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Johdanto.
Maa on kyllä pallonmuotoinen, mutta wiihiiifen

litistynyt kahdesta wastapäästään.
Koko maa kuwataan parhaiten karttapalloon; sen eri

osat kuwataan kartalle. Kartalla on Pohja ylinnä jaEtelä
alinna. Länsi wasemmalla puolella ja Itä oikealla.

Aleinen mitta maantieteessä on maantieteellinen
peninkuorma, joka tekee noin 2/4 suomen peninkuormaa.
Neliöpeninkuorma on neliskulmainen pinta-ala, joka on
yhden peninkuorman pituinen ja yhden penintuorman le-
wyinen.

Muist. Maa on ainoastaan wiihiiinen osa Maailmaa, joka
on lukematon joukko taiwaanpalloja. Taiwaanpallot owat 3 laatua,
nimittäin Kiintotiihtiii, Kiertotähtiä Kuineen, ja Pyrstö-
tahtia.

Kiintotähdet eli tiintolaiset oivat saaneet nimensä siitä,
ett' eimät ne muuta paikkojaan toistensa suhteen. Lähin kiintotiihti on
Aurinko, joka on noin 20 miljonan peninkuorman matkan päässä
maasta.

Kiertotähdet eli kiertolaiset kulkemat piirejä ympäri au-
ringon. Maa on kiertolainen.

Kuut kulkemat piirejä ympäri kiertolaisten. Maan ympäri kier-
tää Kuu, joka on 50,000 peninkuorman matkan päässä maasta.

Pyrstötähdet omat tiheää ainetta sumuisen pyrstön kanssa,
joka miimemllinittu on mälistii monta miljonaa peninkuormaa pitkä.
Ne kulkemat soikulaisia ratoja ympäri auringon.

Aurinko ja ne taiwaanpallot, jotka kulkemat sen ympäri tekemät
aurinkokuntamme. Meidän aurinkokunnassamme on ainoastaan
aurinko loistama. Kiertotähdet, kuut ja pyrstötähdet omat sitä mas-
toin pimeitä ja saamat malonsa auringosta.

1



2

Maalla on, ikäänkuin pyörimällä pallolla, ka h dannai-
nen liikunto. Se kiertää ympäri auringon ja tarmit-
see tähän 365 muoroMutta ja noin 6 tuntia. Tätä aika-
kautta kutsumme muodeksi. Tämän liikunnon seurauksina
omat muoderr-ajllt (kemät, kesä, syksy ja talmi).

Maa pyörii sitä paitse itsensä ympäri ja tarmitsee
tähän 24 tuntia eli rvuorokauden. Tämän liikunnon seu-
rauksena on pitimiin ja yön maihtelu. Ne ihmiset, jotka
asumat mastassamme toisella puolella maata, kutsutaan mei-
dän Antipodeiksemme. Heillä on yö, kun meillä on
pitirvä, ja päinmastoin.

Se miirva, jonka ympäri maa kiertyy, kutsutaan maan
Akseliksi; akselin päitä kutsutaan Narvoiksi (Pohjaisnapa
ja Etelänapa). Maan akseli on 1,714 ja maan ympärys
5,400 peninkuormaa pitkä.

Ahtii etäällä kummastakin namasta ajatellaan yltii-
ympiiri maan medetyksi miirva, niin kutsuttu Päimänta-
saaja eli Tasaaja. Päimäntasaaja jakaa maan kahteen
Pallonpuoliskoon, Pohjaiseen ja Eteläiseen.

Päiwäntasaajan ja napojen millillä ajatellaan wieläkin
useampia muita wiimoja wedetyiksi yltä-ympäri maan. Mer-
killisimmät niistä omat Krawun jaKauriin kääntöpii-
rit, joista edellinen on 350 peninkuormaa pohjaisessa päin
ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä päin piiiwäntasaajasta;
myöskin Pohjaisnapapiiri ja Etelänapapiiri, joista
edellinen on 350 peninkuormaa pohjaisnawasta ja jälkimäi-
nen yhtä kaukana etelänawasta.

Nämät mainitut piirit jakamat maan 5 Wyöhykkee-
sen, nimittäin:

1. Kuuma myöhyke molempain kääntöpiirien mälillä.
2—3. Kaksi lauhkeaa wyöhykettii (pohjainen ja ete-

läinen) kääntöpiirien ja napapiirien millillä.
4—5. Kaksi kylmää myöhykettä (pohjainen ja ete-

läinen) napapiirien ja napojen mälillä.
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Maan muotuisasti liikkuessa ympäri auringon putoa-
mat auringonsäteet kohtisuorasi! tahi melkein kohtisuorasti
päimiintasaajalle ja niille seuduille, jotka omat sen lähes-
töllii. Kuuma myöhyke on sentähden lämpöisin. Mitä lä-
hemmäksi napoja tullaan, sitä kylmempi on, sillä auringon-
säteet lämmittärvät mähemmin, mitä minomrnasti ne pu-
toamat.

Niitä toisia piirejä, jotka kulkemat samaa suuntaa kuin
päirviintasaaja, kutsutaan Ahdensuuntaisiksi piireiksi.
Kahden yhdensuuntaisen piirin milliä kutsutaan Lemeys-
asteeksi ja on 15 peninkuorman lemyinen („pohjainen"
tahi „eteläinen" lemeys). Semmoisia lemeys-asteita on 90
kummallakin puolella päimäntasaajata*).

Toisia piirejä ajatellaan wedetyksi yltä-ympäri maan,
molempain napojen läpi. Näitä piirejä kutsutaan Puolen -

p äimiinpiireiksi siitä syystä, kun kaikissa niissä paikoissa,
jotka omat samalla puolenpiiiwänpiirillä, on yhtä aikaa puo-
lipiiiwii (tahi keski-yö).

Kahden puolenpäiwänpiirin wäliä kutsutaan Pituus-
asteeksi. Puolenpiiiwänpiirit jakamat maan Itäiseen ja
Läntiseen Pallonpuoliskoon. Tawallisesti otetaan ensi-
mäiseksi se puolenpinwimpiiri, joka kulkee melkein läpi Fer-
ron saaren, ja siitä luetaan toiset joko itään tahi länteen
päin („itinnen" tahi »läntinen" pituus). Englantilaiset kuin
myöskin merimiehet ottamat ensimiiiseksi sen puolenpäiwän-
piirin, joka kulkee läpi Greenwichin (grinnitM

*) Pyörö jaetaan, olkoonpa se suuri tahi pieni, 360 ytäfuureen
osaan, joita kutsutaan asteiksi («). Aste jaetaan 60 minuttiin O ja
minutti 60 sekuntiin ("). Puolipyörössä on 180° ja neljiinnespyörössii
90».
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Meren ja maan jako.

Meri ottaa kolme kertaa enemmän tilaa maapallolla
kuin maa. Meri jaetaan 5 piiii-osaan, joitakutsutaan Wal-
tameriksi.

1. Eteläinen Jäämeri on eteliinaman ympärillä ja
ulottuu eteläiseen napapiiriin asti.

2. Iso Waltameri (myöskin Tymenmereksi kutsuttu)
on sangen suuri merenpouMma, jonka pohjan puolella aukeaa
Beringin salmi.

3. Indian Meri on myöskin merenpouMma, maan
laajuudeltaan mähempi kuin Iso Waltameri.

4. Atlantin Meri on merraten tunnettu suuresta pi-
tuudestansa.

5. Pohjainen Jäämeri ulottuu Wanhan ja Uuden
mantereen pohjaiseen reunaan; niillä paikoin, joissa ei maata
ole, pidetään pohjaista napapiiriä rajana.

Meren jaon lähempi määräys.

1. Oteläinen Jäämeri
on liian wähän tunnettu, niin ettemme woi sen eri osista
mitään päättää.

2. Iso Waltameri
muodostaa Amerikan rannalle Magalhaenin (galjang) sal-
men, Arikamutkan, Panamalahden ja Kalifornian
lahden ja Aasian rannalle Kamtsjatkan meren ynnä
Beringin salmen, Ohotan meren, Japanin me-
ren, Itä-Kiinan meren ynnä Keltaisen meren ja
Etelä-Kiinan meren ynnä Tongking-lahden ja Siam-
lahden.
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Indian saariston ääressä omat enin tunnetut osat:
Sundasalmi Jaman (dsjama) ja Sumatran millillä ja

Malakkasalmi Sumatran ja Malakkan millillä. Uuden
Guinean ja Australian mannermaan millillä on Torresin
salmi ja Australian mannermaan ja Tasmanian millillä
V ässin salmi. Uuden Zeelannin kahden saaren millillä on
Cookin salmi.

3. Indian meri
muodostaa Australian mannermaan rannastolle Austra-
lian mutkan ja Karpentarian lahden.

Aasian eteliirannastolle muodostaa se Bengalin lah-
den ynnä Palkin salmen ja Indopersian meren,
kahden kapean merenlahdelman. Persian lahden ja Pu-
naisen meren. Persian lahden suuna on Ormussalmi
ja Punaisen meren suuna Bab-el-Mandebin salmi.

Afrikan Maktoisrannastolle muodostaa Indian meri
Mosambikin kanaman.

4. Atlantin meri
muodostaa Afrikan rannastolle ison Guinealahden (ginea).
Afrikan ja Europan mälillä johtaa Gibraltarin M)

salmi
Wiilimereen, joM kuuluu niin kutsuttujen „sisämerien"

joukkoon ja jakautuu 3 meri-osaan.
Länteisimpiinä on Tyrrhenian meri-osa, jonka Ita-

lia ja Sicilia keskeyttää. Se muodostaa pohjaiseen päin
Lionlahden (liong) ja Genovan lahden (sje) ja tun-
geikse Korsikan ja Sardinian millille nimellä Bonifacion
salmi.

Sicilian ja Italian millillä olema Messinan salmi
ja Siciliasta lounaassa olewa leweiimpi merihaarukka yhdis-
tää Tyrrhenian meren Syrtin meri-osaan. Tämä muo-
dostaa Afrikan rannastolle mähäisen Syrtin ja ison
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Syrtin, Etelä-Italian ja KreiMnmaan millille I o nian
meren ja muun Italian ja Turkinmaan matille Adrian
meren.

lonian mereen kuuluu Taranton lahti Apulian ja
Kalabrian niemien mälillä. Korintin lahti Morean ja
muun KreiMnmaan mälillä. Adrian meri muodostaa lah-
tia Venezian ja Triestin tykönä.

Saarijakso eroittaa Syrtin meri-osan Wälimeren kol-
mannesta meri-osasta, joka on Kreikan saarikas meri
eli Arkipelagi. Tämä muodostaa Evriponsalmen
Kreikanmaan rannastolle ja Salonikin lahden Turkin-
maan rannastolle.

Arkipelagista johtaa Dardanellein salmi Mar-
maran mereen, jonka taas Konstantinopolin salmi eli
Bospori yhdistää Mustaan mereen. Kaffasalmi yh-
distää Mustan meren Asoman mereen, joka pistiiikse Ve-
näjänmaahan.

Pohjoispuolella Pyreneitten niemimaata muodostaa At-
lantin maltameri myrskysän Biskajan lahden. Rans-
kanmaan ja Englannin mälille pistiiikse se nimellä Kan ali
ja Salaisin (kalaan) salmi, joka johtaa Pohjanmereen.

Irelannin ja Suuren Britannian millille muodostaa At-
lantin meri P. Georgin kanalin, Irelannin meren ja
Pohjaiskanalin. Bristolin kanali on osa Georgin
Mnalia.

Pohjameri on merenlahdelma, joM on sangen aukea
pohjaa kohti. Sen tahdista eteläänpäin mainittakoon Zuy-
derjärmi (söider). Se osa Pohjanmertä, joM on Norjan
ja Tanskan mälillä, on Skagerrakki. SMgerrakista ete-
lässä päin on Kattegatti. Kattegatin ja Itämeren mälillä
on kulwwäyliinit kolme salmea, nimittäin Wiihii Belti länsi-
puolella. Iso Belti keskellä ja Juutinrauma itäpuolella.
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Itämeri on samoin kuin Välimerikin sisämeri. Itään-
päin muodostaa Itämeri Riigan lahden ja Suomen
lahden ja pohjaan päin Pohjan lahden. Se osa Itä-
mertä, joM on OMnnin ja mannermaan mälillä, kutsutaan
Kalmarin salmeksi.

Amerikan rannastolle muodostaa Atlantin meri suuren
lahdelman, joka yhtyy osittain Pohjaisen Jäämeren kanssa;
Davisin salmi johtaa pohjassa päin Baffinlahteen ja
lännessä päin Hudsonin salmeen, joka taas mie sisiime-
reen, Hudsonin lahteen. — Etempiinä etelässä päin muo-
dostaa Atlantin meri Sant Lawrencen (lärens) lahden
ja Fundylahden.

Floridasta itäpuolella johtaa Floridan salmi Meji-
kon lahteen, jonka eteläpuolta kutsutaan Campeche-
lahdeksi. Mejikon lahdesta johtaa Aukatansalmi Karai-
bin mereen.

5. UoHjainen Jäämeri
muodostaa Europassa Wienan meren. Sen tärkeimmät
lahdelmat Pohjois-AmeriMssa omat jo yllä mainitut.

Maatll maapallolla on kolme fuurempaa jaksoa ja joukko
pienempiä jaksoja. Waikka kaiken maan ympärillä maa-
pallolla on mettä, kutsutaan ainoastaan pienemmät meden
piirittinnät maan-osat Saariksi. Suuremmat osat sitä
mastoin kutsutaan Mantereiksi. Nämiit kolme manteretta
omat seuraamat:

1. Wanhll mantere, joka kutsutaan niin, syystä kun
se on ollut meille kauemmin tunnettu, jakautuu kolmeen maan-
osaan, nimellä Aasia, Europa ja Afrika. Tuo 15 pe-
ninkuorman lemyinen Suefin taipale yhdistää Aasian
Afrikaan. Aasia on alaltaan 800,000, Europa 180,000 ja
Afrika 530,000 neliöpeninkuorman suuruinen.
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2. Uusi mantere kutsutaan niin, koska mainio pur-
jehtija Kolumbus sen löysi masta m. 1492. Uudessa man-

tereessa on ainoastaan yksi maan-osa, Amerika, maan se
jakautuu kahteen pää-osaan, nimittäin Pohjais-Amerikaan
jaEtelä-Arnerikaan. Näiden molempain osain yhdistäjänä
on Keski-Amerika, jonka Midimpaa kohtaa kutsutaan Pa-
namlltaipaleeksi. Pohjais-Amerikan ala on 350,000 ja
Etelä-AmeriMn 320,000 neliöpeninkuormaa.

3. Eteläinen mantere eli Australian mantere, kutsu-
taan myöskin Uudeksi Hollanniksi. Tähän mannermaa-
han kuuluu suuri joukko saaria, jotka sen kanssa yhteydessä
pidetään wiidentenä maan-osana, nimellä Australia. Aus-
tralian mantereen ala on 140,000 neliöpeninkuormaa.

Maan jaon lähempi määräys.

1. Aasia.
Niemimaita ja niemekettä. Aasian niemimaita idässä

omat Kamtsjatka ja Korea; etelässä Itäinen Indian
niemimaa, josta taas lähtee miihempi niemimaa Malakk a.
Läntinen Indian niemimaa ynnä Dekani ja Ara-
bia; ja lännessä Wiihii Aasia ja Europa.

Itäinen Indian niemimaa päättyy Kap Romaniaan,
Läntinen Indian niemimaa Kap Komoriniin eliKom o -

rinin niemeen. Muista niemekeistä Aasian rannalla omat
merkillisempiii Kap Tsjeljuskin pohjassa ja Itäniemi
tdässä.

Saaria. Aasiaan kuulumista saarista on Uuden Si-
perian saarisarja Pohjaisessa Jäämeressä.

Isossa Waltameressii on koko joukko saaria pitkin
Aasian rannistoa. Näiden saarien pohjaisjaksossa on Ku-
ritit Ohotan meren suulla. Japanin saaret, joiden
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joukossa Sahalin, lesso ja Nippon Japanin meren
suulla ja wiimein Ljukjun saaret, joiden alla on Taiwan
eli Formosa, ja jotka omat Itä-Kiinan meren ulkopuolella.

Eteläjaksoa kutsutaan Indian saarisarjllffi ja ulottuu
toisella puolella Itäisen Indian niemimaan luo ja toisella
puolella lähemmäksi Australian saarijaksoa. Pohjoisimmat
Indian saaria omat Filippinit, joiden joukossa Luzon eli
Manila. Filippineistii lähtee päin lounaasen saarijakso
Borneoon asti; etelään päin Celebesin luo ja kaakkoon
päin Molukkien tykö.

Molukkeista lähtee luoteesen Mari, jossa omat Wii-
hiiiset Sundasaaret, Jama, Sumatra, Nikobarsaa-
ret ja Andamansaaret (Nikobarsaaret ja Anoarnansaaret
omat Bengalin lahdessa).

Nämät neljä saarta, Borneo, Celebes, Sumatra ja
Jama kutsutaan Isoiksi Sundasaariksi; suurin niistä on
Borneo, 13,000 neliöpeninkuormaa. — Kaikkiin näihin
saariin lisättäköön Hainan, joM on Tongkinglahdessa.

Indian meren saarista kuuluu Aasiaan paitse yllä-
mainitut myös Ceilon, joM on DeMnista kaakossa päin,
sekä Lakedimit ja Malediivit.

Wiilimeressii on monta saarta, jotka omat Aasiaan
luettamat, niinkuin Kypro ja Rhodo Wiihiin Aasian
rannistolla.

2. Afrika.
Niemimaita ja niemekettä. Tämä maan-osa on san-

gen lyhytlcchdikas ja sen wuoksi ei sillä olekaan suurempia
niemiä. Sen niemekeistii huomattakoon sitä mastoin useam-
pia, niinkuin Kap Bon pohjassa, Kap Verde eli Wihe-
ria niemi Senegambiassa, Hymiin Toimon niemi ete-
läisin, ja wiimein Kap Guardafui itäisimmässä kulmassa.

Saaria. Tähän maan-osaan kuuluu ainoastaan muu-
tamia saaria.
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Itii-AsrikllN saarista huomattakoon Sokot ra Kap
Guardafuin ulkopuolella, Komorosaaret Mosambikin sal-
men pohjaisessa suussa, Madagaskar ja miimein Maska-
renhassaaret, joiden joukossa Bourbon eli Reunion ja
Mauritius eli Ile de France (dö ftangs). Madagaskar
on 11,000 neliöperrinkuorman suuruinen.

Länsi-Afrikan saarista huomataan S:t Helena ja
Ascension etäällä ulkona Atlantin meressä, Guineasaa-
ret Guinealahdessa, Wiheriän Niemen saaret Wiheriiin
Niemen ulkopuolella, Kanarian saaret, joiden joukossa
Teneriffa ja Ferro, — myöskin Madeira (e-i) ja wii-
mein Azorit.

3. Onropa.

Niemimaita ja niemekettä. Europa on pidettiimii
niemimaana, joka lähtee Aasiasta. Tämän niemimaan pää-
osana on Itä-Europa eli Weniijii. Itä-Europasta läh-
tee kaksi niemimaata, nimittäin PoHjais-Europ a ja Keski-
Europa. Keski-Europasta, johon myöskin Brittein saa-
ret kuulumat, lähtee taas Etelä-Europa, jossa on Pyre-
neitten. Italian ja Turkin-Kreikan niemimaat.

Itä-Europasta lähtee eteläänpäin mähäinen Krimin
niemimaa, joM eroittaa Mustan meren Asoman merestä.

Pohjais-Europana on Suomi ja siitä lähtemiit nie-
mimaat, nimittäin Kuolan niemimaa koillista kohti ja
Skandinamian niemimaa (Ruotsi ja Norja) lounasta
kohti.

Niemekkeistä Skandinamian niemimaalla huomattakoon
Nordkap Magerön saarella pohjaisinna, ja Lindesnäs,
joM on Norjan eteläisin suippu.

Kesti-Europasta lähtee pohjaiseen päin luutinmaa,
joM päättyy Skagenin niemellä, ja luoteesen päin Bre-
tagnen niemimaa.
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Pyreneitten niemimaahan tekee meri ainoastaan rvä-
häisiit lahdekkeita. Tämän niemimaan läntisimmät niemek-
keet omat Kap Finisterre jaKap da Roca; lounaisin on
Kap San Vincent ja eteläisin Tarifa, joM samassa on
Europan mannermaan eteläisin kohta.

Italian niemimaa päättyy kahteen niemeen, nim.
Apulian ja Kalabrian niemeen, joiden keskellä on Ta-
ranton lahti.

Turkin-Kreikan niemimaan pohjainen osa on leweiimpi
ja etelä-osa kaitasempi. Pohjaisesta osasta lähtee kaksi nientä
nimittäin Trakian ja Kalcidicen niemimaat. Etelä-
osasta lähtee Morean (Peloponneson) niemimaa, jonka
kaita Korintin taipale yhdistää mannermaahan. Morean
eteläisin kohta on Kap Matapan.

Saaria. Niistä monista saarista, jotkakuulumat Eu-
ropaan on Pohjaisessa Jäämeressä Nomaja Semlja ja
Huippumuoret.

Itämeressä on Ahmenanmaan saaret Pohjan lah-
den suussa, eli joukko saaria, nimellä Saaristo, Suomen ja
Ruotsin rannistoilla, Saarenmaa eli Kurensaari ja Hii-
denmaa Riigan lahden suussa, Gotlanti ja Olanti itä-
puolella Etelä-Ruotsia sekä Bornholm eteläpuolella Ruotsia.
Preussin rannistolla on Pommerin saaret, joiden jou-
kossa Ry g en.

Raumassa Itämeren ja Kattegatin millillä on Tans-
kan saaristo, joka ikäänkuin siltana yhdistää Ruotsin luu-
tinmaahan. Suurimmat niistä omat Seelanti ja Fyen.

Pohjameren länsipuolella tekee suuren kaaren Brit-
tein saaristo, jossa on kaksi suurta saarta. Suuri Bri-
tannia ja Irelanti sekä joukko pienempiä saaria. Suuri
Britannia, johon kuuluu Englanti ja Skotlanti, on 4,000
neliöpeninkuorman ja Irelanti 1,500 neliöpeninkuorman suu-
ruinen.
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Länsipuolella Skotlantia on Hebridit, pohjaispuo-
lella Orkneysaaret ja Shetlannin (sch) saaret.

Ulkona Atlantin meressä on Färsaaret ja Islanti.
Pitkin Norjanrannistoa on joukkosaaria, joitakutsutaan

Skär. Lofoten faaret omat Länsimuonon ulkopuolella.
Välimeri on saarista rikas. Tyrrhenian meressä His-

panian rannistolla on Balearein saaret, joiden joukossa
Mallorka (malj) ja Menorka. Keskellä Tyrrhenian meri-
osaa on Korsika ja Sardinia. Tyrrhenian ja Syrtin me-
ren mälillä on Sicilia ja Maltesian saaret. Sicilian
niemekkeistä huomattakoon Kap Passaro etelässä.

Adrian meressä on Dalmatian saaret itäisellä ran-
nistolla. Kreikan läntisellä rannistolla on Jonian saaret.

Syrtin ja Aigeian meren mälillä on Kreta eli Kan-
dia. Aigeian meressä on Evripo Kreikan rannalla, ja
Ky kla dit sekä Sporadit ulompana meressä.

4. Amerika.
Niemimaat ja niemekkeet. Pohjais-Amerikasta pis-

tiiikse monta niemimaata. Pohjassa on Boothia Felix
(budscha) ja Melville; idässä Labrador Hudsonin lahden
ulkopuolta ja Uusi Skotlanti Fundylahden suussa, ete-
lässä Florida ja lännessä Kalifornia ja Aljaska. Poh-
jais-Amerikan pohjaisin tunnettu paikka on Kap Murchi-son Boothia Felixillä. Sen läntisin niemeke onKapPrins
Wales Beringin salmen äärellä.

Kesti-Amerika tekee itäänpäin niemimaan Aucatan;
maan Etelii-Amerika ei tee mitään suurempaa niemimaata.
Etelä-Amerikan eteläisin suippu on Kap Hoorn Tulimaalla.

Saaria. Suurin joukko Amerikan saaria on Pohjai-
sessa Jäämeressä. Isoin niistä Mikistä on Grönlanti (yli
20,000 neliöpeninkuormaa); useammat suuret saaret paitse
joukko pienempiä saaria muodostorvat kenties sanotun maan.
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Yhteensä tekemät ne kolmikulman, jonka eteläisin suippu on
Kap Farrvel.

Lännessä päin Davisin salmesta ja Basfinlahdesta on
Baffinmaa. Atlantin meressä ulkopuolella S:t Lawren-
cen lahtea on Nerv-Foundlanti (nju).

Pohjais- ja Etelä-AmeriMn wälillä on suuri saari-
sarja, joMkutsutaan Länsi-Indillksi ja jaetaan kolmeen saari-
jaksoon.

Ensimiiinen jakso, joM lähtee Floridan luota Haitiin
kutsutaan Bahamasaariksi.

Toinen jakso kulkee Marenmoisesti Aucatanin luota
Etelä-AmeriMan ja siinä on Suuret Antillit (tilj) ja itäi-
set Withät Antillit.

Suuret Antillit omat neljä seuraamaa: Kuba, Ja-
maika, Haiti eli San Domingo ja Puertoriko.

Kolmas jakso on Etelä-Amerikan pohjaisrannistolla ja
kutsutaan eteläisiksi Wiihi.fi Antilleikfi.

Etelä-Amerikan itäisellä rannistolla on Falklannin
saaret (foklimd); sen etelänokan luona on Tulimaa, ja län-
nessä päin siitä on Galapagossaaret eli Kilpikonnain
saaret.

Etelä-AmeriMn eteläisimmän osan länsirannastolla on
suuri saaristo, samoin kuin Pohjais-Amerikan länsirannas-
tolla. Viimemainitussa on Vancouverin saari suurin.

KamtschatMn meren ulkopuolella on Aleutein saari-
jakso, kullien AljasMstll Marenmoisesti.

5. Australia.
Tämä maan-osa on, niinkuin joyllä on mainittu, suu-

remmaksi osaksi saarimaita. Sen mannermaalla on ainoas-
taan kaksi niemimaata, joiden mälillä ön Karpentarian lahti.

Saaria. Saaret, jotka Australiaan kuulumat, jaetaan
kolmeen ryhmään.
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Ensimaiseen ryhmään kuuluu mannermaan jatko, Tas-
mania eli Van Diemenin maa, jonka eteläsuippua kut-
sutaan Eteläniemeksi.

Toiseen ryhmään luetaan läheisemmat saaret, eli ne,
jotka omat lähellä mannermaata. Nämät saaret tekemät kaa-
ren, joM on jatkoa Indian saarisarjasta. Tärkeimmät niistä
omat Uusi Guinea (13,000 neliöpeninkuormaa), Salomo-
nin saaret. Uudet Hebridit, Uusi Kaledonia ja kak-
soissaari Uusi Zeelanti.

Kolmanteen ryhmään luetaan etiiisemmiit saaret, ja
siinä on joukko pieniä saaria, jotka omat hajallaan siellä
täällä Isossa Valtameressä. Enin tunnetut omat Maria-
nit eli Ladronit, Karolinit, Viti- eli Fidsjisaaret,
Astiiwyyden saaret. Seurasaaret eli Tahiti, Mata-
lat saaret, — sekä Pääsiäissaari kaikkein uloin kaakossa
päin ja Sandwichin saaret (sändmitsch) uloin koillisessa
päin. Suurin kaikista näistä saarista on Hawaji, joka
kuuluu Sandwichin saariin.

Guropa.
Waikka Europa on lähinnä pienin kaikista maan-osista,

on se tiirkeii-armoisempi kuin muut, syystä kun se on enin
wiljelty. Wiikiluku nousee Europassa lähes 300 miljonaan.

Europassa on monta erityistä osaa:
1. Weniijiin keisarikunta täyttää koko Itä-Europan.

Sitä paitse omat Suomen suuriruhtinaanmaa ja Puolan
kuningaskunta siihen yhdistetyt.

2. Ruotsin-Norjan kuningaskunta täyttää yhteensä
Skandinamian niemimaan.

3. Tanskan kuningaskuntaan kuuluu Juuttumaan
pohjainen osa ja joukko saaria.

4. Saksan keisarikunta sisältää keski-osan Keski-Euro-
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paa ja siinä on paljon maita. Tärkein kaikista näistä maista
on Preussin kuningaskunta, joM käsittää suurimman osan
Pohjcns-Saksaa.

5. Itävallan keisarikunta ynnä siihen kuuluma Un-
karin kuningaskunta.

6. Alamaitten eli Hollannin kuningaskunta.
7. Belgian kuningaskunta.
8. Ranskan tasamaita.
9. Schweizi eli Helwetill on kokous tasamaltoja.
10. Suuren Britannian ja Irelannin kuningaskunta

käsittää taksi suurta ja useampaa pienempää saarta.
11. Hispanian kuningaskunta ja 12. Portugalin

kuningaskunta täyttämät yhteensä Pyreneitten niemimaan.
13. Italian kuningaskunta sisältää Italian niemi-

maan, Sicilian ja Sardinian.
14. Turkinmaa, jota suttani hallitsee ja
15. Kreikan kuningaskunta täyttämät suurimmaksi

osaksi Turkin-Kreikan niemimaan.

Ztä-Ouropa
rajoittuu pohjassa Jäämereen, idässä Uralin tunturinselkiiiin,
joka eroittaa sen Siperiasta, etelässä Kaukasin tunturiin ja
Mustaan mereen, lännessä Turkinmaahan, Itämaitaan,
Puolaan, Preussiin, Itämereen ja Suomeen. Useimmilla
paikoilla on se tarkasti eroitettu sen ympärillä olemista
maista.

Itä-Europa eli Weniijii on suuremmaksi osaksi laajaa
alankoa. Ainoastaan äärimmäiset kantit omat muorista.
Itäisellä siwulla kohoaa Uralin tunturit, joiden tunnettu
kukkula, Töll-pos-Is on 5,200 Parisin jalan korkuinen*).

*) Tässä samoin kuin koko kirjassa luetaan Parisin jalan mu-
kaan. Suomen maantieteessä omat korkeudet kuitenkin määrätyt Suo-
men jaloissa.
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Lyhyempi maan paljoa hirmeiimpi Kaukasin tunturi on
tasangon etelärajana. Korkein kukkula on Elbrus 17,400
p. jalkaa. Krimin niemimaan eteläpuolella on Taurian
wuoret, joiden korkein kohta on lailamuori, 4,700 p.
jalkaa. Itii-Europan lounaspuolella kohoaa Karpatein tun-
turien nenä, jonM korkein kohta on Lysa Gora Puolassa,
1,880 jalkaa.

Itse tasangolla on kaksi melkoisesti kohonnutta maan-
paikkaa: Urali-Baltin maanselkiimä ja Urali-Karpa-
tein ylänkö. Ensimainittu kulkee Uralin keski-osasta lou-
naasen päin läpi koko tasangon, jakaa jokien juoksun ja on
korkeinna Waldaissa eli Wolhonskin metsän kohdalla,
1,080 p. jalkaa. Viimemainittu on suurimmaksi osaksi le-
meiiii ylänköä, joka ulottuu Etelä-Uralista Karpateihin saak-
ka. Wolgajoen marrella ja Asoman järmen liihestöllii on
se yhtä korkuinen kuin Waldai. Waldaista etelään päin
liihtemii ylänkö yhdistää nämiit molemmat ylämaat.

Joet Itii-Europassa omat ylimalkaan tunnetut tasai-
sesta juoksustansa. Sen muoksi sopii alusten kulkea suu-
rimman osan niiden pituutta, ja siten omat ne ynnä Mna-
mat tärkeät yhdistysreitit läpi tuon ison mannermaan.

Jäämereen laskee Petsjora Uralin tunturilta ja
Vienan mereen Mesen, Wiena (kaupunki-. Arkhangeli) ja
Oneg a. Wiena lähtee yhdistetyistä jo'ista Suhona, jouk-
sema Kubinskojen järmestä ja lug sekä saa oikealta
syrjiijoeksi Wytsjegdan.

Itämereen laskee Newa, Narowa, Wäinänjoki,
Njemi ja Weichseli. — Newa (kaupunki: Pietan) tulee Eu-
ropan suurimmasta jiirmestä, Laatokasta, johon laskee
Äänisen jiirmestä Symiirinjoki ja Ilmajärmestä
Welhojoki. Narowa (kaupunki: Nanva) tulee Peipsenjiir-
westä. Newa ja Narowa laskemat Suomen lahteen. Wäi-
nänjoki wirtaa Waldaista Riigan lahteen (kaupunki: Riiga).
Njemi ja Weichseli kulkemat läpi Preussin Itämereen. Njemi
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saa oikealta syrjiijoekseen Wilian (kaupunki: Wilno). Weich-
seli (kaupunki: Warsowa) wastaan ottaa oikealta joen Bug
(läntinen), johon syrjäjokena liittyy Naremi.

Mustaan mereen laskee Dnjestr, Bug (eteläinen)
ja Dnjepr, Asowan mereen Don. — Dnjestr tulee
Galiziasta. Bug laskee samaan lahteen kuin Dnjepr. Vii-
memainittu lähtee Waldain eteläpuolelta ja saa oikealta syrjä-
joet Beresina ja Pripets ja masemmalta Desnajoen
(kaupungit Dnjeprin warrella: Smolensk, Kijew ja Herson). Turkin-
maan rajalla juoksee Tonaman syrjäjoki Pruth. — Don
lähtee keskeltä tasankoa ja saa oikealta syrjiijoen Donets.
Tämän seudun päiijokia haittawat kosket (porogit), ja nii-
den suulchdelmat (limanit) omat matalia.

Kaspian mereen laskee Wolga Waldaista ja Ural
Uralin tuntureilta. Wolga saa oikealta lisäksi joen Oka
ja masemmalta joen Kama ynnä tämän syrjiijoet Wjätka
ja Valaja. Juostuansa 500 peninkuormaa, purkaa Wolga
mettänsä kahdeksalla päähaaralla ja noin 70:llii matalalla
suulla, tehden lamean suiston eli deltan (kaupungit: Twer, Ry«
binsk, laroslawl, Nisjnij Nowgorod, Kasan, Saratow ja Astrahan).

Maan suunnattoman laajuuden muoksi on ilmllN-alll
hymin erilainen: keskimääräisestä liimveydestii — 10" O.
Nomaja Semljalla jopa -^- 12° O. asti Krimin niemellä.
Mmalkaan on ilmasto mantereinen ja samassa paljoa kyl-
mempi kuin samoilla leweys-asteilla Liinsi-Europassa. Jopa
Mustan meren tähdetkin, jotka omat samalla lemeydella kuin
Keski-Ranska, omat aina taimella kuusi miikkoa jiiiittyneet;
Kaspian meren pohjaispuoli on 3 kuukautta jäässä. Wuo-
den suurimman ja mähimmän lämpeyden eroitus enenee
luoteesta kaakkoon päin lukien. Moskomassa, joka on samalla
lemeydella kuin Köpenhamina, on pakkanen paljoa komempi
kuin Köpenhaminassa; maan kesä on sitä mastoin lämpi-
mämpi. Vuotuinen sateen määrä on ylimalkaan miihempi
kuin Liinsi-Europassa ja mähenee runsaasti luoteesta kaakkoon



18

päin lukien. Itämeren rannalla on sen miiärimkorteus noin
20 tuumaa, Kaspian meren rannalla maan 4 tuumaa (Ber-
gen kaupungissa Norjassa on se 80 tuumaa ja Suuren Bri-
tannian länsirannan seuduilla jopa 100 tuumaa).

Muist. Kunkin maan ilman-ala ei tule ainoastaan siitä, kuinka
kaukana se on piiimäntasaajasta, waan myöskin monesta muusta sei-
kasta. Mailla, jotka omat samalla lemeydella, moi siis olla hymin eri-
lainen ilman-ala. Muista seikoista, jotka waikuttawat ilman-alaan,
moi mainita maan asentoa suuren mantereen itäpuolella tahi länsi-
puolella, sen suurempi tahi mähempi yhteys meren kanssa ja sen kor-
keus merenpinnasta laskien. Jos maa on pohjaisella pallonpuoliskolla
lähellä mantereen länsirantaa, niin waikuttaa siihen lämmin meren-
mirta („Golfinwirta") ja se saa sen kautta lauhkean ilman-alan. Jos
maa on lähellä merta, niin sen ilman-ala ei ole kuuma kesällä, waan
ei myöskään kylmä talwella, mutta sitä mastoin on se komin kostea ja
hymin tuulikas („meri-ilmasto" mastoin „manner-ilmastoa"). Kun
maa on alankoa, niin on sen ilman-ala lauhkeampi kuin jos se olisi
korkealla merenpinnasta («ylämaa"). — Kun tahdotaan määrätä jon-
kun seudun keskiliimpeyttä niin lasketaan painuen keskiliimpeydet yh-
teen ja summa jaetaan päimien lumulla. Ne seudut, joilla on sama
keskiliimpeys, yhdistetään kartalla miimojen kanssa, joita kutsutaan
muoden lämpeysmiimoiksi (isotermiksi).

Kaswllwllisnnden suhteen woipi Itä-Europan jakaa
neljään eri seutuun. 1. Namanseutu, Jäämeren rannalla,
jossa maa lyhyellä kesii-ajalla tuskin sulaa, kasmaa ainoastaan
marjanlajeja ja waiwaispuita eli naanoja. Itäpuoli ontäynnä
laajoja turmerämeitii ja soita, nimellä Tundra. 2. Metsä-
seutu, eteläpuolia edellistä ja ulottuma jopa pohjaiseen maan-
selkään (60°), on ilmanlaadultaan ylimalkaan rämeistä ja lai-
haa. Hamumetsii peittää sen suurimmaksi osaksi. Puunhedel-
mien puutetta palkitsee marjain runsaus. 3. Maanmiljelys-
seutu, ulottuma pohjaisesta maanseliistä ja Suomen lah-
desta (60") jopa eteläiseen ylänköön (50«) saakka, on maan
parhain osa. Se kasmaa, paitse ruista runsaasti, myöskin
parhainta pellamasta ja parhainta hamppua. Puu-omenat
ja kirsimarjat hyöstymiit. Metsät harmenemat yhä eteliim-
miissä ja omat enimmiten kalliimpaa lehtipuuta (tammea ja
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lehmusta sekä Etelä-Puolassa pyökkiä eli saksan tammea).
Maanlaatu on joko lihamaa, niinkuin kaakkoisella osalla (etelä-
puolella Desnaa, OMa ja Kamaa) sekä Etelä-Puolassa, tahi
laihaa jarämeistä, niinkuin Beresinan ja Pripetsin seuduilla,
missä löytymiit suuret Pinskin suot, joita hamumetsät
peittämät. 4. Aro s e utu, eteliipuolla 50°:tä, on enimmiten
tuimaa ja aukeaa maata, aroa. Itäpuoli, Kaspian aro, on
hedelmätöntä, hiekkaista ja suolanseMista maata, jossa löy-
tyy joukko suola-allikkoja ja suolajärrviä, jota mastoin Etelä-
Krim ja muutamat tienoot länsipuolella omat ylen hedel-
mälliset. Metsiä löytyy melkein ainoastaan lailarvuorella
ja äärinnii lännessä; mutta runsas heinäMsmi tulee hedel-
mällisillä tienoilla sangen korkeaksi ja sitä käytetään eläin-
ten lannan Mnssa myös poltto-aineena. Arbusit ja melo-
nit hyöstymitt joM paikassa; miiniköynnös ja paremmat he-
delmäpuut eteliipuolla; jopa öljypuutkin Etelä-Krimissä.
lailamuoren etelärinteellä on liedoin ja kaunein maan-ala
Itii-Europassa. Aroseutu on rikas karjasta ja Miljasta.

Mitä eläinkuntaan tulee, niin ei mikään Europan
maista ole niin rikas turkki-eläimistä kuin Itä-Europa.
Peto-eläimet omat ylimalkaan samoja kuin meidän. Etelässä
löytyy millisikoja, lännessä metsäkauriita ja metsähiirkiä;
miimemainituita on ainoastaan Biilomesjin metsässä Grod-
non kumernementissii. Koto-eläimet omat tamallisia, paitse
kamelia, joka on yleinen koto-eläin Kaspian arolla, ja peuraa,
joka on ainoa koto-eläin ylinnä pohjaisessa.

Itä-Europa on tärkeä-arwoisin osa Wenäjän keisari-
kuntaa, joM ei sisällä ainoastaan Itä-Europan maan myös-
kin pohjaisen kolmannen osan Aasiata. Venäjän malta-
kunnan ala on 375 tuh. neliöpeninkuorman suuruinen eli
kuudes osa kaikkea mannerta maapallolla ja sen wäkiluku
on 80 miljonaa.

Keisarikunnan Europanmaat on kaksi rvaltiollisesti eroi-
tettua osaa: Wenäjän Europa ja Suomen Suuriruhtinaanmaa.
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R. Wenäjän Guropa
(92 tuh. neliöpenink., 68 milj. asuk.)*)

jaetaan maan historian suhteen 7 päii-osaan:
Iso-Wenäjii, keskimiiinen ja pohjainen osa; Wiihä

Weniijii Dnjeprin keski-osan seudulla; Itämeren maa-
kunnat; Länsi-Wenäjii; Puola, läntisin osa, Weichselir
keski-osan seuduilla; Etelä-Weniijii; ja Itä-Wenäjä.

Maan enimmät asujamet kuulumat Siamin heimokun-
taan. Tähän kuulumat piiiiasujamet Wen alaiset (51 milj.)
enimmät keski-osassa asumaiset, sekä Puolalaiset (5 milj.)
Puolassa ja Länsi-Wenäjässä. Muista kansakunnista omat
mäkirikMimmat: Suomen heimokunnat (3 milj.) Itämeren
maakunnissa, pohjaisessa osassa Iso-Weniijiitii ja Itii-We-
niijällä; Lättiläiset Itämeren maakunnissa ja Liimataiset
Länsi-Weniijällii (2^/2 milj.); Juutalaiset (yli 2 milj.)
Länsi-Wenäjiillii ja Puolassa; Talarit (lähes 2 milj.), enim-
miten Itä-Wenäjällii; Saksalaiset (lähes 1 milj.) enim-
miten Itii-meren maakunnissa mallasmäkenä. Puolassa ja
uudis-asukMina Etelä- ja Itä-Wenäjiillii; Rumänit (V4
milj.), Etelä-Wenäjällii.

Elinkeinoista owat maanwiljelys ja karjanhoito
tärkeimmät. Maanwiljelys tekee, että suurin määrin mie-
dimn maasta ulos wiljaa,pellawasta ja hamppua, maikk-
ei siitä ylimalkaan pidetä erinomaista huolta. Parhain
miljellyt omat Puola ja Itämeren maakunnat, maan Mil-
jasta rikkain maan-osa on niin kutsuttu Mustanmullan-
seutu. Tähän kuuluu marsinkin Urali-Karpatein ylänkö
(3—4" lemeydeltii) ja se on sywäii, wäkewiiii ruokamultaa.

*) Tässä on huomattama, että keisarikunnan hallinnollisen ja«
tauksen mukaan muutamat itäpuolella Uralin tunturia olemat piirikunnat
Aasiassa omat tässä luetut Europan Venäjään, jota mastoin Europaan
kuuluma maaseutu millillä jokien Terek ja Kuban etelässä sekä Kuma ja
Manytsj pohjassa on luettu Kaukasin maahan.
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Maan pohjaisessa ja keski-osassa miljellään marsinkin ohraa
ja ruista (66° saakka), kauraa, tattaria, maa-omenia y. m.
Etelä-osassa miljellään marsinkin mehnää, kuin myöskin mai-
sia ja hirssiä; samoilen miinimarjoja, MikelMisia hedelmä-
puita, tupakkaa, malkojuuriMita, arbuseja ja meloneja. Maan
eteläpuolta mairvaamat kuitenkin aiM ajoin tuimuus ja hei-
näsirkat. Pellarvasta miljellään melkein koko maassa, mutta
marsinkin luoteispuolella Wäinänjoen ja Njemin ympärillä;
hamppua Msmaa runsaimmin keskellä mustanmullanseu.ua.

Karjanhoito, myöskin ylimalkaan huononpuolinen,
on päii-elinkeinona aroilla, missä on suuri joukko uhkeaa sar-
wikarjaa, hewosia, lampaita, muohia ja kameleja, joilla on
kaksi kyttyrää selässä. Hienomillasia lampaita on Mustan
meren aroilla; Kaspian aroilla tamataan rasmahäntäisiii
lampaita ja lailamuorella hienomillaisia Angoranmuohia.
Mehiläishoito on suuri keski-osassa ja silkinmiljelys ar-
moisa etelässä. — Metsäseudulla on metsästys hymin tuot-
tama; marsinkin oramia ja metsiilintuja ammutaan kosolta.
Namanseudulla pyydetään hylkeitä, mursuja ja merilintuja.
— Kalastus on suuresta armosta marsinkin Wolgassa, Ura-
lissa jaKaspian merellä, joissa etenkin sammenlajit omat mai-
nittamat. Niistä saadaan kammaria ja kalanliimaa. Sterlet-
tien liha jakamiaari omat suurimmasta armosta. Pohjoispuo-
lella pyydetään etenkin turskia ja sillejä merestä ja lohia jo'ista.

Wuorityö on suurin koskimaisella Uralin tunturilla,
josta saadaan kultaa, platinaa, maskea, malakiitia, kalliita
kimiä ja marsinkin rautaa. Suolaa on runsaasti eteläisessä
Uralin tunturissa, jiirmissä Kaspian arolla (lelton y.m.),
sekä Simasj nimisessä eli Märänneessii meressä, joka
on matala lahti Asoman meren läntisellä puolella. Rikkaita
kiwihiilikerroffia löytyy Uralissa ja Donetsin luona. — Maan
minerali-aarteita käytetään kuitenkin wielä werraten sangen
wichän eduksi. Englannissa löytyy rautatehtaita, joissa wal-
mistetaan melkein yhtä paljon harkkorautaa kuin koko Uralissa.
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Teollisuus täyttää suurimmaksi osaksi sen, mitä maa
tarmitsee tehtaanteoksia. Se on milkMin keskellä maata,
Olan ja Alii-Wolgan tienoilla sekä suurimmissa kaupungeissa.
Myös Puolassa on jotensakin paljon tehtaita. Tehtaan
työmiehet omat suurimmaksi osaksi yleistä kansaa, jokarnaan-
miljelyksen ohessa harjoittaa teollisuutta. Tehtaat malmis-
tarvat marsinkin nahkaa, Mngasmaatetta, tourvia, metalli-
teoksia y. m. luhtinahka, sahmiani, turkkitamarat
ja köydet omat kiitetyt. Wenäjän suurin tehdaskaupunki
on Moskoma. Litnsi-Europan suhteen on Wenäjii maan-
miljelysmalta, Aasian suhteen käsiteosien malta.

Kauppa on tärkeämpi teollisuutta. Sisämaan kaup-
paa edistämiit purjehtimiselle sopimat joet, Mnarvat, rauta-
tiet, ja muosimarkkinain paljous. Kaupan parhaimmat pai-
kat omat Moskoma, Nifjnij-Nomgorod, Rybinsk ja
Harkorv.

Weniijiin sisämaan suurista mesikuluista on Wolga
piiäwäyliinii. Kanawista omat merkillisimmät: Laatokan
ja Äänisen kanawat, kulkien pitkin samannimisten jär-
mien etelärantaa, sillä näillä on määrällistä purjehtia.
Marian kanama, joka yhdistää Wolgan syrjiijoen Sjeks-
nan ja Nänisjärmeen laskeuman joen (Wytegra); Tihmin-
kan kanama, Wolgan syrjäjoen Mologan ja Tihminkajoen
mälillä, joka mie Laatokkaan; Wysjnij-Wolotsjokin ka-
nama, Wolgan syrjäjoesta Tmertsasta Mstajokeen, joka
laskee Ilmajärween. Wiihemmiistä tärkeydestä on Ku bins-
kojen kanama Kubinskojen järmen ja Sjeksnan mälillä,
sekä ne kanamat, jotka yhdistäwät Dnjeprin ja Wäinänjoen,
Njemin ja Weichselin. — Nämät kanawat yhdistäwät kaikki
ympärillä olemat neljä merta, maikka medenpuute mäkistä
estää liikettä. Marian kanamareitillä on liike milkkain.

Rautateistö yli Venäjän Europan on jo suurim-
maksi osaksi malmiiksi saatu. Se kulkee pohjaisesta etelään.
Suomen lahden rannalta Mustalle merelle ja Asoman me-
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relle saakka, sekä idästä länteen, Volgajoelta länsirajalle ja
Itämerelle asti.

Ulkomaan Muppaa tekemät enimmiten ulkomaalaiset,
marsinkin Englantilaiset. Vientitamaroista saa ensimin-
sen sijan milja; sitten pellamas ja hamppu, millat, tali ja
metsiintuotteet. Tuontitamaroita omat raaka pumpuli, tee,
metallitcnvarat y. m. Parhaimmat merikauppakaupungit
omat Pietari, Riiga, Odessa ja Arkangeli. Aasian Mnssa
tekemät Muppaa marsinkin Nisjnij Nomgorod, Irbit, Orerr-
burg ja Astrahan. Se myypi käsiteoksia, saaden maihta-
malla teetä, pumpulia, silkkiä, turkkitamaraa ja karjaa.

Aleinen uskonto on Kreikan uskonto, johon kuuluu
Venäläiset, Rumiini, ja useat Suomalaisheimot. Sitä mas-
toin omat Puolalaiset ja Liimataiset Katholin-uskolaisia; Lät-
tiläiset, Saksalaiset ja osa Suomalaisia (Virolaiset y. m.)
omat Lutherilaisia; Talarit omat Mahometilaisia.

Korkeampaa opetusta marten löytyy 8 yli-opistoa
(Pietarissa, Dorpatissa, Moskomassa, Kasanissa, Kijervissä,
Harkomissa, Odessassa ja Varsomassa) sekä useampia aka-
temioita, lukioita y. m. Kansan-opetus on maltakunnan
useimmissa paikoissa mielii alhaisella kannalla.

Hallitusmuoto on rajoittamaton monarkia. Korkeim-
mat mirkakunnat keisaria lähinnä omat: maltioneumosto;
johtama senaati. Valtakunnan korkein tuomio-istuin; ja
pyhä synodi, jolla on korkein walwonta weniijiin-kreikkalai-
sen kirkon asioissa. Hallintoa hoitamat ministerit, ken-
raalikuwernöörit ja kuwernöörit. Sen mukaan on
Weniijiin Europa jaettu 58 kumernementtiin ja 3 hal-lintopiiriin. Kumernementeillii on tamallisesti kumernöö-
rien asuinkaupunkien nimet.

Venäjä on yksi Europan suurimaltoja ja ylläpitääsuuren sotarviien ja laimaston (suurimaltoja Europassa on
miisi: Venäjä, Preussi, Itämaita, RansM ja Englanti).

Europan Venäjällä on ainoastaan muutamia suurem-
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pia kaupunkeja: Pietari 700 tuh., Moskoma 600 tuh., Var-
soma 250 tuh., Odessa, Riiga, Kisjinem ja Saratom kus-
sakin 100 tuh. asuMalla.

Itämeren maakunnat
tllhi kumernementit: Pietari (ent. Inkerinmaa) rajoittuu
pohjaisessa Laatokkaan, Suomeen ja Suomen lahteen, län-
nessä Narowaan ja Peipsenjärween; Wiro nma a eteläpuo-
lella Suomen lahtea ynnä Hiidenmaa; Liiwinmaa Wiron-
maan, Riigan lahden, Peipsenjiirwen ja Wäinänjoen mä-
lillä, ynnä Saarenmaa eli Kurensaari; sekä Kuurinmaa,
länsipuolella Riigan lahtea ja eteläpuolella Wäinänjokea.

Wäestö on eri sukuMntaa: Inkerinmaassa on Suo-
malaisia (sekä lutherilaisia että kreikkalaisia) ja Wenäläi-
siii, Wironmaassa Wiro laisia, Liiwinmaassa Wirolaisia
pohjaisessa ja Lättiläisiä etelässä. Kuurinmaassa Lätti-
läisiä. Simistyneet omat enimmiten Saksalaisia ja
Venäläisiä.

Inkerinmaassa on Pietari Nemajoen suilla, Kron-
stadt saarella Suomen lahdessa setä pienet kaupungit
Schliisselburg (Pähkinälinna) siinä, missä Nema lähtee
Laatokasta ja N arm a Narowan warrella.

Pietari, maltakunnan pääkaupunki ja keisarin asunto
on Europan kauneimpiakaupunkeja monien suurenmoisten ra-
kennuksiensll kanssa, joita on esim. lisakin kirkko, Kasa-
ninkirkko, Talmipalatsi (keisarin tamallinen asunto) Ere-
mitagin (museo) kanssa ja Marmoripalatsi y. m. Muis-
topatsaita: Pietari Suuren kumapatsas, Aleksanterin
kolonni. Waltakunnan parhain kauppakaupunki (mie ulos
talia, hamppua, pellawasta, nahkaa, miljaa y. m.) — Lä-
hestöllä: Zarskoje-Selo, Gatsjino, Peterhom ja Ora-
nienbaum, mähäisiä kaupunkeja keisarillisine humiloineen
ja kauniine puistoineen; Pulkomo, kuuluisa tähtitorni;
Siestarjoki, kimääritehdas. — Kronstadt on pääkau-
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pungin ulkosatama ja maltakunnan tärkein sotahamina, rva-
rustettu mahmalla liunoituksella. — Narma on tunnettu
1700 muoden sotatappelusta.

Mronmaassa on Rii arveli (kumernöörin asunto) ja
Baltischportin satama Suomenlahden rannalla. Rääme-
lillä on linnoitettu sotasatama.

Liiwinmaassll on Riiga (kuwernöörin asunto) Wäi-
nänjoen warrella, Dorpat lähellä Peipsenjänveä sekä pie-
net kaupungit Pernan Riigan lahden rannalla jaAren s-
bur g Kurensaarella. Riiga on maltakunnan kolmas meri-
kaupunki (mie ulos pellamasta, hamppua, miljaa y. m.).
Dorpatissa on saksalainen yli-opisto.

Kuurinmaalla on Mit au (kum. as.) ja merikaupunki
Libau.

Zso-Menäjä

sisältää 19 kumernementtiä: Arkangeli pohjaisin, Aunus
Äänisen ympärillä, Wologda Suhonan ja Wytsjegdan
seuduilla, Nomgorod Ilmajärmen ympärillä, Pskom Peip-
senjärmen luona, Tmer, laroslaml, Kostromaja Nisj-
nij-Nowgorod, Alä-Wolgan tienoilla, Orel (arjoy, Ka-
luga, Tula, Moskowa, Wladimir, Rjiisan ja Tam-
bom Okan tienoilla, Woronesj ja Kursk etelässä sekä
Smolensk Dnieprin yli-osan tienoilla.

Tässä Wenäjän maltakunnan pää-osassa elää Venä-
läisiä ja näiden joukossa maan mähäisen Suomalaisia
kansakuntia: Lappalaisia Kuolan niemimaalla. Karjalai-
sia eteläpuolella niitä. Samojedeja tundroilla, Syrjä-
nejii, eteläpuolella niitä, Mordmineita ja Tsjeremissejii
Volgan ja OMn tienoilla. Uskonto on näillä lahkokunnilla
kreikkalainen.

Kaupungeista omat suurimmat: Moskoma 600 tuh.,
Tula 60 tuh., Nisjnij-Nowgorod, Orel, Woronesj kussakin
40 tuh. asuk.
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Pohjaisessa Ifo-Weniijiissii on Arkangeli Wienan
warrella ja Petrosawodsk (kuw. as. Aunuksessa) Ääni-
sen jiirwen rannalla. Arkangeli harjoittaa suurta Mup-
paa, myyden rviljaa, pellarvasta, hylkeenrasrvaa ja metsän-
tuotteita. — Eräällä saarella Wienan meressä on linnoi-
tettu luostari Solorvetskoi, kuuluisa pyhiinmaelluspaikka.
Kuolan niemimaalla on Kuola, Wenäjän Europan pohjai-
sin kaupunki. — Saari Nomaja Semlja on mallan Msmi-
ton ja siellä My maan kalastajia ja hylkeenpyytäjiä.

Eteläisessä Iso-Weniijiissii on Nomgorod, missä
Welhojoki lähtee Ilmajänvestä ; Rybinsk Wolgan warrella,
Nisjnij Nowgorod, missä OM laskee Wolgaan, Wladimir
OMn syrjäjoen Kljäsman warrella, Sju ja sitä lähellä,
Moskoma OMn saman nimisen syrjäjoen warrella, Tula
OMn syrjäjoen Upan warrella, BrjänskDesnan warrella,
lelets ja Woronesj lähellä Donia, Morsjansk OMn
syrjäjoen Tsnan warrella ja Smolensk Dnjeprin warrella.

Kaupungit Iso-Weniijiin keski-osassa harjoittamat suurta
teollisuutta, kaupungit etelä-osassa (mustanmullanseudulla)
harjoittamat suurta Muppaa, myyden pellarvasta ja hamppua.

Nowgorod, Weniijiin ensimiiisten suuriruhtinaitten
asunto ja entisinä aikoina suuri kauppakaupunki, on nykyään
miihiinpiitöinen. — Rybinsk on maltakunnan tärkein sisä-
satama ja Wolgan kanamiston keskus. — Nisjnij-Nom-
gorod wiettää, Wenäjän kauppaa warten Aasian kanssa
(teetä), suuret wuosimarkkinat, joissa käy 300 tuh. henkeä.
— Wladimir on ajan ollut Wenäjän suuriruhtinaitten
asunto. — Sjuja on seutuinensa Wenäjän pumpuliteolli-
suuden keskus.

Moskoma on maltakunnan toinen pääkaupunki jakei-
sarien kruunausMupunki, sisämaan kaupan keskus ja malta-
kunnan suurin tehdaskaupunki. Se on Wenäjän rautateis-
tön keskuskohta, johon usea rautatie yhtyy. Wenäjän Tsaa-
rien rvanha linna, Kreml, keskellä kaupunkia, sisältää useita
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kirkkoja, linnoja ja merkillisiä kokouksia. Moskomassa on
kaikkiansa noin 400 kirkkoa, koristetut kullatuilla tahi lois-
tamin märein maalatuilla kupooleilla. — Lähellä kaupun-
kia on: koillisessa historiallisesti kuuluisa Troitsko-Ser-
aiemin luostari, tunnettu pyhiinmaelluspaikka, jossa on

sanomaton joukko kalleuksia; lännessä Borodino, tunnettu
1812 muoden sotatappelusta.

Tula maltakunnan suurimmilla kimäiiritehtailM ja
muilla metallitehtailla (teemasinoita). — Smolensk on
samoin kuin Nomgorod ja Kijem maltakunnan rvanhimpia
kaupunkeja.

MäHä-Menäzä
kuuluu melkein MW mustanmullanseutuun. Siinä on 4
kumernementtiä: Kijem länsipuolella Dnjepnä, seM Tsjerni-
gom, Poltlltva ja Hartom, itäpuolella Dnjepnä. Etelä-
osaa kutsutaan myöskin Ukrainiksi.

Asujamet owat^ Malorusseja (Wähä-Ryssiä). Länsi-
puolella Dnjepnä löytyy myöskin Puolalaisia ja Juu-
talaisia. Myy runsaasti miljaa, hamppua ja Mrjaa.

Kaupungeista omat suurimmat: Kijem 70 tuh.. Har-
kon? ja Berditsjew kullakin 60 tuh. asuk.

Kijem, Dnjeprin marrella, on ajan ollut maltakunnan
pääkaupunkina, mahma linnoitus ja tehdaskaupunki (sokeria,
majanssia). Kuuluisa luostari maan-alaisilla hautaussijoilla,
joissa on joukko pyhäinjäännöksiä; pyhiinmaelluspaikka. —

Harkorv, lähellä Donetsia, on lähinnä Odessaa Etelii-We-
näjän tärkein kauppakaupunki (mittaa) 4 suurine markkinoi-
neen. — Berditsjerv on suuri kauppakaupunki, jonM asu-
jamet omat suureksi osaksi Juutalaisia. — Poltarva on
tunnettu 1709 muoden sotatappelusta.

Fänsi-Menäzä
sisältää: 1. Litwan kuwernementtineen Kom no, Wi ln o
ja Grodno lännessä; 2. Wallean Wenäjän kumernement-
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tineen Witebsk, Mohilew ja Minsk, idässä; sekä 3: ku-
mernementit Wolhynill ja Podolill etelässä.

Meiuen kansa on Litwassa Litwalaisia. Valkeassa
Venäjässä kutsutaan asujamia Bälorusseikfi (Valkeiksi
Ryssiksi) Volhyniassa ja Podoliassa Ruteneiksi. Aate-
listo ja osa kaupunkilaisia owat Puolalaisia. Varsinkin
suurilukuisat owat Juutalaiset (Muppioita). Volhynia
ja Podolia kuulumat mustanmullanseutuun; muut osat omat
rikkaat pettämistä.

Kaupungeista on suurin Wilno, Wilian warrella,
Litwcm entinen pääkaupunki, 80 tuh. asuk. Muista kau-
pungeista omat merkillisemmät: tehdaskaupunki Bälostok
ja linnoitukset Dunaburg Wäinänjoen warrella, Bobruisk
Veresinan warrella ja Brest-Litorvsk Bugin warrella.
Volhyniassa on Sjitomir kumernöörin asunto, Podoliassa
Kamenets-Podolsk.

Suola
on jaettu 10 kumernementtiin: Varsoma, keskellä maata;
Radom, Kielce, Piotrkom ja Kalisch masemmalla puo-
lella Veichseliii; sekä Lublin, Siedlce, Plotsk, Lomza
(lomsja) ja Sumalki, oikealla puolella Veichseliii.

Asujamet (5V2 milj.) omat suurimmaksi osaksi Puola-
laisia; koillisimmassa osassa Litmalaisia, kaakossa Ru-
teneja. Wieläkin Saksalaisia ja Juutalaisia; miime-
mainiwtta sangen suurilukuisasti. — Puola on Europan
maista Miljasta rikkaimpia maita.

Kaupungit owat pieniä, paitse Varsoma, 250 tuh.
ja Lodz, 35 tuh. asuk.

Warsowa, Weichselin Mutta eroitettu Pragan esi-
kaupungista, on Puolan keisarillisen maaherran asunto sekä
samassa maan armollisin tehdas- ja kauppakaupunki. Lä-
hellä kaupunkia on Aleksanderin sitadelli (pesälinna).
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— Lodz, lännessä, on maan toinen tehdaskaupunki (pum-
pulitcnvaroita), jossa on marsinkin saksalaisia afujamia.

Siinä, missä Bug laskee Veichseliin, on Nomo-
Georgiewsk (ent. Modlin), linnoitus ensimäistä laatua;
— Matossa Lublin, mahrva miljanMuppa; — Lysa-Goran
luona muoriMupunkiKielce rauta- ja terästehtaineen; — lou-
naassa Czenstochoma, Oderin syrjäjoen Warthen warrel-
la, luostarineen, jossakosolta käydään; — länttsimmässä kaup-
pakaupunki Ka lisch.

Otelä-Mlenäjä.

Läntisen ja suurimman osan nimenä on myös Uusi-
Venäjä; itäpuolella, Donin ala-osan tienoilla, on Do-
nin Kasakkain maa. Edellinen jakautuu piirikuntaan,
Besarabia lännessä, kuwernementteihin, Hersonja leka-
terinoslarv pohjassa ja Tauria etelässä. — Suurin osa
kuuluu mustanmullanseutuun. Besarabiassa on wiininwil-
jelys sangen suuri, mutta Etelä-Krim tuottaa Veniijiin-Eu-
ropan parhaimpia wiinejä ja puunhedelmiä, marsinkin puu-
omenia.

Asujllmet omat Besarabiassa emmmiten Rumäneja,
muissa osissa emmmiten Wenii lii isiä. Sitä paitse löy-
tyy Uusi-Wenäjällä uudis-asukkaita monesta eri sukukun-
nasta (myöskin Saksalaisia).

Kaupungit harjoittamat suurta Muppaa, myyden meh-
niiii, millaa ja talia y. m. Suurin on Odessa 120 tuh.,
Kisjinem (kurv. as. Besarabiassa) 100 tuh. ja NikoMjem
70 tuh. asuk.

Odessa, Mustanmeren rannalla, on maltakunnan toi-
nen merikaupunki. — Dnjestrin warrella on linnoitus
Bendery ja kauppakaupunki Akkerman; — Bugin war-
rella Nikolajem, amiraliteettineen; — Dnjeprin warrella
kauppakaupungit lekaterinoslarv ja Herson; — Krimillä
Simferopol (kurv. as. Tarinassa), entinen sotahamina Se-
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wastopol ja linnoiws Kertsj-lenikale seM Baktsjisa-
rai, entinen Krimin Harrein asunto; — Asowan meren
rannalla kauppakaupunki Taganrog; — Donin warrella
kauppakaupunki Ro storo ja pääkaupunki Donin KasakMin
maassa Norvo-Tsjerkask, atamaanin eli MsakMin maa-
herran asunto.

Itä-Menäzä
sisältää kumernementit: Permiä ja Vjiitta pohjaisessa,
Ufa ja Orenburg idässä. Kasan, Simbirst, Sama-
ra, Saratom ja Pensa lännessä Volgan testi-osan tie-
noilla, Astrahan Volgan alapäässä; setä Uralin Ka-
sattain maa, Uraljoen ala-osan tienoilla. — Pohjaispuo-
lella on sangen suuret hamumetsät, Etelä-Uralilla isot leh-
musmetsät, Kasanin tumernementissä tammimetsät. Per-
mian tumernementissä omat maltakunnan parhaimmat muori-
Mirvokset. Itä-Venäjän keski-osa kuuluu mustanmullanseu-
tuun ja on sangen rikas Miljasta. Eteläpuoli on rikas suo-
lasta, karjasta ja kaloista.

Asujamet omat emmmiten Weniiliiisiii. Sitä paitse
löytyy monta Suomalaista heimokuntaa (Syrjiinejii,
Permialaisia, Woguleja, Wotjakeja, Tsjeremissejä
ja Mordmineja), Turkkilaista heimokuntaa (Tatareja,
Tsjumasjeja, Basjkireja jaKirgisejä) sekä Kalmukkeja
ja suuri joukko Saksalaisia uudis-asukkaita.

Kaupungeista omat suurimmat Saratom 100 tuh..
Kasan 80 tuh. ja Astrahan 50 tuh. asuk.

Volgan warrella owat Kasan, Simbirsk, Sa-
mara ja Saratom, jotM MW ynnä Pensa harjoittamat
suurenmoista miljaMuppaa Pohjais-Venäjiin Mnssa, setä
Astrahan, harjoittaen armollista kalastusta ja Muppaa
Aasian Mnssa. — Orenburg Uralijoen warrella ja Ir-
bit itäpuolella Uralin tunturia, harjoittamat suurta maa-
kauppaa Aasian kanssa. — VuoriMimosten pääpaikat Ura-
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lissaowat lekaterinburg, Tagil, Werch-Isetsk ja Sla-
toust. — Uralsk, Uralijoen warrella, on Uralin Kasak-
Min maan pääpaikka. — Sarepta, Wolgan warrella, on
Saksalaisten Herrnhutien armollinen uudispaikM ja wilje-
lee runsaasti sinaappia ja tupakkaa.

H. Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,835 neliöpeninkuormaa, l^/, milj. asujanta.

Suomi eli Suomenmaa on 59° 48' ja 70° 6' mä-
lillä pohjais-lerveyttii seM 38° 10' ja 500 25' mälillä itäis-
pituutta. Pisin mäti pohjaisesta etelään on 108 suomen
peninkuormaa Tenojoen mutkasta luodetta kohti, joM on 4
suomen peninkuormaa läiimerestä, eteläisimpään suippuun
Hankoniemeen. Pisin mäli lännestä itään on 57 suo-
men peninkuormaa.

Suomen rajana pohjaisessa on Norja, idässä Weniijii,
etelässä Laatokka, Wenäjii, Suomen lahti ja Itämeri, län-
nessä Pohjan lahti ja Ruotsi. Rajana Norjaa masten on
osa Tenojokea, Wenäjäii masten kaakossa Rajajoki, Ruotsia
masten Tornionjoki ja tämän syrjäjoki Muonionjoki. Wenä-
jän puolisella rajalla omat kumernementit Arkangeli, Au-
nus, Pietari eli Inkerinmaa.

Suomi on suurimmaksi osaksi epätasaista; se on täy-
ttänsä muoria, joista ei ainoakaan ole marsin korkea, met-
siä, rämeitä, soita ja järmiii, jotka miimemainitut ottamat
suuren osan sen pintaa. Korkeimmat kukkulat omat maan poh-
jaisimmassa osassa, niinkuin Pallastunturi, Suomen kor-
kein tunnettu kohta, lähellä Muonionjoen mutkaa etelääkohti,
2,889 suomen jalan korkuinen. Muutamat toiset kukkulat
samalla seudulla ja tuo yksinäinen Peldoimi, lähellä Te-
nojoen keski-osaa, omat myöskin korkeammat kuin 2 tuh.
jalkaa. Wuoriselänteet maan pohjaisessa osassa omat 1,000
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jalan korkuisia ja jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään-
päin 3—400 jalan korkuisiksi, tehden ylänkömaan, joM
ottaa suurimman osan maata. Tämä yliinkömaa alenee
miihitellen läntistä rantaa kohti, joM ylimalkaan on alaista
ja lakeaa. Etelärannalla päättyivät selänteet jyrkkinä me-
reen, tehden paljon niemekkeitä sekä sangen suuren saaris-
ton, marsinkin Pohjan lähden suulle (Ahmenanmaan saa-
riston). Länsirannistolla on saaristoja ainoastaan siellä
täällä, niinkuin Pohjan lahden Midimmassa osassa. Meren
kurkussa. — Pitkin rantaa huomataan maan alituisesti
kohoaman. Etelässä kohoaa se 2 jalMa 100 muoden ku-
lulla, maan pohjaisessa 4 jopa 5 jalkaa. — Maan laajin
tasanko on Pohjanlahden keskimiiisellä rannalla.

Suomen piiiiwnoristo on Maanselkä. Se kul-
kee Norjan tuntureista eli Kölistä itäänpäin, ensin pitkin
Norjan rajaa ja sitten Suolaseliin nimellä Suomen-Lapin
läpi Talkunaoirvi nimiseen kukkulaan lähellä Venäjän ra-
jaa. Tässä se kääntyy etelään päin, ollen S armitaipale-
nimisestä kukkulasta alkaen rajana etelää kohti, kunnekMs se
Miinalan muorissakääntyy kaakkoa kohti Venäjänmaahan.

Maanseliistä lähtee kaksi piiiiharjannetta: 1) Suomen
selkä Miinalan muorista ensin länteenpäin ja sitten lou-
nasta kohti Pohjan lahteen saakka. Tämä harjanne eroit-
taa Pohjanmaan Karjalasta, Samosta, Hämeestä ja Sata-
kunnasta. 2) Salpausselkä, Lieksan muorisolmusta
Weniijiillä ensin etelään päin ja sitten luodetta ja länttä
kohti Joensuun kaupunkiin, josta se kaaremasti ja yhtäsuun-
taisestr etelärannan kanssa käy Pohjan lahdelle, tullen tä-
hän eteläpuolella Kokemäen jokea. Tällä Viimemainitulla
alallansa on se lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Samon, Hä-
meen ja Satakunnan pohjoispuolella Karjalasta, Uudesta
maasta ja Warsinais-Suomesta eteläpuolella. Niimät kaksi
harjannetta rajoittamat pohjoispuolella ja eteläpuolella laa-
jan, maan mähän kohoutuneen yliinkömaan, jonka rajana
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lännessä on Sataknnnanselkii, mikä kulkee läpi Keski-
Satakunnan.

Tämän ylänkömaan läpi kulkemista harjanneista omat
seuraamat, Suomenselästii liihtemät haarat tärkeimmät: 1)
Karjalanselkii kulkee Marenmoisesti kaakkoisessa suun-
nassa Koillis-Samon ja Pohjais-Karjalan läpi Joensuuhun
päin. 2) Samonselkii kulkee läpi Liinsi-Samon etelää
kohtt, kunneMs se eteläpuolella Saimaata yhdistyy Salpaus-
selkään. 3) Hämeenselkä kulkee Hiimeenmaan läpi ete-
lää kohtt pitkin Päijänteen länsirantaa ja yhdistyy ete-
läpuolella mainittua järmeä Salpausselkään. — Salpaus-
selästii lähtemistä harjanneista ansaitsemat mainitsemista:
1) Lohjanselkii, joM kulkee läpi läntisen Uudenmaan
lounasta kohtt Hankoniemeen. 2) Äyräpäiinselkä, joM
eteläpuolelta Saimaata lähtee Mattoa kohtt ja menee Inke-
rinmaahan.

Myöskin siinä osassa Suomen yliinkömaata, joM on
pohjaispuolella Suomenselkää, on muutamia Maanseliistii
lähtemiä, rverraten korkeita harjanneita, niinkuin: 1) Ou-
nasselkii, kulkema Norjan rajalta etelään päin pitkin
Muonion- ja Tornionjokea Pohjan lahdelle. 2) Kainun-
selkii, Sarmitaipaleesta lounasta kohtt Suomenselkään.

Näiden seliinneitten Mutta syntyy wiisi piiiiwefistöä.
Alankomaan mesissä on omiwista se, että joukko jiirmiä jak-
sottain yhdistymät yhteiseksi purkumedeffi, jota mastoin
alankomaan medet laskemat eri jokien Mutta.

1. Pohjainen wesistö sisältää medet pohjoispuolella
Maanselkää, jotta medet laskemat Jäämereen ja Vienan-
mereen. Sen suurin järmi, Inarinjiirmi (415 jalkaa
merenpintaa korkeammalla), johon Imalojoki juoksee, las-
kee Patsjoen kautta ulkopuolella maan rajaa Varangin-
nmonoon. Suurin joki on Tenojoki, joka wirtaa Teno-
muonoon Norjassa. lärwet itäpuolella Maanselkää (Kuu-
samon haara) laskemat Vienan mereen.



34

2. Luoteinen wesistö rajoittuu Maanselkään ja Suo-
menselkään ja sen medet laskemat Pohjan Mhden pohjais-
osaan. Sen merkittämimmät joet omat: 1) Ruotsista juok-
sema Tornionjoki ynnä sen masemmalta puolelta liittymä
syrjäjoki, Muonionjoki. —2) Kemijoki, Talkunaoimista,
mirtaa läpi Kemijiirrven ja saa oikealta syrjiijoekseen Ou-
nasjoen. — 3) lijoki. — 4) Oulunjoki lähtee, ollen
Pohjanmaan tärkeinä kauppareittinä, Oulunjärmestii Nis-
kakosken Mutta, ja tehtyänsä useampia koskia, joista Py-
häkoski on suurin, laskee Oulun luona Pohjan lahteen.
Oulunjiirmi (390 jalkaa merenpintaa korkeammalla) on sen
mesistön keskuksena, jota Maanselkä, Suomenselkä ja Kai-
nunselM rajoittamat. Siihen tulee pohjaispuolella Hy-
rynsalmen haara Kiehimänjoen Mutta ja itäpuolelta
Sotkamon haara Kajaaninjoen ja Ämmäkosken Mut-
ta. — 5) Siikajoki. — 6) Pyhäjoki Pyhäjärmestä. —

7) Hhtiimiinjoki, juoksema läpi Lappajiirmen. — 8)
Lapuanjoki. — 9) Kyrönjoki, suurin Etelä-Pohjan-
maalla, nimitetään yliipäässään Kauhajoeksi ja keskikulul-
laan Ilmajoeksi.

3. Lounainen wesistö rajoittuu Suomenselkään, Hä-
meenselkiiän, mähäffi osaksi Salpausselkään ja Lohjansel-
kään ja sen medet laskemat Pohjan lahden etelä-osaan ja
Itämereen. Suurin joki on Kokemäenjoki, minkä kautta
laskemat ne medet, jotka omat eteläisen ylänkömaan länti-
simmässä osassa (Suomenselän, Hiimeenseliin, Salpausselän
ja Satcckunnanselän mälillä). Näiden mesien keskijiirmenii
on wcchäinen Pyhäjiirmi, keskellä ylänkömaan sanottua
osaa, eteläpuolella Tampereen kaupunkia.

Pyhiijiirmeen tulee lisiimesiä pohjaispuolella ja etelä-
puolelta. Pohjaispuolella tulee yhdistyneenä kolme haaraa:
Ntsärinselkii, Pihlajamesi ja Keurunselkii, jotka las-
kemat Ruometeen, mistä mesijoutto taas jatkaa Muro-
leenkosken, tuon ison Niisijärmen (314 jalkaa meren-
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pintaa korkeammalla) ja Tampere.nkosken Mutta kulku-
ansa Pyhäjärmeen.

Eteläisellä mesijaksolla on myöskin kolme haaraa: Län-
gelmähaara, johon kuuluu Längelmärvesi, Roinee,
Pälkäneenmesi ja Mallasmesi; 2) Hauhon haara,
joM alkaa Lummeneen ja Wesijaon järmistä lähellä Päi-
jännettä; ja 3) Wanajan haara, jossa on Wanajawesi.
Nämät haarat yhdistymät Sääksmäen kirkon luona Rau-
tunselkään, josta mesijoukko Kuokkalankosken ja use-
ampain jännien kautta jatkaa kulkuansa Pyhäjärmeen.

Pyhäjärmestii johtaa Nokiamirta meden Kulome-
teen, joM saa pohjaispuolella lisäksi Kyrösseliin Kyrös-
kosken Mutta. Kulomedestä juoksee miimein Kokemäen-
joki. Se mirtaa Marenmoisesti lounaita ja luodetta kohti,
ja katkaisten Satakunnanselän Kiettareen koskessa, las-

kee se Pohjan lahteen, 3 suomen peninkuormaa alapuo-
lella Porin kaupunkia.

Eteläpuolella Kokemäenjokea laskee samaan lahteen
Eurajoki Pyhäjärmestä. — Aurajoki, joM juoksee
Turun kaupungin läpi, laskee Itämereen.

4. Keskimiiinen ja Eteläinen wefistö rajoittuu Loh-
janselkään, Hämeenseltään, Suomenselkään, Samonselkään
ja Nyräpäänselkään ja sen medet laskemat Suomen lah-
teen. Suurin joki on Kymijoki, joka johtaa ne medet,
jotka omat eteläisen ylänkömaan keski-osassa (Hiimeense-
liin ja Samonseliin mälillä, edellinen länsi- ja jälkimäinen
itäpuolella).

Suurin järmi on Päijänne (12 suomen peninkuorm.
pitkä, 2 jopa 3 penink. lerveii, 262 jalkaa merenpintaa kor-
keammalla), johon tulee sen suurimmat lifiimedet pohjais-
puolella 3 mesihaaralta, jotka omat: Wiitasaar.tr haara,
jossa on suuri Keitele, Saarijiirmen haara jaRauta-
lammen haara. Nämät haarat yhdistymät Laukkaan kir-
kon luona miihiiiseen Sarameteen, josta Kuhankoski,
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Leppäwesi ja Haapakoski (Iywäskylim seudulla) wiewiit
meden Päijänteesen. — Itäpuolelta saa Päijänne Taini-
onmirran Mutta lisäksi Sysmän haaran, jossa on suuri
Puulamesi, länsipuoleltaLummeneen jaWesijaon, joilla
siis on Mksi purtua, sekä eteläpuolelta Wesijärwen.

Päijänteen Mattois-osasta mie Kalkistenkoski Ruot-
salaisenjärmeen, josta Kymijoki alkaa. Kulkiessansa
Mattoa kohti, tekee tämä joki Heinolan kaupungin luona
Iyriingönkosken ja saa pohjaispuolella lisäksi Mänty-
harjun haaran, jonka Mutta Puulamedellä on lyhyempi
kulku. Sitten kääntyy joki etelään päin, katkaisee Keltis-
tenkoskessa Salpausselän, tekee Anjalan putouksen, ja-
kautuu kahteen haaraan, jotM piirittämä. Pyhtään saaren,
ja purkaa miimeinkin metensii 5 suuhaaralla, joista itäisim-
mällä on putouksena Korkeakoski. — Wanta- eli Hel-
singinjoki lähellä Helsinkiä. — Rajajoki- eli Siestar-
joki rajajokena kaakossa.

5. Kaakkoinen wefistö rajoittuu HyräpäänselMän,zSa-
monselkään ja Suomenselkään seM Maanselkään, maan ra-
jan ulkopuolella. Sen medet laskee Laatattaan sekä muu-
tamat Äänisen järween. Suurin joki on Wuoksenrvirta,
minkä Mutta laskemat ne medet, jotka omat eteläisen ylän-
kömaan itä-osassa (itäpuolella SamonselMii) ja joidenkeski-
jiirmenii on En onmesi, pohjaispuolella Samonlinnan kau-
punkia.

Enonweteen tulee pohjoispuoleltaKallaweden haara
ja koillisesta Pielishaara. Edelliseen yhdistywät lisal-
men haara ja Nilsiän haara, joka lännemirrassa

katkaisee Karjalanselän, wllen suureen Kallameteen, jonka
rannalla Kuopion kaupunki on. Kallamesi juoksee Soisa-
lon, Suomen suurimman saaren, ympäri Enonweteen. Sen
tärkein juoksukäy länsipuolella sanottua saarta Kannuskos-
ken, Unnukkaweden ja Warkauskosken kautta.

Pielishaaraa on tuo 9 suomen peninkuormaa pitkä
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Pielisjärmi, josta Pielisjoki, MtMistuaan KarjaMn-
seliin, juoksee Joensuun kaupungin simu Pyhäselkään.
Tämä saa lisäksi pohjaispuolella Höytiäisen ja on Ori-
weden ja Oriwirran Mutta yhteydessä Enonweden Mnssa.

Enonweden etelä-osasta, Haukiwedestä, rvie Haapa-
salmi Sarvonlinnan kaupungin ohi Pihlajarveteen, joka
itäpuolella yhdistyy Puruweteen setä laskee lounaspuo-
lella Puumalan salmen Mutta saarikMasen Saimaan
järween (6 penink. pitkä, 3 penink. leweii, 256 jalkaa me-

renpintaa korkeammalla). Saimaan järmen etelä-osasta,
Laprvedestii juoksee Wuoksenwirta, joM Imatrankos-
kessa, Suomen merkillisimmässä mesiputouksessa, MtMisee
Salpausselän. Se mirtaa kaakkoisessa suunnassa ja jakau-
tuu kahteen haaraan, joista eteläinen ja isompi laskee Su-
m ann o n Mutta Laatokkaan, ja pohjainen kahdella suuhaa-
ralla Käkisalmen kaupungin luona.

Leskeliinjoki eli IMisjoki juoksee läpi Janisjär-
men Laatokan pohjaisimpaan osaan. — Muutamat järmet
Suomen itäisimmässä osassa (Suojärmen haara) laskemat
Äänisen järween.

Ilma on kowa, waan ylimalkaan raitis. Komin pak-
kanen on — 40" ja lämpö -j- 30". Talmea luetaan poh-
jaisessa kestämän 8 jopa 9 kuukautta ja etelässä 5 jopa 6.
Pisin piiiwä etelässä on 18V2 tunnin pituinen, uloinna
pohjaisessa 2 kuukauden pituinen. Eroitusta ilman-alassa
nähdään myöskin seuduilla, jotka omat samalla leweys-as-
teella, jos ne nim. omat rannalla tahi sisäisellä yliinkömaalla.
Wuoden keskilämpö on etelässä -j- 4V2", pohjaisessa —

2V2°. Wuosinaisen sateentulonkorkeus on noin 20 tuumaa.
Asujamet omat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,

jakautuen kahteen pääsukukuntaan, jotka omat Hämäläi-
set lounaassa ja Karjalaiset kaakossa. Lappalaiset
(noin 800) omat suomalaista heimokuntaa. Ruotsalaisia
(V4 milj.) asuu Ahrvenanmaalla, Uudenmaan rantamilla ja
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saaristoissa seM Etelä-Pohjanmaalla. Wenäläisiii (4,000)
löytyy enin Wiipurin läänissä ja paikoin muuallakin Mup-
pamiehinä kaupungeissa. Saksalaisia 1,000) löy-
tyy enin Wiipurissll ja Helsingissä. Mustalaisia (ken-
ties 1,000) kuljeskelee ympäri maata.

Maan piiii-elinkeino on maanwiljelys, johon lou-
naspuoli on soweliaisin. Itäpuolella on huonompi, hiekan-
sekainen ja kimiperinnen maanlaatu, pohjaispuolella löytyy
hietakankaita, rämeitä, symiii soita ja se saa kärsiä usein
yöhalloja. Kuitenkin harjoitetaan maanmiljelystä pohjais-
puolella Inarinjärmelle saakka, jolla seudulla ohra kyp-
syy 9—lo miikossa, jota mastoin etelässä siihen menee 14
—16 miikkoa. Suonmiljelystii harjoitetaan emmmiten poh-
jaispuolella, kaskenpolttoa idässä. Ruista miljellaän yleisesti
(67" asti), kuin myöskin ohraa, miimemainittua enin poh-
jaispuolella ja pohjoisimmassa osassa, kauraa ja tattaria enin
kaakossa; mehnää miljellaän etelissä. — Muista ruokakas-
weista wiljelläiin maaperunoita yleiseen, marsinkin lounas-
osassa, herneitä etelä-osassa, papuja, nauriita ja kaalia enin
itä-osassa. Pellamas hyöstyy parhaiten Keski-Hiimeessii;
hamppu menestyy enemmän pohjaisessakin; parhaimpia hu-
malia saadaan Uudella maalla; tupakkaa miljellaän siellä
täällä. — Hedelmäpuita on mähän. Omena- ja kirsimarja-
puita eteläpuolella, päärynä-, kriikuna- ja luumupuita Uudella
maalla. Karmiaismarjat kypsyivät maan etelä-osassa, miina-
marjat mähän pohjoisemmassa. — Metsämarjoja löytyy run-
saalta; pohjoisimpana kasmaa suomuuramet; sitten seuraa
puolat, mustikat, maamuuramet, maaraimet ja mansikat y.
m. — Metsät peittämät suuren osan maan pintaa. Metsä-
puista kasmamat petäjä, kuusi ja koimu yli koko maan.
Kuusia löytyy mielii eteläpuolella Inarinjiirmeii, petäjiä mä-
hän pohjaisempana ja naanakoimuja pohjoisimmassa osassa.
Aleisiä omat myöskin kataja, leppä, haapa, pihlaja ja ha-
lama y. m. Lehmus, mahtera, jalama ja saarni kaswawat
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etelä-osassa, tammi etelärannalla; lehtikuusia löytyy ainoas-
taan Mattois-osassa. Metsät omat parhain säilyneet sisä-
maassa. Niistä saadaan Suomen tärkeimpiä mientitama-
roita: lanttuja ja lautoja (enin itä-osista) sekä termaa (Poh-
janmaan sisä-osasta).

Lähinnä maanrviljelystii on karjanhoito tiirkeinnii
elinkeinona, maitta siitä ylimalkaan mähän huolta pidetään.
SarmiMrjanhoito on tärkein. Parhaimpia hervosia löytyy
Sawossa ja Karjalassa. Lampaat antamat enimmiten kar-
keaa millaa. Sikoja hoidetaan yleiseen. Peura on Lapin-
maan tärkein eläin. Kesyistä linnuista omat kanat yleiset.
Mehiläishoitoa harjoitetaan ainoastaan Turun lähestöllä.
— Metsä-elämistä, joiden ajo eli metsästäminen on etui-
saa, omat karhu, susi, kettu, jänis, orama ja kärppä yleisiä,
osmo, naali, ilmes y. m. wähemmiin yleisiä, hirrvet harmi-
naisia. Hylkeitä löytyy meressä ja maan suurissa järmissä.
— Metsiilinnuistll löytyy metso, teeri, pyy, netto, pelto-
Mna, joutsen, haahMtelttä, metsähanhi, sorsia y. m. — Ka-
lastus on hyötyisä elinkeino. Merestä pyydetään marsin-
kin haileja. Mikistä suuremmista jo'ista lohia (enin pohjai-
sessa) ja järmistä muikkuja. Aleista omat ahmen, lahna,
hauki, kuha, made, ankerias, siika y. m. Suomen suurin
jiirmiMla on monni eli säkeMM. Merestä ja Laatokasta
saadaan millistä sampia. Krapuja löytyy mielit jopa Poh-
janmaan eteläisimmässä osassa.

Wuorityö ei ole edutonta. Metalleista löytyy rau-
taa runsaimmin ja melkein kaikkialla sekä saadaan joko kai-
lvoksista tahi jänöistä ja rämeistä. Rautamutaa tamataan
päii-omaisesti Karjalassa, Samossa ja pohjaisella Pohjan-
maalla, ja rautamalmia maan lounaisen osan muorissa (enin
läntisellä Uudella maalla ja Warsinais-Suomessa). Was-
kea löytyy Uudella maalla. Kalkkia on joka maakunnassa
(enin läntisellä Uudella maalla ja Warsinais-Suomessa).
Marmoria ja majanssisamea löytyy marsinkin Karjalassa,



40

pottisamea, punamultaa, liusMkiweä, tahko- ja myllykiwiä
seM rapakiweä monessa paikassa, wiimemainittua warsinknl
Karjalassa. Dleisin kiwilaji on kraniitti.

Teollisuus ei wastaa tarwetta. Maan suurin teh-
das on pumpulitehdas Tampereella. Sitä paitse löytyy mer-
ta-, tupakka-, paperi-, lasi-, saippua-, kynttilä- (2), sokeri-
(2), majansi- (1), ruuti- (1), y. m. tehtaita. Maan rauta-
Mimokset ja useimmat rautaruukit omat törmäisessä osassa.
Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen sahaamista marten löytyy
joukolta, enimmät maan itä-osassa. Lairvanrakentamista har-
joitetaan marsinkin Pohjanmaalla. Kotiteollisuus on suuri
Etelä-Pohjanmaalla sekä Turun, Porin ja Rauman seu-
duilla.

Sisämaan kauppaa edistärviit hymiit maantiet, Mna-
rvat ja höyry-alusten kulut, mutta se on wähemmiin roil-
Ms. Ulkomaan kauppaan, joM on suuri, käytetään 750
omaa Mirvaa. Maan aimollisimmat wientitawarat owat
metsitntuotteet, sitten moi. Enimmät tuontitarvarat omat
milja, Mhmi, sokeri, MnMat, metallit (myöskin rauta), pum-
puli, tuvatta ja suola.

Suomenmaan lauawista on tärkein Saimaan ka-
nani a, jota on Saimaan ja Suomen lahden mälillä ja
laskee Wiipurin kaupungin läpi. Wiihempiii kanamia on
Päijänteen ja Wesijärwen mälillä sekä Muroleen, Kuokka-
lan, Warkauden, Konnuksen, Ämmän y. m. koskien mar-
silla. Rautatie kulkee Helsingistä Hämeenlinnaan ja toi-
nen mainitusta tiestä (Riihimäeltä) Pietariin. — Sähkö-
lenniitinlanka yhdistää maan useimmat kaupungit Euro-
pan suurten sähkölenniitinlaitosten kanssa.

Uskonto on lutherilainen; ainoastaan Wenäliiiset ja
miihempi osa Suomalaisia (yhteensä 40,000) tunnustamat
kreikan uskontoa. — Opetusta marten löytyy Aleksanterin
yli-opisto Helsingissä, 1 mallikoulu, 8 lukiota eli alkeis-
opistoa, lyseita seM joukko muita kouluja.
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Suomi on eroittamaton osa Wenäjän Keisarikuntaa,
jonM hallitsija on samassa Suomen Suuriruhtinas.
Mutta Suomella on Wenäjästä eroitettu hallinto ja omat
lakinsa. Nämät makuuttamat maan asujamille sen, ettei ku-
kaan kärsi ilman laillista tutkintoa ja tuomiota mahinkoa
mitä henkeen, kunniaan, ruumiisen, omaisuuteen ja perso-
nalliseen mapauteen tulee. Erityisiä oikeuksia nauttimat aate-
listo, papisto, pormaristo ja talonpoikaissiiäty,
joilla on oikeus lähettää edusmiehiä maltiopäimille. Kor-
keinta hallintoa hoitaa keisarin nimessä kenraali kumer-
nööri ja keisarillinen senaati. Maan asioita Wenä-
jän hallitsijalle esittelee ministeri-maltiosihteeri.

Suomi jaetaan 1) hallinnon suhteen 8 kumernöörin
hoitamaan lääniin: Uuden maan, Turun ja Porin,
Hämeen, Viipurin, Mikkelin, Kuopion, Vaasan,
Oulun ja Kajaanin; — 2) historiallisessa suhteessa 9
maakuntaan, jotka on: Varsinais-Suomi, Ahrvenan-
maa. Satakunta, Uusimaa, Häme, Karjala, Sarvo,
Pohjanmaa ja Lappi; — 3) lll'inkäyttiimisen suhteen 3
homi-oikeuden piirikuntaan: Turun, Vaasan ja Vii-
purin; — 4) kirkollisessa suhteessa 3 hiippakuntaan:
Turun, Pormoon ja Kuopion.

Nimellä Vanha-Suomi kutsutaan millistä maan
kaakkoista osaa. Kymijoelle saakka lännessä ja Samonlinnan
kaupunkiin asti pohjaisessa. Uudeksi Suomeksi nimite-
tään silloin muu osa maata.

Oman maan sotamiikeä on henkimartija-tarkka-
ampuja-pataljona Helsingissä.

1. Uuden maan lääni
miihin (215 neliöpenink.), mutta tiheimmin asuttuja läänejä,
ulottuu pitkin Suomen lahden rantaa Kymijoen läntiseen
suuhaaraan asti idässä ja siihen kuuluu läntinen ja suurin
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osa Uutta maata kuin myöskin osa kaakkoista Hämettä. —

Rantamaasta^pistiiii mereen niemiä (Hankoniemi ja Pork-
kala) ja sen edustalla on Munitta saaristoja (Baron-
salmi). Maa on jotensakin epätasainen (Salpausselkä ja
LohjanselM), maan ylimalkaan hyöstämäii ja hymin mil-
jeltyii. Vehnää miljellään kuitenkin mähän. Paremman
laatuisia puita Msrvaa itsestänsä metsissä, ja hedelmäpuita
(omena-/ päärynä-, luumu-, kriikuna-, kirsimarjapuita) mil-
jellään menestyksellä. Länsi-osassa löytyy Mksi maskiMi-
mosta sekä useampia rautaruukkeja ja Mlttipoltttmoja. Me-
restä pyydetään marsinkin kilohaileja. Kymijoesta lohia.
Asujamet omat Ruotsalaisia ja Hämäläisiä.

Läänin Mitti kaupungit omat merenrannalla ja Uuden
maan maakunnassa.

Helsinki, maan pääkaupunki (perustettu m. 1550),
jossa on kenraalikumernöörin asunto ja keisarillinen senaati
(Vuodesta 1819) sekä kaikki piiiiwirkakunnat, lääninhallitus,
Aleksanterin yli-opisto (Vuodelta 1828) ja muutamia seu-
roja tieteitä warten, niinkuin Suomalaisen kirjallisuuden seu-
ra y. m. ; kuin myös mallikoulu, 2 lyseta ja useampia muita
koululaitoksia sekä muutamia tehtaita. Kaupunki on osaksi
komeasti rakennettu ja sillä on kaksi hymin hymiiii satamaa
sekä sangen suuri kauppa (suurin maassa mitä tuontitama-
roihin tulee). 32 tuh. asuk. Ulkopuolella: Ulriikcmpori,
terweysweden juontipaikka ja kylpylaitos; Töölö, sokeriteh-
das. — Puoli peninkuormaa Helsingistä: Weapori, luja
linnoitus 7 saarella (Wargön saaristo): Wargö, Gu-
stafssmiird y. m. Täällä oleskelee osa Wenäjän sotcllai-
mastoa. 1 tuh. asut. — Porwoo, manha kaupunki Por-
woonjoen warrella. Piispan asunto, alkeis-opisto, hymii
kauppa. Waltiopiiimiit w. 1809. 3,500 asuk. — Lowiisa,
kauppakaupunki. 2,300 asuk. Merenpuolella sataman suun
edustalla on Smartholman siksensä jätetty linnoiws. —

Tammisaari, Pohjan pitäjässä. Seminari kansakoulujen
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nais-opettajia marten. Tammisaaren kilohailit ja Tammi»
saaren hansikkaat omat kuuluisat. 1,400 asuk.

Fiskari, Pohjan pitäjässä, rautaruukki ja metallitehdas. —

Orijiirwi, Kiskossa, waskikaiwos. — Rasepori, Karjan pitäjässä,
linnan jäännöksiä. — Gustafswiirn, sitsensä jätetty linnoiws Hanko-
niemellä. Merisotatappelu w. 1714. — Wärrölä (Werälä), kylä Eli-
mäellä. Rauhanteko w. 1790. — Anjala, siiterikartano. Anjalan
liitto w. 1788.

2. Fnrun za lääni nnnä Zhwenanmaa
on maan lounainen osa ja sisältää Warsinais-Suomen, län-
tisen Satakunnan, pienen osan läntistä Uutta maata sekä
Ahmenanmaan. — Warsinais-Suomen rantamaat ja poh-
jainen osa omat Vuorisia (Salpausselkä). Satakunnan
osassa, joka enimmiten on tasankoa, on pohjaispuolella soita
ja yliinkökankaita (Hämeenkangas). Läänin eteläranta
ja saaristo sen edustalla omat maan wiljawimpia ja par-
haimmin Viljeltyjä osia. Satakunnan läntiset ja eteläiset
osat omat wiljawia. Wehnii kypsyy etelärannalla, missä
myös tammi ja toiset paremman laatuiset puut hyöstymät.
Mehiläishoitoa harjoitetaan mähän (Turun seudulla). Riip-
söössii (Kokemäenjoen suulla) löytyy mustaa marmoria,
Turun liihestöllä hienorakeista kraniittia. Läänin etelä-
osassa on monta rautaruukkia ja lasitehdasta; kalkkia pol-
tetaan paljon Paraisten ja Kemiön pitäjissä. Kotiteolli-
suus on suuri Turun (pumpuli- ja palttinakankaita), Porin
(pumpulikankaita) ja Rauman (puu-astioita) tienoilla. Lää-
nin asujamet, paitse Ahmenanmaalaiset, omat Suomalaisia
(Hämäläisiä).

Ahwenanmaahan kuuluu yksi suuri saari (Ahmenan-
maan mantere), noin 80 asuttua saarta sekä lukematon
joukko kallioita ja kareja. Sen rajana on lännessä Ahme-
nanmeri ja idässä Skiftet, joka eroittaa Ahmenanmaan
saariston Suomen saaristosta. Meri uurtaa Ahmenan-
maan mantereen hymin tahdikkaaksi (merenlahti Lumparen
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idässä); maa on epätasaista ja osaksi miljamaa. Kalastus
ja metsästys omat suuresta armosta. Asujamet, jotka omat
Ruotsalaisia, harjoittamat kauppaa ja rahdinkulkua.

Warsinais-Suomessa: Tnrku, Aurajoen marrella,
maan manhin kaupunki, entinen pääkaupunki ja entinen
yli-opistokaupunti. Täällä on homi-oikeus. Suomen arkki-
piispan ja läänin kumernöörin asunto kuin myös piplia-
seura, talousseura, alkeis-opisto ja useampia muita kou-
luja. Suuri kauppa- ja tehdaskaupunki (konepaja, tupakka-
tehdas, sokeritehdas y. m.); kauniisti rakennettu 1827 muo-
den suuren palon jälkeen. 20 tuh. asuk. Rauhanteko m.
1743. Kaupungin merkillisin rakennus on tuomiokirkko.
Joen suulla on Turun linna, manhin maassa (perustettu
w. 1157). Lähestöllä: Kupittaa, kylmiinmeden-paran-
nuslaitos; Ruissalo, ihana saari humi-asuntoineen ja
puistoineen; Lemunniemi, sotatappelu m. 1808. — Naan-
tali, meren rannalla, kuuluisa millakutouksistaan ja jalki-
neistaan. Ruoppakylpylaitos. 500 asuk. — Uusikaupunki,
meren rannalla, tekee melkoista kauppaa lehtereillä ja puu-
astioilla. 3,500 asuk. Rauhanteko m. 1721. Meren alai-
nen siihkölenniitinlanka Ruotsiin (Grislehamniin).

Salo, kauppala Uskelassa. — Dahli, konepaja suurella Ke-
miön saarella. — Littoisten suuri wertatehdas, Liedon pitäjässä. —

Kuusluoto (Kuusisto), PiiMön pitäjässä; jäännöksiä linnasta, joka
kuului Suomen katholisille piispoille.

Satakunnassa: Pori, kalarikkaan Kokemäenjoen mar-
rella, Ulmilan pitäjässä, Räpsöö nimisine satamoineen.
Suuri kauppa, laimanrakentaminen, konepaja y. m. tehtaita.
7 tuh. asut. — Rauma, meren rannalla. Sama kauppa
kuin Uudessa kaupungissa, pitsienteko. 3 tuh. asuk.

Jkali s ten kauppala Kyrösselän rannalla.

Ahmenanmaalla: Maarianhamina, masta perustettu
kaupunki Jomalan pitäjässä. 250 asuk.

Skarpans, hiiwitetty linnoitusßomarsundinluona,—jaKas-
telholma, linnanjäännöksiii, Sundin pitäjässä.
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3. Kämeen lääni

sisältää lounas-osan Hämettä (Päijiinteesen saakka itäpuo-
lella), Itä-Satakunnan ja miihiiisen osan luoteista Uutta
maata. — Läänin pohjainen ja itäinen osa on tiiynniinsä
korkeita ja jvrkkiä muoria (Hiimeenselkii), joissa on noin
700 jalan korkuisia kukkuloita, eteläpuoli on tasaisempaa ja
hymin Viljeltyä. länviä löytyy paljon (Längelmäen, Hau-
hon ja Wanajan haarat, sitä paitse Päijänne ja Näsijär-
wi). Luode-osa on luontonsa puolesta sangen ihana (Kan-
gas-alan harju). Pellawia kaswatetaan runsaasti. Met-
sät omat laajat; wahtera ja saarni kaswawat itsestänsä
etelä-osassa. Tässä läänissä on monta perustettua teh-
dasta. Asujamet omat Suomalaisia (Hämäläisiä).

Hämeessä: Hämeenlinna, kuwernöörin asunto. Alkeis-
opisto. 3 tuh. asuk. Lähellä kaupunkia on Kruunun-
linna eli Hämeenlinna (perustettu w. 1249).

Mustiala, maanwiljelys-opisto, — ja Jokioisten Verka-
tehdas, Tammelan pitäjässä. — Nuutajiirwi, Urjalassa, lasitehdas.
— Termakoski, Janakkalassa paperitehdas. — Ewoisten metsä-
opisto, Lammin pitäjässä. — Lahti, rautatien pysäyspaikka lähellä
Wesijiirweii.

Satakunnassa: Tampere, ihanalla paikalla Niisijär-
wen ja Pyhiijiirwen Välillä, Messukylän pitäjässä, maan
suurin tehdaskaupunki (pumpulitehdas, paperitehdas, merka-
tehdas y. m.) 7 tuh. asuk.

4. Miipnrin lääni
tapaa etelässä Suomen lahteen, idässä Laatokkaan ja sii-
hen kuuluu suurin osa Wanhaa Suomea. Se sisältää
Etelä-Karjalan, eteläisimmän osan Samoa ja miihiiisiä osia
Uutta maata ja Hämettä. — Maa on epätasaista (Sal-
pausselkä ja Äyräpäiinselkä), hiekansetaista ja kimenperäistä,
laihaa maanlaatua, emmmiten kaskeksi poltettua ja kolkon
näköistä. Kymijoen, Wuoksen ja Laatokan rantamaat omat
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kuitenkin jotensakin miljamia ja luontonsa puolesta sangen
ihania. Paljon saaria löytyy Saimaan jiirwessä ja Wuoksen
Virrassa sekä pitkin Laatokan rannistoa Käkisalmen kaupun-
kiin asti etelässä ja pitkin Suomen lahden rannistoa Koi-
mistolle saakka idässä. Koimistolta itäänpäin on ranta hiek-
kaista ja laakaa. — Läänin parhaimmat metsät omat Laa-
tokasta koillisessa päin, jossa myös on suuri sahanliike.
Paremman lajisia puita ja hedelmäpuita on ainoastaan
eteläisimmillä tienoilla; lehtikuusimetsä (istutettu) löytyy
Uudenkirkon pitäjässä. Harminaisista elämistä tamataan
kesyttömiä tahi kesyttömiksi joutuneita peuroja uloinna idäs-
sä; hirmiii nähdään Harmoin. — Maanwiljelys jakotiteol-
lisuus owat ylimalkaan mielii huonolla kannalla. Tattaria
miljellaän jotensakin paljon. Lääniin tuodaan jauhoja ja
täsiteoksia Weniijiiltii ja Wenäjiille taas miediiiin lohia (Ky-
mijoesta ja Wuoksen mirrasta), pajunkuorta, lasia, marmo-
ria, traniittia y. m. Maantiet omat hymiit, sillä rapaki-
meii löytyy runsaasti. Useampia tehtaita (nahka-, saippua-
teht.) on perustettu etelä-osaan; myöskin lasitehtaita ja
rautaruukkeja. — Asujamet omat suurimmaksi osaksi Karja-
laisia. Äärimmäisessä idässä (Salmen, Suistaman ja Suo-
järmen pitäjissä ja Kiteliin kappelissa Impilahdella) tun-
nustamat asujamet kreikan uskontoa. Äärimmäisessä län-
nessä (Pyhtään pitäjässä) omat asujamet osaksi ruotsalaista
sukuperää. Sitä paitse löytyy Wenilliiisiii ja Saksalaisia,
emmmiten kaupungeissa. Muutamissa Muolaan eli Py-
häristin pitäjän kylissä asuu Wenilliiisiii.

Karjalassa: Wiipuri, Saimaan kanaman suulla, Nu-
purin lahden rannalla, linnoitettu. Siitä miediiiin enem-
män kuin mistään muusta maan kaupungista ulkomaille
tamaroita (marsinkin lanttuja ja lautoja), joita tuodaan
tänne jopa Kuopion läänistä asti. Tamaroita ulosmiemiit
kuitenkin enin ulkolaiset. Täällä on homi-oikeus, läänin-
hallitus, 6 kirkkoa, alkeis-opisto ynnä useampia muita kou-
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luja, muutamia tehtaita (kynttilätehdas, konepaja). Py-
säyspaikta Helsingin—Pietarin rautatiellä. Jäännöksiä lin-
nasta, joka perustettiin w. 1293, 12,500 asuk. Wiipurin
rinkelit owat kuuluisat. Kaupungin ulkosatama on Uuras.
Wiipurin pamaus w. 1495, Wiipurin kujanjuoksu (meri-
sotatappelu) w. 1790. Ulkopuolella: Wanha Wiipuri
(Monrepos), luonnon-ihana puisto. — Käkisalmi, Wuok-
senjoen pohjaisilla suuhaaroilla, ent. linnoitus, 1 tuh. asuk.;
— ja Sortllwlllll, Laatokan pohjaisrannalla, 700 asuk.,
molemmat tekemät kauppaa Pietarin kanssa.

Walamo ja Kononsaari, Laatokan saaria, joissa on kreikka-
laisia luostareja; edellinen hymin miljelty ja luonnon-ihana. — Pit-
käranta, kylä Impilahden pitäjässä, tina- ja waskikaiwos. — Rus-
keala, Ruskealan pitäjässä, marmorilouhos. — Suotniemi, Naisil-
lassa, posliini- ja wajanssitehdas. — Pyterlahti, kylä Virolahdella,
kraniittilouhos.

Uudella maalla: Hamina, Suomen lahden rannalla,
Vehkalahden pitäjässä, ent. linnoitus, kadettikoulu, hymii
kauppa. 3 tuh. asuk. Rauhanteko m. 1809.

Kymijoen itäisen haaran suulla: Kymi, ent. linnoitus; — ja
Ruotsinsalmi (Kotka), ent. linnoitettu satama, merisotatappelu w.
1789 ja 1790. — Suursaari, saari Suomen lahdessa; hedelmätön
ja wuorinen (porfyyriä). Laiwain opastaminen, kalastus ja hylkeen-
pyytä omat elinkeinoina. Merisotatappelu m. 1788.

Sawossa: Lappeenranta, Saimaan etelärannalla; mie-
rellii ent. linnoitus. 1 tuh. asuk.

Lauritsala, Saimaan kanawan pohjaissuulla, lastauspaikka.

5. Mikkelin lääni.
johon kuuluu Keski-Sawo ja Itä-Häme, on Päijänteen ja
Oriweden millillä, joista edellinen länsipuolella ja jälkimäi-
nen itäpuolella. — Se on tiiynniinsa lukemattomia jiirmiii,
jotka peittämät enemmän kuin puolet sen pintaa (idässä
Saimaan mesijakso Orimedestä allaen Saimaan jiirmeen
saakka, lännessä Sysmän haara). Maa on emmmiten mä-
kistä ja Harjulasta (Smvonselkä). Lännessä kohoamat har-
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janteet 600 jopa 800 jalan korkeudelle. Maanlaatu on ki-
menperiiistii ja hiekansekaista. Kasken poltolla ja suonmil-
jelyksellä saadaan kuitenkin wiljaa täwallisesti enemmän kuin
tarwitaan; Samon osassa miljellään paljon tattaria. Suurta
sahanliikettii harjoitetaan; myöskin löytyy muutamia rauta-
tehtaita. Järmistä pyydetään yleisemmin muikkuja ja ku-
hia; Saimaassa löytyy myöskin lohia ja hylkeitä. Läänistä
myydään hemosia, hamppua, halkoja, moita ja sihaa. Asu-
jamet omat suurimmaksi osaksi Karjalaista sukuperää.

Sawossa: Mitteli, Saimaan lahden rannalla, läänin-
hallitus, lysei. 1 tuh. asuk. Lähestöllä: Porrassalmi,
sotatappelu w. 1789. — Sllwonlinnll, saarella Haukimeden ja
Pihlajameden mälillä, Säämingin pitäjässä ja Wanhassa
Suomessa; sillä on linna (Ollinlinna l. Olofsborg). 1
tuh. asuk.

Punkaharju, kruunun puisto kaitasella pitkällä saarella Pu-
rumeden ja Pihlajameden mälillä, luonnon-ihanallaseudulla. — Parku-
mäki, sotatappelu w. 1789; — ja Haapaniemi, ent. sotakoulu.
Rantasalmen pitäjässä. — Raaheenlinna, Kristiinan pitäjässä, lin-
nanjäännöksiii.

Hämeessä: Hemola, Iyriingönkosken marrella. 1 tuh.
asut.

6. Kuopion lääni

sisältää Pohjais-Karjalan, Pohjais-Samon ja Koillis-Hä-
meen. — Maa alenee pohjoispuolelta 600 jopa 800 ja-
lasta eteläpuolelle päin 300 jopa 400 jalkaan saakka ja
siinä on joko harjuja (Suomenselkä, Samonselkii, Karjalan-
selkä ja Salpausselkä), yksinäisiä maaroja ja symiii laaksoja,
tahi laajoja järwiii (Pielishaara, Kallaweden ja Rautalam-
men haarat), meteliä soita, rämeitä ja nemoja. Karjalan
osassa on pitkältä kattamia mäkiä, joista usea on kukkulalle
asti peitetty ruokamullalla, ja sen muoksi joko Viljelty tahi
kaswawa kaunista lehtimetsää. Läänin muissa osissa on
jyrkkiä ja emmmiten paljaita muoria sekä kaitoja laaksoja.
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Maanlaatu on hiekansekaista ja mukulakiwistä, maan yli-
malkaan ei kuitenkaan laihaa. Wilja, jota enin saadaan
suonmiljelyksellä ja kaskenpoltolla, riittää tamallisina muo-

sina tarpeeksi asti. Niityt ja laitumet omat parempia kuin
Mikkelin läänissä. Metsät omat suuret läänin pohjais- ja
itä-osissa (enimmiten mäntyä, etelässä enimmiten loimua);
sahanliike on wilkas. Wedet owat rikkaat rautamudasta eli
hölmöstä, josta myöskin läänissä metallia sulatetaan; was-
kea löytyy Karjalassa. Läänistä wiedäiin ulos marsinkin
lankkuja ja lautoja; mieläpii moita, hemosia, turkkinahkoja
ja metsälintuja. Asujamet omat Karjalaista sukuperää. Li-
perin ja Ilomantsin pitäjäläisistä yksi osa tunnustaa krei-
kan uskontoa.

Sawossa: Kuopio, kauniilla paikalla Kallaweden ran-
nalla, läänin- ja hippakunnan-hallituksen istuin. Alkeis-
opisto. 5,500 asuk.

Toimalll, Kuopion lähestöllä, tunnettu 1808 nmoden sodasta;
— lisalmi, kauppala; — ja Wirran silta, sotatappelu m. 1808,
molemmat lisalmen pitäjässä. — Warkaus, Leppämirroilla, rauta-
ruukki ja konepaja.

Karjalassa: Joensuu, kauppakaupunki Pielisjoen suulla.
900 asuk.

Wärts il ii, suuri rautaruukki Tohmajärwen pitäjässä.

7. Maasan lääni
sisältää eteläisen Pohjanmaan, koillisen Satakunnan ja Luo-
teis-Hiimeen. — Pohjanmaa on alaista tasankoa, joka on
awarin maassa ja jolla ainoastaan mataloita mäkimaita ja
muutamia isompia harjanneita löytyy. Se on 4 jopa 5 pe-
ninkuorman lemyinen, alenee tuskin huomattamasti merta
kohti ja joukko mirtoja ja jokia juoksee sen läpi. Meren
rannisto on pitkältä laaka ja rikas saarista, joista Meren
Kurkussa olemat omat uloimpina meressä. Pohjanmaan
sisii-osan tekee Suomenselkä epätasaiseksi. Tasangon etelii-
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osassa on maa lihawaa sawimaata, hymin miljeltyä ja mil-
jawaa marsinkin pitkin Kyrönjoen ja meren rantoja, missä
saadaan suurijymiiistii Viljalajia (Waasan ruista). Ison-
kyrön pitäjän mainioita mainitaan laajimmiffi maassa. Ta-
sangon pohjais-osa on ilmanlaadultaan laihempaa, mutta
täälläkin saadaan jymiii tarpeeksi. Suon- ja niitynmilje-
lystä harjoitetaan myös innolla ja taidolla. Metsästä on
monessa paikassa puute. Meren rannastolla harjoitetaan
etuisaa hailinkalastusta ja hylkeenpyytöä. Asujamet omat
taitamat kaikellaisissa käsitöissä, ja ollen maan parhaimpia
laiwanrakentajia ja kirwesmiehiii, otetaan heitä mieluisasti
semmoisiksi. Pitkin meren rantaa asumaiset omat Ruotsa-
laista sukuperää. Läänin Suomalaiset asujamet omat Hä-
mäläisiä.

Hämeen ja Satakunnan osat owat täynnä korkeita
harjanneita (Suomenselkä ja Hiimeenselkii) ja jiirmijaksoja
(Keiteleen ja Saarijiinven haarat sekä Näsijiirwen pohjaiset
lisiiwedet) sekä maanwiljelykseen mähemmän sopimat. Met-
sät owat laajat ja tuottamat laiwanrakennustarpeita meri-
kaupungeille. Niissä on myöskin hirmiii.

Pohjanmaalla, kaikki meren rannalla: Nikolain kau-
punki (ent. Waasa), homi-oikeuden ja lääninhallituksen is-
tuin, alkeis-opisto ja useampia muita kouluja, melkoinen
kauppa ja muutamia tehtaita. 4,500 asuk. Kaupungin
laimasatama on Brändö. Liihestöllii: Korsholma, ent.
linna. — Uusi Kaarlepyy eli Joensuu, Lapuanjoen suulla,
miihiiinen kauppa. Seminari kansakoulujen mies-opettajia
warten. 1 tuh. asuk. — Pietarsaari, Pietarsaaren pitä-
jässä, hymii kauppa. 2 tuh. asuk. — Kokkola, hywii kauppa.
2 tuh. asuk. — Kaskinen, saarella Närpiön pitäjässä, oi-
wallisine satamoineen. Hailinpyytö, mähäinen kauppa. 700
asuk. — Kristiinan kaupunki, Lapmiiiirtin pitäjässä, suuri
kauppa. 2,500 asuk.

Östermyra, Ilmajoella, ruutitehdas. — N apu e, kylä Isossa-
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kyrössä, sotatappelu w. 1714. — Tunnetut 1808 wuoden sodasta owat:
Lapuan Isokylä Lapualla; — Alawuus, Ruonan silta ja
Salmi Kuortaneella; — Juutas, lähellä Uutta Kaarlepyytii; —

Orawainen, Wöyrin pitäjässä.
Hämeessä: Iywllskylll, Laukaan pitäjässä, Päijänteen

pohjaisella rannalla. Alkeis-opisto, kansakoulunseminari.
1,400 asuk.

Karstula ja Lintulahti, Saarijärmellii, sotatappeluja m.
1808.

8. Ouluu za Aazaaniu lääni
on suurin muista lääneistä (3 tuh. neliöp.) ja siihen kuu-
luu pohjainen Pohjanmaa sekä Suomen osat Lapinmaata
ja Liinsipohjanmaata (maa Tornionjoen ja Ounasseliin
millillä). — Pohjanmaa on Pohjan lahtea kohti kaltama
maakunta, jonka läpi monta jokea juoksee. Sisämaan osat
omat täytetyt korkeilla harjanneilla (Maanselkä, Suomen-
selkä, Kainunselkii), joiden kukkulat on 800 jopa 1,600 ja-
lan korkuisat, hietakankailla ja sangen monilla jiirwillä (Ou-
lunjiirivi lisiimesineen sekä jiirmet itäpuolella Maanselkää).
Sanomattoman suuret rämeet peittämät ison osan maakun-
nan pintaa. Rantamaa on alaista tasankoa, jonka läpi
kulkee merelle päin harjanneita. Maanlaatu on enimmiten
laihaa ja maanwiljelys hymin epiiluotettawaa niiden use-
asti sattuwain hallojen wuoksi, jotka marsinkin panemat sisä-
maassa. Rantamaa on hymin wiljeltyii noin 5 jopa 10
peninkuorman lemeydeltii. Sisä-osissa harjoitetaan suonmil-
jelystii ja kaskenpolttoa. Miinallaan kylmetään enemmän
ohraa kuin ruista, jonka halla useimmin panee. Niityt ja
laitumet kasmaa runsaasti heinää; karjanhoito on sentiihden
suuresta armosta maakunnalle. Limingan niitut eteläpuo-
lella Oulun kaupunkia omat yhtä mainiot kuin Isonkyrön
mainiot. Sisimmäiset osat (Kajaanin lääni, Kainunmaa)
luullaan parhain koko maassa säilyttäneen metsiään; siellä
poltetaan paljon termaa, jota pitkin mirtaamia jokia Vie-
dään meren rannalle. Rantamaa on metsätön. Pohjaiset
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joet omat taimenista ja lohista rikkaat. Muutamista me-
sistä saadaan mähempi-armoisia piiiirlyjä (helmiä). Metsäs-
tys on hymin etuisaa. Asujamet omat Karjalaista sukupe-
rää. — Liinsipohjanmaa on epätasainen Ounasseliin
muoksi ja on muuten Pohjanmaan sisii-osien kaltainen.

Lapinmaassa on joukko muoria ja harjanneita, kan-
kaita, soita ja rämeitä. Wiljaa ja juurikasweja wiljelliiän
siellä aiwan wiihiin. Kuitenkin kylmetään maaperunoita,
nauriita ja ohraa Inarinjärmelle saakka, ruista Sodanky-
lään ja Muonioniskaan asti. Utsjoella on kaikki maan-
wiljelys tuntematonta. Marjoja löytyy runsaasti, metsät
ulottumat Inarinjärmelle asti. Kultaa huhdotaan Imalo-
joella. Warsinaiset asukkaat owat Lappalaisia. He hankki-
mat ramintonsa peuroista, jotka syömät peuransammalta,
tahi kalastamisella ja nauriinwiljelemisellii. Suurin osa
asujamia on Suomalaisia, jotka harjoittamat maanmiljelys-
tii, kalastusta ja karjanhoitoa. Aksi osa Lappalaisia on tai-
punut Suomalaisten elantotapaan. Suurena rasituksena
omat Lapinmaan lukemattomat sääsket. — Lapinmaa jakau-
tuu seitsemään Lappiin: 1) Eteläpuolella Maanselkää eli
Lapintuntureja: Tornion eli Enontekiiiisten, Muonio-
niskan, Kittilän, Sodankylän ja Kuolajiirmen; 2)
Pohjaispuolella Suolaselkiiii: Inarin ja Utsjoen Lapit.
Wiisi Viimemainittua kutsutaan yhteisellä nimellä Kemin
Lapiksi.

Pohjanmaalla: Oulu, suuri kauppakaupunki, Oulun-
joen suulla (Merikoskella), lääninhallituksen istuin. Alkeis-
opisto, muutamia tehtaita. 8 tuh. asuk. — Raahe, meren
rannalla. Satoisten pitäjässä. Hywii kauppa, melkoisa lai-
masto. 3 tuh. asuk. — Kajaani, Kajaanijoen (Koiwukos-
ken) warrella, Paltamon pitäjässä; mähäinen liike. 700
asuk. — Kemi, masta perustettu kaupunki Kemijoen suulla.

Kajaanin linna, linnanjäännöksiä saarella Koiwukoskessa. —

Siikajoki, Remolahti ja Pulkkila, pitkin Siikajokea, sotatappe-.
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luita w. 1808. — Olkijoki, Sälöisissä, sominnonteko m. 1808. —

Hailuoto, suuri saari meressä.
Länsipohjanmaalla: Tornio, lähellä Tornionjoen suuta,

kaupittelee lohia ja Lapin tamaroita. 800 asuk.
Aawasaksll, wuori Tornionjoen warrella lähellä napapiiriä;

siellä käymät Juhannuksen aikana ne, jotka tahtomat nähdä aurinkoa
syoän-nöllä.

Skandinawia

sisältää suuren marsinaisen niin kutsutun Skandinamian
niemimaan, paljoa pienemmän Jyllannin niemimaan
ja koko joukon saaria. Siinä on kolme kuningasmaltaa:
Ruotsi, Norja ja Tanska. Ruotsi ja Norja kiisittäwät yh-
teensä Skandinamian niemimaan, joka tässä alla otetaan
ensiksi likemmin katseltamaksi. Ruotsin mannermaa on kaak-
koinen osa tätä niemimaata, Norjan mannermaa läntinen
ja pohjainen osa.

Skandinamian niemimaa
on ainoastaan koillispuoleltaan yhteydessä Europan muun
mantereen kanssa. Muutoin on merta niemimaan ympä-
rillä. Rannistolla on melkein lakkaamaton saaristo. Saa-
riston saaret owat kuitenkin ainoastaan luoteisella rannis-
tolla mähän suurempaa laatua. Täällä omat Lofoten saa-
ret y. m. Norjan rannalla pistiiikfe merenlahtia sywiille
maan sisään. Huomattawimmat owat: Skagerrakista Kris-
tianian wuono; Pohjamerestä Stamangerin muono,
Hardangerin muono ja Sognemuono; Atlantin me-
restä Trondhjemin muono; läiimerestä Altenmuono,
Tenomuono ja uloinna Varangin muono. — Koko nie-
mimaan pituus (Nordkynin ja Falsterboresin mälillä) on
noin 250 maantiet, penink.; suurin lemeys noin 80. Pinta-
ala on kaksi kertaa suurempi kuin Suomenmaan.
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Niemimaa on wuorinmllta, joka suuremmaksi osaksi on
kraniittia. Pitkin länsisiwua kulkee muorijono, jonka poh-
jaispuolen nimenä on Köli ja joka on osaksi rajana Ruot-
sin ja Norjan mälillä. Wuorijonon etelinsemmiit ja korke-
ammat osat omat ainoastaan Norjassa ja niitä kutsutaan
siellä nimellä Domrefjeld ja Langfjeldene. Korkein
kukkula on Am e sfjeld Sognemuonon sisiinurkan mierellii,
8 tuh. jalkaa.

Korkeimmat tunturiseudut omat peitetyt ikuisella lu-
mella. Kölin amarin lumi-aukio on Fonden, joka ulottuu
merelle asti. Pohjaispuolella Sognemuonoa on luste-
dalsbräen, amarin lumi-aukio koko Europan mannermaalla.
Eteläpuolella Hardangerin muonoa on toinen suuri lumi-
aukio, Folgefonden.

Koko tämä muoristo alenee mitkasti itään ja kaakkoon
päin. Ruotsinmaan pohjais-osien läpi kulkee monta lemeäii
harjannetta, joiden Välillä on pitkiinkaitaisia laaksoja. Etelä-
Norjassa on isoja laaksoja (Gud brandin laakso. Itä-
laakso eli Osterdali y. m.) — Ruotsinmaan suurten jär-
mien ympärillä on alamaata. Etelä-Ruotsi on alaista Vuo-
rimaata. Maisin paikka on Smälännin muorimaa, ja
enin tunnetut muoret Taberg (yli 1,000 jlk.) ja Omberg
(800 jlk.) Wetterin rannalla sekä Kinnekulle (850 jlk.)
Wenerin rannalla. Isoimmat tasangot omat : Skänenta-
sanko, eteläisin osa niemimaata; Liinsigötan tasanko,
etelä- ja kaakkoispuolella Weneriä; Itägötan tasanko
idässä päin Wetteristii; Uplannin tasanko, pohjoispuo-
lella Malaria. — Gotlannin ja Ölannin saaret omat jo-
tensakin korkeita ja enimmiten tasaisia kalkkikallioita.

Jokia (wirtoja) löntyy hywin monta, waan useam-
mat niistä omat maan mahaksi osaksi haaksikululle sopimat,
sillä maan epätasaisuuden muoksi omat ne ryöpeiit ja tiiyn-
nänsä putouksia ja koskia.

Ruotsin huomattamimmat joet omat: Tornionjoki,
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Hngermanjoki, Daljoki, Motalan mirta ja Göta-
joki. — Tornionjoki ja Angermanjoki kuulumat Poh-
jais-Ruotsin suuriin mesiin, joista moni mirtaa läpi isojen
järmien. Ensimainittu ja sen syrjiijoki, Muonionjoki,
omat Ruotsin rajana Suomea mastaan (kaupunki: Haaparanta).
— Daljoki syntyy kahdesta latmajoesta. Itäisestä Dal-
joesta ja Läntisestä Daljoesta; — Motalan mirta
tulee Wetteristii ja laskee Bramikiin (kaupunki: Norrköping).
— Götajoen alkupuolinen juoksu on Klarjoki, joka las-
kee Weneriin (kaupunki: Karlstad). Götajoki tekee Trollh ätte-
putoukset ja laskee Kattegattiin (kaupunki: Göteborg).

Norjan huomattamimmat joet omat Glommen ja
Dramsjoki. — Glommen alkaa Domrefjeldin ja Kölin
Välisestä nurkasta, mirtaa läpi Österdalin ja laskee itä-
puolella Kristianian muonon suuta (kaupunki : Fredenksstad).
Sen syrjäjokena on Vormen, joka alussa kutsutaan ni-
mellä Laagen ja juoksee Gudbrandin laakson ja Mjösen-
järm en läpi. Ei kaukana laskuansa tekee Glommen Sar-
pen nimisen putouksen. — Dramsjoki mirtaa Tyrifjordin
järmen läpi ja laskee Kristianian muonon läntiseen lah-
teen (kaupunki: Drammen). — Norjan rajalla Suomea mas-
ten juoksee Tenojoki, joka laskee Tenomuonoon.

liirwiii on useita ja suuria. Ruotsissa löytyy 4 suurta
jiirmeii, jotka eroittawat Etelä-Ruotsin muusta maasta, nim.
Weneri (100 neliöpenink.), Wetteri, Hjelmari ja Mä-
lari. Wen erillä on suuressa määrässä waihtelewa Ve-
denkorkeus. Wetteri on merkillinen kirkkaasta jakeweiisti.
liikkumasta medestänsä. Hjelmari juoksee Eskilstunan-
joen kautta Miilariin, joka jiirmi on merkillinen monista
saaristansa ja laskee Tukholman läpi lyhyen mirran kautta
Itämereen. — Norjassa on Mjösen, Tyrifjord y. m.

Skandinamian niemimaan mesirittaimmat putoukset
omat Trollhätteputoukset (120 jalkaa korkea) ja Sar-
pen (70 jlk.). Vesiputouksia, jotka omat merkilliset ison
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korkeutensa muoksi, maan joissa on mähän mettä, omat Rju-
kandfos (500 jlk.) Macmjoessa, ja Wöringfos (900 jlk.)
mähäisessä, Hardangerin muonoon laskemassa rautajoessa.

Ilman-1111l niemimaalla on tämän pituuden muoksi
hymin erilainen pohjaisessa ja etelässä. Toinen erilaisuus
ilmestyy, kun merrataan seutuja kummallakin puolella tuota
suurta läntistä tunturijonoa. Norjan länsirannalla, jota
Golfinmirta lämmittää, on nimittäin lauhkea meri-ilma.
Meri ei sentiihden jääty, ei edes Nordkapin luona, ja kos-
teus on sangen suuri, sillä lämpimän meri-ilman jäähdyt-
tämät kylmät tunturit. Bergenin kaupungissa nousee sa-
teen määrä sen muoksi 60—80 tuuman korkeudelle. —

Enemmän idässä päin on ilman-ala mantereinen. Lauh-
kein ilman-ala Ruotsissa on Skånen tasangolla ja Gotlan-
nissa.

Kaswullisuus on myöskin hymin erilainen. Pyökki
eli saksan tammi hyöstyy Wetteriin asti. Norjassa jaKeski-
Ruotsissa löytyy mielä tammea, joka menestyy mielä Trond-
hjemiin ja Gefleen asti (pyökkimetsiii ei löydy Norjassa kuin
yhdessä ainoassa paikassa, Larmikin luona). Metsissä kas-
maa emmmiten kuusia ja mäntyjä. Alvarilla seuduilla Skan-
dinawian niemimaan läntisissä ja pohjaisissa osissa ei ole
ollenkaan metsää ja niillä kasmaa waan marsinkin sammalta
ja muutamia toisia rusleahtamia tunturiruohoja. Etelä-

Ruotsia moi kutsua maanmiljelysseuduksi; sitten seuraa
hamupuiden seutu ja sitten nawanseutu. Ikuinen
lumi alkaa Etelä-Norjassa 5,000 ja Nordkapin luona 2,300
jalan korkeudella.

Merkillisemmiit eläinlajit omat ylimalkaan samat kuin
meillä. Erittäin tulee kuitenkin huomata länsirannan suuri
rikkaus kaloista ja mesilinnuista. Eteläisimmässä Ruot-
sissa on myöskin muohipeuroja ja saksanhirmiii. Koti-
eläimistä on muohi yleisin tunturiseuduilla.

Molemmilla kuningaskunnilla, Ruotsilla ja Norjalla
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on yhteinen kuningas. Sota ja rauha kuin myöskin kai-
kellainen yhteys mieraiden maltojen kanssa omat molem-
pain maltakuntain yhteiset; maan muissa suhteissa omat
kumpaisetkin maltakunnat toisistansa erillään.

Ruotsin kuningaskunta (8 tuh. neliöpenink., yli 4 milj.
asuk.) jaetaan 4 päii-osaan: Götalanti etelässä, Smea-
lanti keskellä, Norrlanti pohjassa ja Lapinmaa pitkin
Köliä. Niimät pää-osat jaetaan taaskin maakuntiin.

Norjan kuningaskunta (6 tuh. neliöpenink., 1,700,000
asuk.) jakautuu Domre- ja Langfjeldenen kautta 3 osaan:
Pohjan.unturinen eli Nordenfjeldin Norja, pohjais-
puolella Domrefjeldiii; Lännentunturinen eli Westen-
fjeldin Norja, länsipuolella Langfjeldeneii ; Etelätuntu-
rinen eli Sondenfjeldin Norja, eteläpuolella Domre-
fjeldiii ja itäpuolella Langfjeldeneä.

Norjalaiset ja Ruotsalaiset puhumat kummatkin
eri kieltänsä, waan nämiit kielet omat hyivin toistensa kal-
taiset. Ruotsissa käytetään ruotsalaista kirjakieltä, waan
Norjassa, joka monia Vuosisatoja on ollut yhdistettynä
Tanskan kanssa, mistä se m. 1814 eroitettiin, on sama kir-
jakieli kuin Tanskassa. Ruotsin ja Norjan pohjaisissa osissa
löytyy myöskin Suomalaisia (24 tuh.) ja Lappalaisia
(24 tuh.) Nämiit miimemainitut elämät joko paimentolai-
sina peuroinensa tunturiseuduilla („Tunturisuomalaiset")
tahi meren rannalla kalastaen („Merisuomalaiset"). Suo-
malaiset, Norjassa „Kainulaisiksi" kutsutut, harjoittamat
karjanhoitoa sekä wiihiiisen maanmiljelystii ja kalastusta.

Elinkeinot omat näissä kahdessa maassa hymin eri-
laiset. Ruotsissa omat maanmiljelys jakarjanhoito pää-
elinkeinoja, ja maa jopa lähettää uloskin miljaa. Maan
miljamimmat osat omat Skäne ja tasangot noiden suurten
jiirmien ympärillä. — Wuorityö on isompi kuin Norjassa,
samoiten kuin maanmiljelyskin, ja poikki Keski-Ruotsin Klar-
joen keskikohdalta liinnenpuolelta käy Ahmenan merelle asti
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idässä päin tieno, joka on erinomaisen rikas raudasta.
Ruotsin armoisimmat rautakaimokset, joista lähtee parhainta
rautaa koko maan päällä, omat Dannemorassa. Suuria
maskikaimoksia löytyy Falunissa ja Rtmidabergissä. Sa-
lan luona on hopeakaimos miihemmiistä armosta. Met-
siinmiljelys on myöskin pää-elinkeinoja ja Ruotsista mie-
dään puutamaroita ulos, armolta kaksi mertaa enemmän kuin
Norjasta; enimmät niistä lähetetään Norrlannista. — Ka-
lastus ei ole niin erinomaisesta armosta.

Ruotsin teollisuus on paljoa korkeammalla kannalla
kuin Norjan. Norrköpingissä ja Göteborgissa on suuria
merta-, pumpuli- ja rautatehtaita. Motalassa on malta-
kunnan suurin konepaja. Eskilstunassa malmistetaan so-
mimpia teräs- ja rautateoksia. — Sisämaan kauppa on
myöskin paljoa suurempi ja sitä edistäwät kanawat ja
rautatiet. Poikki maan kulkee suuri kanamareitti, joka mie
Itämerestä Kattegattiin. Ahdestii Itämeren lahdesta mie
nimittäin Götan kanama Vetterin ja miihempien järmien
läpi Veneriin. Trollhättekanaman laitokset kulkemat
ohi Götajoen putousten. Söderteljen kanama yhdistää
Mälarin Itämereen. Rautatiet yhdistäwät Tukholman
ynnä Göteborgin, Skånen, Norrköpingin, Upsalan ja Kris-
tianian. — Ulkomaan kauppa on sangen milkas. Ruot-
sin armoisimmat wientitawarat omat rauta, metsiintuotteet
ja kaura. Suurempimääriiiset tuontitawarat owat: siirto-
maiden tamarat, suola, miini y. m. — Merikulku, maikka
kyllä suurenlainen, on kuitenkin wähemvi kuin Norjassa.
Aimollisimmat kauppakaupungit omat Tukholma (rautaa)
ja Göteborg (rautaa, puutawaroita ja wiljaa).

Norjassa on maanwiljelys päii-elinkeinona ainoas-
taan Eteliintunturisessa Norjassa ja eräässä paikkakunnassa
Trondhjemin muonon äärellä. Maa on liian hedelmätöntä,
jonka tähden muosittain tuodaan maahan IV2 miljonaa tyn-
nyriä miljaa. Karjanhoito on sitä mastoin suuresta ar-
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mosta, marsinkin tunturin seuduilla, joilla kesällä, samoin
kuin ,

Alppeilla, ajetaan karja tunturilaitumelle.
Tärkeimpiä elinkeinoja Norjassa owat metsänhoito

ja kalastus. Etelimtunturisessa Norjassa on laajoja.uusi-
ja mäntymetsiä, jonka tähden sieltä paljon puutawaraa ulos-
miedäiin. Niitä ulos Viedään marsinkin Drammen ja Fre-
deriksstad nimisistä kaupungeista. Lännen- ja Pohjantun-
turisen Norjan rantamailla on kalastus päii-elinkeinona.
Pääkala-lajit omat silli ja turska. Lofoten saarille keräy-
tyy wuosittain jopa 25 tuhatta henkeä kalastamaan.

Wuorityö ja teollisuus omat Norjassa mähän-
arwoisia. Eteläntunturisessa Norjassa on monta rautakai-
wosta ja suuren woiton antawa hopeakaiwos Kongsbergis-
sä; Pohjantunturisessa Norjassa on Röraasin waskikaiwos.
Merikulku on erinomaisen suuri, sillä Norjalaiset owat
ensimäistä merimiehiä maan päällä. Norjan aimollistmmat
kauppakaupungit owat Kristiania ja Bergen. Rautatie
kulkee Kristiamasta Ruotsin rajalle. Sitä paitse löytyy
muutamia pienempiä rautateitä.

Uskonto molemmissa maltakunnissa on lutherilainen
ja malistus on yhtä edistynyt kuin useimmissa muissa si-
wistyneissii maissa. Ruotsissa on kaksi yli-opistoa, Upsa-
lassa ja Lundissa. Norjassa on yksi yli-opisto, Kristia-
niassa.

Htuotsi.
Kuninkaan Wllllan rajoittamat waltiopiiiwiit, joita

on kaksi „kammaria".
Aleisen hallinnon ja hoidon suhteen jakautuu malta-

kunta 24 lääniin sekä Tukholman Alimallanpitäjiin
alaan; kirkollisessa ja opetuksellisessa suhteessa 12 hippa-
kuntaan; laillisessa suhteessa 3 homi-oikeuden piiriin.

Ruotsin suurimmat kaupungit omat: Tukholma 130 tuh.,
Göteborg 50 tuh., Malmö ja Norrköping 25 tuh. asuk.
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Swealauti
sisältää maakunnat: Uplanti, pohjaispuolella Malaria,
Westmanlanti, länsipuolella Uplantm, Södermanlanti,
eteläpuolella Malaria, Nerike lounaspuolella, Wermlanti
ja Dalain maa luodepuolella, sekä GestrManti pohjais-
puolella Uplantia.

Uplannissll on Tukholma, Upsala ja Dannemo-
ran rautakaimokset.

Tukholma (Stockholm), maltakunnan pääkaupunki,
on, missä Mälari laskee Itämereen, rakennettu osaksi saa-
rille, osaksi mannermaalle. Pidetään asemansa muoksi kau-
niimpina Europan suurista kaupungeista. Sen rakennuk-
sista mainittakoon: komea Kuninkaan linna, Riddar-
holmin kirkko, joissa kuningaitten haudat on. Kansallis-
museo.

Mälarin ihanalla ympäristöllä on monta linnaa niin-
kuin Haga, Ulriksdal, Drottningholm ja Grips-
holm.

Upsala, Fyrisjoen marrella, on maltakunnan arkki-
piispan asunto. Samoin kuin Lundissa, on Upsalassakin
yli-opisto ja kuuluisa tuomiokirkko.

Westnmnlllnnissa on Westeräs ja Sala, Söder-
Mllnlllnnissa Nyköping ja Eskilstuna, Nerikessii Öre-
bro Hjelmarin luona, Vermlannissa Karlstad lähellä
Klarjoen laskua Weneriin, Talain maassa Falun ja Elf-
dalin porfyyrilouhos Gestriklllnnissll Gefle.

G esle harjoittaa fuurta kauppaa, merikullua ja lai-
main rakentamista.

Wermlannin luoteis-osassa on asujamet osaksi Suo-
malaisia.

Götalanti
sisältää maakunnat Itiigötlanti, Länsigötlanti, Smä-
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lanti. Bleking, Skåne, Hallanti, Bohusliiiini ja
Dal sekä Olanti ja Gotlanti.

Itllgötlllnnissa on Norrköping jaMotalan kauppala
Motalan wirran warrella, Linköping, Söderköping Gö-
tan kanawan wierellii, Wadstena Wetterin rannalla ja
Atwidab ergin waskikaiwos.

Lllnsigötlllnnissa on Göteborg ja Wenersborg Gö-
tajoen warrella ja Karlshorgin linnoiws Wetterin ran-
nalla.

Göteborg, jossa on joukko kanawia, on merkillinen
rikkaudestaan ja komeista rakennuksistaan.

Snlllllltmissa on Kalmar Kalmarin salmen warrella
ja Jönköping Wetterin etelärannalla; Blekingissll on
Karlskrona.

Kalmar on tunnettu linnastansa, jossa Kalmarin
liitto tehtiin m. 1397. — Jönköping on Götan howi-oi-
keuden istuin (Smean homi-oikeus on Tukholmassa) ja siellä
on suuri tulitikkutehdas. — Karlskrona on Ruotsin sota-
laimaston päiisatama.

Skanessll on Åstad, Malmö, Landskrona ja Hel-
singborg rannalla. Maan sisässä on Kristianstad ja
Lund.

Malmö mie ulos paljon wiljaa, Kristianstad on
Skänen ja Blekingin homi-oikeuden istuin. — Lund oli
katholisella ajalla Pohjan arkkipiispan asunto. Täällä on
Valtakunnan toinen yli-opisto. Kaupungissa on suuri tuo-
miokirkko.

Hllllannissa on Halmstad, Bohusliiiinissii Mar-
strand ja Uddemalla; Talissa ei ole mitään merkillisem-
piiii paikkaa.

Gotlannissa on Wisby, muinoin etemä kaupunki
Hansan liitossa. Se on rikas raunioista ja tullut sen
muoksi kutsutuksi „ Pohjan Ruomiffi".
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Morrlanti
sisältää maakunnat: Helsinglanti, Herjedal, lemtlan-
ti, Medelpad, Ängermanlanti ja Westerbotten. Ran-
nalla on monta pienempää kaupunkia, jotka harjoittamat
laimain rakentamista ja kauppaa Norrlannin tuotteilla.

Huomattani.mmat omat: Sund sm all, Norrlannin
suurin kaupunki, 5 tuh. asuk., — Hernösand Ängerman-
joen warrella, — Uumo Meren Kurkun rannalla — ja
Haaparanta Tornionjoen warrella, wastapiiiitä Tornion
kaupunkia.

Lapinmaalla ei löydy ainoatakaan kaupunkia eikä kaup-
palaa. Se jaetaan 6, niin kutsuttuun Lappiin.

Ruotsille kuuluu miihiiinen saari Länsi-Indiassa, Saint
Harthelemy (säng).

Morza
on, samoin kuin Ruotsi, kuningaskunta rajoitetulla kunin-
kaan mallalla. Lain laatijakuntaa kutsutaan Isokäriijiksi.

Similihallintoa marten jakautuu Norja 20 amtiin,
hengellistä hallitusta marten 6 hippakuntaan, nim. Kristia-
nian, Kristiansandin, Hämärin, Bergenin, Trond-
hjemin ja Tromsöen hippakuntaan.

Kaupungit omat melkein yhtä suuret kuin Ruotsissa.
Suurimmat omat Kristiania 80 tuh., Bergen 35 tuh. ja
Trondhjem 20 tuh. asuk.

Kristillnilln hippakunnassa omat meren rannalla Kris-
tiania, Frederiksstad, Frederikshald linnoituksineen
Frederikssten, Drammen ja Horten. Sisämaassa länsi-
puolella on Kongsberg.

Kristiania, Norjan pääkaupunki, on merkillinen kau-
niista ympäristöstänsä. — Ulkopuolella Frederikssteniä
kaatui Kaarle XII m. 1718. — Horten on sotalaimaston
piiiisatama.
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Kamarin hippakunnassa on Hamar Mjösenin ran-
nalla.

Kristillnsandin hippakunnassa on Kristiansand ja
Stam an ger meren rannalla. Stamanger mie ulkomaille
suuremman osan Norjan silleistä.

Bergenin hippakunnassa on Bergen, pitemmän ai-
kaa sitten Norjan etewin. kauppakaupunki. Vie paljon ka-
loja, etenkin Hispaniaan ja muihin katholisiin maihin, joissa
paaston aikana syödään kalaa.

Trondhjemin hippakunnassa on Trondhjem jaKris-
tiansund meren rannalla, Röraas sisämaassa.

Trondhjem, ent. Nidaros, oli muinoin sangen tär-
keä kaupunki. Sen tuomiokirkkoa on pidetty Götiläisen ra-
kennustaiteen suurimpana mestariteoksena pohjaisessa, maan
on nyt osaksi rappiolle joutunut. — Röraas on 2 tuh. jal-
kaa merenpintaa korkeammalla; siis semmoisella korkeudella,
missä ei mitään miljaa moi kasmaa.

Tromsön hippllkunnllssa on Trömsö, Hammer-
fest ja Vardö ja tämän luona Vardöhus. Vard-
öhus on pohjaisin linnoitus, Hammerfest pohjaisin kau-
punki maan päällä. Viimemainittu harjoittaa suurta wa-
laksen- ja hylkeenpyytöii. Altenjoen suulla onAltengaard,
pohjaisin kohta maan päällä, missä eloa miljellaän (70" p.
lem.) — Hippakunnan pohjais-osaa kutsutaan „Finmarkikfi".

FansKa.
Varsinaiseen Tanskan kuningaskuntaan kuuluu Jyl-

lannin niemimaan pohjais-osa ja Tanskan saaret: See-
lanti, Fyen, Langelanti, Laalanti (loo), Falster ja
Möen y. m.

Jyllannin niemimaa on Pohjais-Saksan tasangon jat-
koa. Itäranta on kuitenkin jotensakinkorkeaa, monen maan
sisään pistämän lahden ja hymien salamain kanssa. Länsi-
ranta on alaista ja alukset tuskin sen luo pääsemiit. Sen
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kupeella on kaitainen jono „lietselkiii" eli hiekkasärkkiä s. o.
hiekkaa, jonka meri on kokoihin ajanut. Keskitse käypi hiek-
kaharju, jossa on monta nummea, päättyen Ska genin nie-
meen. Niemimaankoko lemeydenpoikki käy Liimmuono, al-
kuansa yksi Kattegatin lahtia.

Saaret omat matalia ja lakelta paitse Möen ja Born-
holm. Ensimainitulla on liitumuori, Möenin töyry, joka
on jyrkkä merta kohti; miimemainitulla on jotensakin kor-
keita kraniittikallioita.

Saaret ja niemimaan itäranta omat sami- ja hiekka-
maata. Ne omat hymin hedelmällisiä ja miljamia sekä wä-
häisiii pyökki- ja tammimetsiä kasmaa niillä, jota mastoin
muu osa niemimaata on puuton ja hedelmätön. Tamalli-
nen poltto-aine on turme.

IlmllU-1111l on lauhkea, niin että satamat ja salmet
Harmoin jäättymiit; kasmi- ja eläinkunta on sama kuin Etelä-
Ruotsissa.

Wiiestö nousee 1,800,000 henkeen; pinta-ala on 700
neliöpenink., siis mähän pienempi kuin Waasan läänin.
Asujamet eli Tanskalaiset omat Skandinamilaista suku-
perää.

Elinkeinoista on maan miljelys tärkein saarilla,kar-
janhoito niemimaalla. Teollisuus on wähiiinen, sillä
rautaa, kiwihiiliii ja wesiputouksia puuttuu. Kauppa on
wilkas wiljalla ja karjantuotteilla. Rautateitä on sangen
monta. Aimollisin kauppakaupunki on Köpenhamina.

Uskonto on lutherilainen, kansan-opetus yleinen. Aksi
yli-opisto on Köpenhaminassa.

Kuninkaan vmllan rajoittamat „waltiopäiwii.".
Tanska jakautuu, samoin kuin Norja, hippakuntiin ja

amteihin.
Kaupungit omat pieniä, paitse Köpenhamina, 200

tuh. asuk.
Seelannin saari. Köpenhamina (Kjöbenhamn) Juu-
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tin rauman äärellä, maltakunnan pääkaupunki, sotalaimas-
ton asento. Suuria kirja- ja taideteos-marastoja. Thor-
maldsenin museo. — Helsingör, Juutin rauman ka-
peimman kohdan partaalla, ynnä lähellä sitä Kronbor-
gin linna. — Roskilde, lähellä Isemuonoa, tuomiokirk-
ko, jossa on kuningasten hautoja.

Fyenin saari. Odense, iki manha kaupunki, 17 tuh.
asukasta.

Jyllanti ei ole niin tiheästi asuttu kuin saaret, mar-
sinkaan ei länsipuoli. Useimmat kaupungit omat itä-
rannalla: Horsens, Aarhus, Randers ja Aalborg,
milttaita kauppakaupunkeja, kussakin yli 10 tuh. asuk.; —

ja Fredericia, ent. linnoitus, Wiihiin Bellin warrella. —

Viborg, mähiiinen kaupunki keskellä Jyllantia.
Tanskan „pohjaisia syrjämaita" owat Färsaaret ja

Islanti.
Färsaaret owat korkeita ja paljaita kallioita. Kansa

on Norjalaista sukuperää. Se elättää itseänsä lampaan-
hoidolla, kalastamisella ja linnunpyydöllii (haahkatelttiä y.
m.), sillä wilja (ohra) Harmoin kypsyy.

Islanti (1,850 neliöpenink., 70 tuh. asuk.) on suu-
rimmaksi osaksi tunturia, jonka korkeimmat kohdat omat pei-
tetyt ikuisella lumella ja jäällä. Saarella on monta
tulimuorta, joista Hella on kuuluisin, ja lämpimiä läh-
teitä, joiden joukossa Geysir. Golfinmirta lämmittää lou-
naista osaa ja täällä on sen muoksi lauhkea tcllwi. Kansa,
Norjalaista sukuperää, elättää itseänsä samoin kuin Fiirsaa-
relaiset ja käyttämät meden ajamia puita poltto-aineiksi.
Ainoastaan rannoilla saattaa asua. Saaren pääpaikka on
Reykjamik.

Tanskan alusmaita ulkopuolella Europaa omat 3
Liinsi-Indian saarta S.te Croix (kroa), S.t Jean (sjang)
jaS:t Thomas (toma) sekä Grönlannin lounainen ranta.
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Keski-Guropa.
rajoittuu pohjaisessa Itämereen ja Pohjamereen, lännessä
Kcmaliin ja Biskajan lahteen, etelässä läntiseen osaan Vä-
limerta ja Adrian mereen. Sen kanssa yhteydessä on poh-
jaisessa Jyllannin niemimaa, etelässä Etelii-Europan kolme
suurta niemimaata, idässä Itä-Europa. Itä-Europaa ja
Jyllantia ivastaan puuttuu luonnollisia rajoja.

Mitä korleussuhteihin tulee on Keski-Europa hymin
eri tapaisesti muodostunut, niin että muoret, laaksot ja
tasangot maihtelemat keskenänsä. Alunallaan kohoutuu se
pohjasta etelään päin. Korkeutensa mukaan jakautuu se
kolmeen osaan: alankomaa, muorimaa ja Alpit.

1. Alpit, Europan korkeimmat tunturit, tekemät kaa-
ren, joka kulkee Genovan lahden rannalta Adrian mereen
saakka. Ne jaetaanLiinsi-Alppeihin, Keski-Alppeihin ja Itii-
Alppeihin.

Länsi-Alpit liihtemiit Wälimerestii pohjaiseen päin
Montblanc nimiseen, Europan korkeimpaan tunturihuip-
puun (14,800 jlk.) Liinsi-Alppein eteläistä osaa kutsutaan
Meri-Alpeiksi.

Keski-Alpit kulkemat Montblancista itään päinDrei-
herrnin huippuun ja niissä on useampia muorijonoja,
joiden keskuksena on tunturikulma S:t Gotthard. Wiime-
mainitusta liihtemiit lounaasen päin Walli sin Alpit
Montblanciin, länteen päin Bernin Alpit ja koilliseen
päin Glarnin Alpit. Itäpuolella S:t Gotthardia omat
Keski-Alpit sekanaisina muorijonoina, jotka jakautumat Grau-
bundin Alppeihin lännessä ja Tyrolin Alppeihin idäs-
sä. — Huomattamimmat näistä muorijonoista omat Malli-
sin Alpit Monte Rosa nimisine kukkuloineen (14,200 jlk.)
ja Bernin Alpit, joissa on Finsteraarhorn, lungfrau
ja Mönch (kaikki 13 tuh. jalkaa korkeat). Niiden mälillä
onAlä-Rhonenlaakso, samoin kuin Graubundin Alppien
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ja Glarnin Alppien mälillä on Alii-Rheininlaakso. Ra-
jalla Graubundin ja Tyrolin Alppien mälillä kohoaa korkea
Ortles huippu (12 tuh. jlk.)

Itäpuolella Dreiherrnin huippua leweiiwät ja samassa
alenemat Alpit yhä enemmän. Itä-Alpit moi eroittaa
kahteen piiiijonoon. Koillista piiiijonoa kutsutaan niinellä
Tauern, jonka korkein huippu on Suuri Glockner, 12
tuh. jlk. Kaakkoinen piiiijono on Karnisten Alpit, jonka
korkein kukkula on Terglou, lähes 9 tuh. jlk. Pohjois-
puolella Tauernia omat Salzburgin Alpit eli Itäwal-
lan Schweizi. Terglousta kulkee kaakkoon päin I ulisten
Alpit.

Keskuusliitteelle on oimallista, että Alppien yli käy
monta kuljettamaa wuorensolaa, niinkuin Mont Cenis,
Pieni ja Suuri S.t Bernhard, Simplon, S:tGott-
hard, Splilgen, Stelvio (korkein, 8,600 jlk.), Bren-
ner ja Semring.

Nämät muorensolat omat nyt tehty kunnollisiksi teiksi;
maan onpa maksanutkin paljon maimaa saada ne malmeiksi
(„lumiwyö'rykeitii", ..siltoja", ..kaltereja"). Mont Cenisin,
Brennerin ja Semringin yli kulkee rautateitä, rautatietun-
neli käy läpi Mont Cenisin.

2. Keski Europan wuorimaa tekee suuren kaaren
Lionin lahdesta lähes Mustaan mereen asti. Se jakautuu
kolmeen osaan, nimittäin Karpateihin idässä, Keski-Saksan
muoriin keskellä ja Alä-Ranskaan lännessä.

Karpatit tekemät lounaita kohti aukonaisen kaaren.
Niiden itä-osaa kutsutaan Transsilmanian eli Sieben-
burgin ylängöksi, joka niinkuin Karpatien länsipuoli on
enemmän kuin 8 tuh. jalkaa korkea. Karpatien (pohjais-
ja itäpuolella) ja Itä-Alppien (länsipuolella) mälillä leme-
nee Unkarin ala tasanko.

Keski-Saksan muoret omat ylimalkaan maan muu-
tamaa tuhatta jalkaa korkeat ja jakautumat moneen osaan.
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Näiden muorien keskikohtana moi pitää Fichtelgebirgeii,
josta lähtee 4 Vuorijonoa, nimittäin Erzgebirge koilliseen,
Vöhmermald kaakkoon, Rauhe Alb lounaasen ja Thu-
ringermald luoteesen päin. Erzgebirge ja Vöhmermald
sulkemat kahdella puolella B ohmin pengermään, jonka
toisella kahdella siwulla on rajana Sudetit ja Miihrin
wuoriseutu. Erzgebirgen ja Sudetien wälillä on Sach-
sin Schweizi, tunnettu luonnon-ihanuudestaan. — Su-
detien pohjaisinta ja korkeinta osaa kutsutaan Riesenge-
birgeksi.

Thllringermaldin pohjaisimmasta päästä lähtee lou-
naita kohti jakso wuorijonoja, joihin kuuluu Odenwald ja
Schwarzwald. Tämä wuorijakso on rajana Saksan ylä-
tasanko a wastaan, jonka läpi kulkee Rauhe Alb ja joka
on 1,500 jalan korkuinen. Lounaassa muuttu Saksan ylä-
tasanko Schweizin yliitasangoksi, jonka rajoina on Al-
pit ja lurawuori. Kaakossa muuttuu Saksan ylätasanko
Wienin tasangoksi. — Länsipuolella Schwarzwaldia on
suuri Rheininlaakso, jonka läntisenä rajana on Vo ge sit.

Keski-Saksan muoriin kuuluu mieliikin Rheinin lius-
kamuoret, joissa on ryhmää ja näiden joukossa Ardennit
Belgiassa ja Pohjais-Ranskassa; — sitä paitse H arz, jonka
korkein kohta on Brocken eli Blocksberg, 3,500 jlk.
Se osa Rheinin liuskamuoria, joka kulkee pitkin Rheinin
rantaa, on merkillinen luonnon-ihanuudesta ja raunioitten
paljoudesta.

Alii-Ranska on pohjaispuolella yhteydessä Arden-
nien kanssa ja siihen kuuluu Langresin wuoriseutu,
Cote d'Or eli Kulta-ylängöt, Cevennit ja Auverg-
nen ylätasanko. Suuri laaksoseutu, johon kuuluu Sao-
nenlaakso pohjaisessa ja Ala-Rhonenlaakso etelässä,
eroittaa Alii-Ranskan lurasta ja Länsi-Alpeista.

Hymin merkillistä Keski-Europan muorissa on se, että
poikki niiden kulkee jono sammuneita tulimuoria.
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3. Keski-Europan alankoon kuuluu koko pohjainen
ja läntinen osa Keski-Europaa. Alangon eri osat owat. hy-
min erilaiset. Vähän matkaa Itämerestä kulkee Urali-Bal-
tin harjanteen jatko, joka käy pitkin Jyllannin niemimaan
itärantaa. Se on lemeii ja osaksi hedelmällinen harjanne,
jolla kasmaa mäntymetsää idässä ja lehtimetsää lännessä ja
jossa on joukko pieniä jiirmiä. Alankomalla eteläpuolella
tätä harjannetta on monta riimeikköii alkaen Pinskin soista
idässä Alamaihin asti lännessä. Itämeren rantamaa ei ole
mallan lakea; Rugensaarella on jyrkkiä liituwuoria. Joet
muodostamat erinomaisia suulahdelmia niinellä ..Haff"; nii-
den ja meren mälillä on saaria ja niemekettä, jotka miime-
inainitut omat hiekkasärkkiä. — Pohjameren rannalla on hiek-
kasiirkkiireunus. Tämän sisäpuolella on laajoja niin kutsu-
tutta marskimaita, joita hiekkasärkät ja sulkulaitokset mar-
jelewat meren nousua masten. Marskimaat omat erinomai-
sen hedelmällisiä ja niitä käytetään marsinkin laitumiksi.
Marskimlliden sisäpuolella on suuria nummia, jotka ulottu-
mat jopa Skageniin saakka ja joihin kuuluu myöskin „Lu-
neburgin nummi" Hannoverissa. Läntinen ja miihäisempi
osa Keski-Europan alankoa. Ranskan alanko, on aalto-
maista tasankoa. Se ulottuu etelästä päin Pyreneitten tun-
tureihin. Bretagnen niemimaa on alamuorista maata.

Jokia Keski-Europassa on monta ja useimmalla niillä
moimat haakset kulkea, niin että niitä myöten mvi päästä
keskelle Keski-Europaa, Schweiziin ja Saksan sisämaihin.

Itämereen laskee Memel eli Njemi, Pregel, Weich-
seli, Oder ja Trave. — Memel laskee Kurische Hassiin
(kaupungit: Tilsit ynnä Memel) ja Pregel Frische Hassiin (kau-
pungit: Köningsberg ja Pillau). — Weichseli alkaa Karpatien
tuntureilta ja laskee Frische Hassiin ja Itämereen (kaupungit:
Warsowa, Thorn ja Danzig Weichselmiinden kanssa); sen syrjäjoki
on Bug. — Oder alkaa Sudeteista, saa oikealta Warthe
nimisen syrjiijoen ja laskee Stettinin Hassiin (kaupungit: Bres-
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lau, Frankfurt an der Oder ja Stettin Sminemiinden kanssa).
Trave on mähiinpiitöinen (Liibecki Travemunden kanssa).

Pohjamereen laskee Elbe, Veser, Ems, Rheini,
Maas ja Schelde. — Elbe alkaa Riesengebirgeltii Böh-
missä ja laskee lawealla suulla (kaupungit: Dresden, Mllgdeburg,
Hamburg ja Cuxhafen). Sen syrjäjokena Vasemmalla on Mol-
dau (kaupunki: Prag), joka juoksee Böhmermaldista ja Saale
Fichtelgebirgestä sekä oikealla Havel syrjäjokineen Spree
(kaupunki: Berlin). — Veser syntyy Werra, tulewaThuringer-
maldista, jaFu lda nimisistä haarajoista(kaupunki: Bremen Bre-

merhllfenin kanssa). — Ems on rantajoki, joka laskee Dol-
lariin lahteen. — Rheini alkaa S:t Gotthardilta, jolta
myöskin neljä muuta jokia alkunsa saa (Reuss, Aare, Rhone
ja Ticino). Rheini juoksee ensin pohjaista kohti läpi Schmei-
zin ja sitten länttä kohti Schweizin ja Saksan rajalla. Kul-
teissaan länttä kohti menee se Bodenjiirmen läpi, tekee
putouksen Schaffhausenin luona (Rheiniputous) ja saa
Aare nimisen syrjiijoen (kaupunki: Bern), jonka omana syrjä-
jokena on Reuss, mikä juoksee läpi Vierwaldstiidtin
jiirwen.— Kun Rheini sitten on kääntynyt pohjaista kohti
juoksee se läpi suuren Rheininlaakson Schwarzwaldin ja Vo-
gesien Välillä (kaupungit: Basel, Stratzburg ja Mainz) ja sllll oike-
alta lisään Neckarin Schwarzwaldista ja Mainin Fich-
telgebirgeltä (kaupunki: Frankfurt am Main). Rheini kääntyy
Nyt luodetta kohti, katkaisten Rheinin liuskawuoret, jossa se
saa lisään Moselin Bogeseilta (kaupunki: Koblenz). Tultuansa
Alamaihin jakautuu Rheini moneksi haaraksi, muodostaen
suuren suistomaan. Näistä haaroista mainittakoon: Vaal
ja Leck eteläpuolella ja Ijssel (eissel) pohjoispuolella. Itse

Rheiniä kutsutaan wiimein Vanhaksi Rheiniksi. —Rhei-
nin suistomaa suurenee sen kautta, että joet Maas ja Schel-
de, jotka tulemat Ranskasta, yhtymät sen kanssa (kaupunki
Rheinin marrella: Köln; — Wanhan Rheinin warrella: Leijden; —
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Leckin ja Maasin warrella: Rotterdam; — Maasin warrella: Liittich
ja Maastricht; — Schelden warrella: Gent ja Antwerpen).

Kanllliin laskee Seine (M), joka Marne nimisine
siwujokineen tulee Langres'in muoriseudulta (kaupungit: Parisi,

Rouen jll Le Hllwre). — Biskajan lahteen laskee Loire (loar)
Cevenneistii (kaupungit: Orleans, Tours ja Nantes) sekä G aronne
Pyrenneiltii (kaupungit.- Toulouse ja Bordeaux). Viimemainittu
saaDordogne nimisen syrjäjoen lisäksi Auvergnen ylä-tasan-
golta ja kutsutaan sen jälkeen nimellä G iron de (sjirongd).
Languedocin kanama eli Eteliikanawa yhdistää Ga-
ronnen ja Välimeren toisiinsa.

Wiilimereen laskee Rhone, joka alkaa S:t Gotthar-
dilla, juoksee läpi Genemen järmen (sje) jatulee Ranskaan,
jossa se saa Saone (son) nimisen syrjäjoen Langres'in muo-

riseudulta ja kääntyy etelään päin (kaupungit: Geneve ja Lyon).
Mustaan mereen laskee Tonama, Keski-Europan suu-

rin joki, 400 penink. pitkä. Se alkaa Schmarzmaldista ja
juoksee ensin itään päin Saksan yliitasangon läpi (kaupungit:
Ulm, Regensburg, Linz ja Wieni). Syrjäjokina siihen juoksee Al-
peilta Lech (kaupunki: Augsburg), Isar (kaupunki: Munchen) ja
Inn (kaupunki: Innsbruck). — Kun Tonama on tullut Unka-
riin, kääntyy se etelää kohti (kaupungit: Prchburg, Budll ja Pest)
ja saa oikealta Drau ja Sau nimiset syrjäjoet lisäksi Itä-
Alpeilta ja masemmalta Theiss nimisen Karpateilta. Sau
on rajajokena Unkarin ja Turkin mälillä. — Alakulultansa
ei Tonama eniiän kuulu Keski Europaan, sillä se juokseeAla-
Tonamanlaaksoon, joka on osa Turkinmaata (kaupungit: Belgrad,
Mdin, Nikopoli, Silistria ja Galacz). Täällä se saa lisäksi Pruth
nimisen syrjäjoen, joka osaksi mirtaa Wenäjiin ja Turkin-
maan rajalla, ja muodostaa laskiessansa lieteisen suistomaan.

Ilman-llla Keski-Europassa on erikaltainen. Ranta-
maat, esim. Alamaat ja Bretagne, omat koman kosteuden
ja tuulien alaisina. Etempiinii maan sisässä miihenee kos-
teus ja Unkarissa esim. sataa ainoastaan puolet niin paljon
(10 tuumaa) kuin meillä.
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Mitä liimpimyyteen tulee, on se miihemmin eroama,
sillä Keski-Europa kohoaa etelään päin. Munchenin keski-
lämpö esim. on miihiiisen korkeampi kuin Köpenhaminan
(Baieri on sentähden olutmaa eikä miinimaa).

Ikuista lunta löytyy Keski-Europassa ainoastaan
Alpeilla, missä lumiraja on noin 8 tuh. jalan korkeudella.
Ikuista lunta siellä ei ole ainoastaan tällä korkeudella, mutta
sitä löytyy paljoa alempanakin, ja se muodostuu niin kut-
sutuiksi „ jäätiköiksi". Nämiit, jotka omat jäätä ja joita moi
pitää jiiämirtoina, myörymiit hiljaa alas laaksoihin ja ulot-
tumat usein wiljeltyihin maihin tahi metsiin asti.

Kasvullisuus. Keski-Europan metsät omat hamupuita
ja paremman laatuisia lehtipuita (tammi, pyökki ja lehmus
y. m.). Ne omat jotensakin laajat ja ne monet Saksan-
maan muoret, jotka päiittymiit „wald" päätteellä, todistamat
kylliksi metsäin paljoutta. Kuitenkin löytyy metsättömiäkin
seutuja, niinkuin Luode-Saksa, Alamaat, Pohjais- jaLänsi-

Ranska. Viljalajeista tulee mehnii enemmän etelässä päin
yhä tärkeämmäksi jaruisleipää syödään ainoastaan Pohjais-
Saksassa ja Alamailla; eteliitienoilla miljellään myöskin
Turkin mehnäii. Viiniköynnös on suuresta armosta.
Pohjaisessa osassa, jossa se ei hyösty, palkitsee sitä puu-
omenat ja päärynät.

Tamallisiin koti-eläimiin Keski-Europassa tulee lisäksi
aasi ja puhmelihiirkii, miimemainittu Unkarissa; metsä-eläi-
miin piiiipeura, muohipeura ja millisika.

Keski-Europassa on seuraamat maat: Puola, Saksa,
Tanska, Itämalta-Unkari, Schmeizi, Alamaat,
Belgia ja Ranska.

Saksa
(10 tuh. neliöpenink., 41 milj. asuk.)

rajoittuu pohjaisessa Pohjamereen, Tanskaan ja Itämereen,



73

idässä Weniijiiiin ja Itämaitaan, etelässä Itämältään ja
Schmeiziin, lännessä Ranskaan, Belgiaan ja Alamaihin.

Mainjoen kautta saattaa jakaa Saksan kahteen pää-
osaan, nimittäin Pohjais-Saksaan, jossa on enemmän
kuin 20 maltakuntaa ja Etelä-Saksaan, jossa on 5 mal-
takuntaa. Näiden maltain joukossa on Preussi mahtamin.

Pohjais-Saksa on suureksi osaksi alankoa. Etelä-
Saksa käsittää päii-asiallisesti Saksan ylätasangon ja suu-
ren Rheininlaakson. Joet: Memel, Pregel, Weichseli, Oder,
Elbe, Weser, Ems ja Rheini ynnä sen syrjäjoet Neckar,
Main ja Mosel, — miimein Tonama ja sen syrjäjoet Lech,
Isar ja Inn.

Pohjais-Saksan wallastoja omat:
1. Preussiu kuningaskunta, 2. Sachsin kunin-

gaskunta, 3. Th urin gin pienet wallastot (Sachsen-Wei-
marin suuriherttuakunta j. n. e.), 4. Mecklenburg-Schme-
rinin ja Mecklenburg-Strelitzin suurherttuakunnat, 5.
Oldenburgin suuriherttukunta, 6. kolme mapaata kau-
punkia (Hamburg, Bremen ja Liibeck), ja miimein 7. muu-
tamia pittumaltoja, niinkuin Anhalt, Braunschweig,
Lippe ja Waldeck.

Etelä-Saksan wallastoja owat:
1. Valerin kuningaskunta, 2. Wurttembergin ku-

ningaskunta, 3. Badin suuriherttuakunta, 4. Hessin suuri-
herttuakunta, sekä 5. entiset Ranskan maakunnat Elsass ja
Saksan Lothringen.

Enimmät asujamet Saksassa puhumat saksan kieltä,
jolla on monta murretta, niinkuin alasaksan murre suu-
rimmassa osassa Pohjais-Saksaa ja friesinmurre muuta-
milla seuduilla Pohjameren luona. Kirjakielenä on kaikilla
Saksalaisilla yliisaksan murre. Pohjais-Saksan itä-osassa
löytyy kuitenkin paljon Siamilaisia, joiden joukossa on
Puolalaisia (2^2 milj.) Posenin, Schlesian ja Preussin
maakunnissa. Pohjaisessa Slesmigissii asuu Tanskalaisia.
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Elinkeinot omat edistyneet hymin suuresti. Maan-
miljelys on suuresta armosta ja seuduilla Itämeren luona
sekä Etelä-Saksassa kasmatetaan paljon miljaa. Rheinin
seuduilla saadaan paljon miiniii (..lohannisberger", „Ru-
desheimer", ..Hochheimer"). Karjanhoito on myöskin tär-
keä. Mecklenburg on kuuluisa hemosistansa, marskimaat sa-
moin kuin Alppien seudut kunnollisesta sarmikarjastansa,
Schlesia ja Sachsi hienowillaisista lampaistansa, Westfali
sioistansa (..Vestfalin kinkut"). Metsistä on Saksa san-
gen rikas ja paljon puutamaroita ulos miedäiin Itämeren
seuduilta ja muoriseuduilta. Kalastaminen on miihiin-
piitöinen, jota mastoin muorityö on sangen tärkeii-armoi-
nel!. Tärkeämpiä mineralituotteita omat esim. rauta, kimi-
hiili ja zinkki, marsinkin Rheinimaakunnasta ja Schlesiasta,
hopea Erzgebirgestä ja Harzista, suola monesta suolaläh-
teestä ja kaimoksesta. Zinkistä on Preussi rikkaampi kuin
mikään muu maa.

Teollisuus on myöskin suuresti edistynyt marsinkin
Preussissa ja Sachsissa. Voi eroittaa kolme suurta tehdas-
piiriä, nimittäin itäinen (Schlesia), keskimäinen (Sachsi) ja
läntinen (Rheinimaakunta ja Vestfali). Preussin teolli-
suutta suurempi on muutamissa haaroissa Englannin ja
Belgian, mähemmiin Ranskan teollisuus. Valoteriiksen mal-
mistamisessa (Essen) saa Preussi sitä mastoin ensimiiisen
sijan. Saksan palttinat ja lankawaatteet owat parhaimpia,
teräskatuja malmistetaan paljon Rheinin seuduilla („Solin-
genin miekkoja"), metallikaluja Berlinissä. Muutamat kau-
pungit, niinkuin Elberfeld, Berlin ja Chemnitz, kuulumat man-
tereen ensimiiisiin tehdaskaupunkeihin. — Kauppaa ediste-
tään monella taivalla, niinkuin haaksikululle sopimia jokia ja
jota haaralle käypiä rautateitä myöten. Ulkomaan kauppa on
mähemmin milkas, marsinkin satumain puutteesta. Kauppa-
laimasto on kuitenkin mitä suurempia.

Uskonnon suhteen on Pohjais-Saksa päii-omaisesti
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protestantillinen, Etelä-Saksa viiä-omaisesti katholinen. Ka-
tholikeja Pohjais-Saksassa on suurempi luku itäpuolella
(Puolalaisia) ja länsipuolella (Rheinimaakunnassa ja West-
falissa), Etelä-Satsassa, Valerissa, Vadissa, Elsassissa ja
Lothringissa. — Walistus on korkealla kannalla, niin että
ainoastaan muutama maa moi siinä metiiii mertoja Sak-
salle. Tärkeä mälikappale tietojen lemittämiseen on Saksan
kirjakauppa, jonka keskuksena on Leipzig. Tiedetten edis-
tämiseksi tehdään Saksassa paljon ja noin 20 yli-opistoa
löytyy Saksan mailla. Saksan taide on sitä mastoin mii-
hempi, maikkei suinkaan armotta. Sitä edistetään monella
tamalla esim. Dusseldorsin ja Mimchenin taide-akatemiain
kautta.

Valtiollinen järjestysmuoto ei näy mielii oleman wa-
kauntunut ja moni seikka on mielii muuttumaisillaan. Sak-
san mallastot yhtyimiit m. 1871, Saksan—Franskan sodan
aikana, liittoon, jota Saksan malta.unnaksi kutsutaan.
Preussin kuningas on maltakunnan keisari. Waltakunnan
lakia laatii liitonneumosto ja maltiopäimät. Sota-
mäki, jonka „ylisotaherrana" on keisari, on oimallisessa kun-
nossa ja sangen suurilukuisa. Sotalaimasto, jonka pääpai-
kat omat Kielissä ja lahdessa, on sitä mastoin miihiiinen.

preussin Kuningaskunta
(6,400 neliöpenink., 24 milj. asuk.)

sisältää seuraamat maakunnat, jotka on 1. Warfinainen
Preussi ja 2. Pommeri, molemmat pitkin Itämeren
eteliireunusta; 3. Posen, 4. Brandenburg, 5. Schlesia
ja 6. Sachsi, kaikki eteläpuolella kahta ensimainittua; 7.
Hannover, pitkin Pohjameren eteliireunusta; 8. West-
fali, eteläpuolella Hannoveria; 9. Franki pohjoispuolella
Mainjokea; 10. Rheinimaakunta, kummallakin puolella
Rheiniii; 11. Hohenzollern, joka on Wurttembergin si-
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siissä, sekä 12. Lauenburg, Holstein ja Slesmig, jotta
omat Itämeren ja Pohjameren Välillä.

Varsinaisessa Preussissa on Tilsit ynnä Memel
Memelin warrella. Kö nigsberg ynnä P ill au Pregelin
warrella, Thorn jaDanzig ynnä Weichselmiinde Veich-
selin warrella.

Pommerissll on Stettin ynnä Swinemi.no e Ode-
rin warrella ja Stralsund; Posenin maakunnassa Posen
Warthen warrella.

Näiden maakuntien suurimmat kaupungit owat Kö-
nigsberg, Danzig ja Stettin, 100 tuh. asuk.; nämät
kolme kaupunkia owat, samoin kuin useat toiset, wahwoja
linnoituksia. Stettin mie ulos samoin kuin Preussin toisetkin
kaupungit Itämeren rannalta paljon miljaa, Memel jaDan-
zig sitä paitse puutarpeita. Memel pyytää medestä pihkakimeii.

Brandenburgissa on Frankfurt an der Oder Ode-
rin warrella, Berlin Spreen warrella, Spandau jaPots-
dam Havelin warrella; Schlesiassa on Breslau Oderin
warrella; Sachsissa Magdeburg ja Wittenberg Elben
warrella; Halle Saalen warrella fekii Erfurt, Eisleben
ja Lutzen. Berlinisfä on 800 tuh., Breslauisfa 200 tuh.
ja Magdeburgissa 100 tuh. asuk.

Berlin, Preussin pääkaupunki, on aukealla hiekka-
tasangolla. Tunnettu säännöllisistä kaduistaan, joiden jou-
kossa „Unter den Linden", minkä Varrella on joukko ko-
meita rakennuksia. Saksan suurin yli-opisto ja Saksan tie-
detten pesä. Suurenmoinen teollisuus. — Potsdam on
tunnettu linnoistaan, joiden joukossa Sanssouci (sangsusi),

Fredrik ll:sen lempipaikka. — Haliessa on annollisia suo-
laliihteitii ja yli-opisto.

Hannoverissa on Hannover 100 tuh. asukkaalla,
Göttingen, jossa on yli-opisto ja Liineburg, missä on
suuri suolalaitos; Westfalissa on Munster.

Frankin (Hessen«Naussaun) maakunnassa on Kasse l
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Fuldan warrella, Frankfurt am Main feta kylpypaikat
Homburg, Wiesbaden ja Ems.

Kasfel on tunnettu komeista rakennuksistansa. Lä-
hellä on huwilinna Wilhelmshöhe suurenmoisine puis-
toineen (suihkulähteitä, keinoperiiisiä raunioita y. m.).

Frankfurt am Mainilla on fuuri kauppa jaraha-
kauppaliike, 100 tuh. afuk.

Rheinimllllkunnllssll on Elberfeld-Barmen, Essen
ja Solingen itäpuolella Rheiniä, Koblenz, Bonn, Köln
fa Dusseldorf Rheinin warrella, Aachen ja Trie r länsi-
puolella Rheiniä. Suurimmat näistä kaupungeista owat
Köln 130 tuh. ja Elberfeld-Barmen 160 tuh. asukkaalla.

Elberfeld-Barmen, Esfen ja Solingen owat enin
tunnetut niiden tehdaskaupunkien joukosta, jotka owat seu-
dulla niiden ympärillä. Elberfeld-Barmen on Saksan ai-
mollisin manufakturikaupunki. — Koblenz, joka on siinä,
missä Mosel laskee Rheiniin, onEhrenbreitsteinin kanssa
yhteydessä lujimpia Europan linnoituksia. — Bonnissaan
yli-opisto.

Kölnissä, joka on rikas kauppakaupunki, on maail-
man mainio, mielii malmistumaton tuomiokirkko, joka tulee
olemaan 500 jalan korkuinen. Kölnin teoksista on „Eau
de Cologne" kylliksi tunnettu. — Aachenissa on lämmin
kylpylaitos ja suuria merkatehtaita. — Trier, Moselin war-
rella, omistaa tuon mainion pyhiijiiiinnöksen „Kristuksen ha-
meen", joka wiilistii pannaan näytteille, että uskomaiset saa-
mat sitä kunnioittaa, jolloin joukko mieraita kotoutuu.

Hohenzollerista oi! Preussin kuninkaan suku syntype-
räisin.

Holsteinissll, alkaen eteläpuolella Elbestii aina Ejder-
jokeen saakka pohjaispuolella, on kaupungit Altona Elben
warrella ja Kiel Itämeren rannalla. — Altona, suuri
kauppakaupunki lähes 100 tuh. asukkaalla, on oikeimmiten
Hamburgin esikaupunki. — Kielissä on yli-opisto ja oimalli-
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nen satama. Kaupunki on sen lahden rannalla, mistä Ej-
derkanawa kulkee Ejderjokeen.

Sleswigissll on pitkäin wuonojen partailla lähellä
itärantaa kaupungit Sleswig ja Flensborg. — Lähellä
Sleswigin kaupunkia on Gottorpin linna sekä Danne-
virke nimisen muurin raunioita. — Flensborg, 20 tuh.
asukkaalla, tekee aimollista .viljakauppaa.

Sachsin Kuningaskunta
(270 neliöpenink., 2'/, milj. asuk.)

on Erzegebirgen pohjaisella mierteellä. Macmmiljelys, kar-
janhoito, wuorityö ja manufaktur., omat hymin fuuresti
edistyneet. Kaupungit: Dresden ja Meissen Elben war-
rella, Leipzig luoteessa. Freiberg ja Chemnitz etelässä.
Dresdenissä on 180 tuh. ja Leipzigissä 100 tuh. asuk.

Dresden, Sachsin pääkaupunki, on oiwallisella alalla,
perustettuna sille kohdalle, missä Elbe tulee nmorimaalta
alangolle. Kaupunki on tunnettu rikkaista taidekokouksistaan
(„Dresdenin kalteri"). Lähellä on Königsteinin linnoi-
tus Sachsin Schmeizissii.

Meissenissii on Europan wanhin poslinitehdas.
Leipzig on lähinnä Hamburgia Saksan tärkein kauppakau-
punki. Sen markkinoille („messuihin". kokoutuu kauppiaita
monesta maasta. Mitä kirjakauppoihin tulee on Leipzig
siinä suhteessa etewin muita kaupunkeja maan päällä. Suuri
yli-opisto. — Leipzigin tasankoon yhdistyy muisto mo-
nesta suuresta tappelusta.

Freiberg on tunnettu hopeakaivoksistaan ja muori-
akatemiastaan. — Chemnitz on lähinnä Elberfeldiii ja
Berliniä Saksan tärkein tehdaskaupunki.

Fhuringin pienet wallastot
owat Thuringerwaldilla ja sen ympärillä. Nämät wallas-
tot, joissa on 1 milj. asuk., owat yhteensä wiihäisen suu-
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remmat kuin Uuden maan lääni. Niissä saadaan paljon
rautaa ja kimihiiliä. Ne omat: suuriherttuakunta Sachsen-
Weimar; herttuakunnat Sachsen (-Meiningen, -Ko-
burg-Gotha ja -Altenburg), ruhtinaskunnat Schmarz-
burg (-Rudolstadt ja -Sondershausen) sekä Reuss
(-Schleiz ja -Greiz).

Kaupungit: Weimar, lena, Eisenach, Koburg
ja Gotha.

Weimar oli ajoin Saksan runoilijain koti (Schiller,
Göthe y. m.). — lenassa, Saalen warrella, on yli-opisto.
Eisenach on lähellä Wartburgin linnaa, missä Luther
ajan oleskeli.

Mecklenbnrgin snuriherttuakunnat
Itämeren rannalla, Elbeen asti lounaassa, omat tuskin suurem-
mat kuin Thiiringin pienet mallastot ja niissä on 700 tuh.
asuk. Ne omat hedelmällisiä miljamaita ja kasmattamat pal-
jon hemosia, lampaita ja hanhia.

Mecklenburg-Schwerinissll on pääkaupunki Schmerin
sekä kauppakaupungit Rostock Warnemunden kanssa ja
Wismar. — Mecklenburg-Sttelitzissä on Neu-Strelitz
pääkaupunkina.

Gldenburgin suuriHerttuaKunta,
Pohjameren rannalla, Veseriin saakka koillisessa, on mähän
yli 100 neliöpenink. suuruinen ja sillä on 300 tuh. asuk.
Suuri karjanhoito. Pääkaupunki on Oldenburg. — Sitä
paitse kuuluu tähän ruhtinaskunnat Lubeck (Holsteinissa)
ja Birkenfeld (Rheinimaakunnan etelä-osassa). — lah-
delahdella on yksi Saksan maltakunnan sotasatamia.

Aolme nmpaata Kaupunkia:
Hamburg, 240 tuh. Bremen 80 tuh. ja Liibeck

40 tuh. asuk.
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Hamburg, Elben warrella on suurinkauppakaupunki
Europan mantereella. Mitä merikulkuun jakauppaan tulee,
on se siinä suhteessa Europan kaupungeista lähinnä Lon-
toota jaLiverpoolia. Sokeritehtaita. Hamburgin ulkosatama
on Cuxhafen.

Bremen, Weserin warrella, harjoittaa marsinkin kaup-
paa Amerikan kanssa ja on sentiihden Saksassa Amerikaan
maelluksen pääpaikka (Hamburg on toinen). Sikaritehtaita.
Bremenin ulkosatama on Bremerhafen.

Liibeck, Traven warrella, Travemi.nde nimisine
ulkosatamoineen, harjoittaa suurta kauppaa Itämerellä. Sa-
moin kuin monessa muussa kaupungissa Itämeren rannalla
owat talojen päädyt katua wasten.

Woyzais-SaKsan toiset wallat
owat yhteensä wiihiin yli 100 neliöpenink. suuruiset 700
tuh. asukkaalla. Elben warrella: Anhaltin herttuakunta,
jonka pääkaupunki on Dessau. Weserin piirissä: Braun-
schweigin herttuakunta Harzin wierellä Braunschweig ni-
misine pääkaupunkineen sekä ruhtinaskunnat Lippe-Det-
mold, Schaumburg-Lippe ja Waldeck. Waldeckissa on
terweyslähdepaikka Pyrmont.

Kaierin Kuningaskunta
(1,400 neliöpenink., 5 milj. asuk.)

on taksi eri osaa. Päiimaa on idässä Mii-Tonawan ja Mai-
nin ympärillä, Rheini-Baieri lännessä. Tonawanlaakso on
korkealla, niin ettei miiniköynnös siellä hyösty.

Pllämaassll on eteläpuolella Tonamaa AugsburgLe-
chin warrella ja Munchen Isarin warrella; Tonawan war-
rella on Regensburg ja pohjaispuolella Tonawaa Niirn-
berg; Mainin warrella Wurzburg.

Rheini-Baierissa on Spei er Rheinin warrella.
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Suurimmat kaupungit owat Munchen 190 tuh. ja
Nurnberg 90 tuh. asukkaalla.

Munchen, Isarin warrella, on maltakunnan pääkau-
punki. On samoin kuin Berlin hiekkatasangolla, maan 1,600
jalkaa merenpintaa korkeammalla. Kaupungissa on komeita
uusia rakennuksia, suuria taidekokouksia ja yli-opisto. Mun-
chen on myöskin Baierin oluenpanon pääpaikka. — Augs-
burg on tärkeä kauppakaupunki. — Nurnbergissii on
monellaisia tehtaita (..Niirnbergin teoksia"). — Wurzburg
on kauniilla miiniseudulla.

Wurttembergin Kuningaskunta,
(350 neliöpenink., noin 2 milj. asut.)

Neckarin ja Tonaman ympärillä, on oimallisesti miljelty
milja- ja miinimaa, ja sillä on hymii teollisuus. Sen kau-
punkeja omat Stuttgart lähellä Neckaria, Tubingen Nec-
karin warrella ja Ulm Tonawan warrella.

Stuttgart, wiiniwuoren piirittämässä laaksossa, on
pääkaupunki ja sillä on 90 tuh. asuk. On samassa Etelä-
Saksan kirjakaupan-pääpaikka. — Tubingen on yli-opisto-
kaupunki ja Ulm linnoitus.

Mädin suuriherttuakunta,
(280 neliöpenink., IV2 milj. asuk.)

pitkä ja kapea maapalsta Rheinin marrella, on marsin mil-
jawa ja wiinistä rikas. Schwarzwaldissa harjoitetaan suurta
metfänmiljelystä („hollannin hirret") ja puukellontekoa.

Kaupungit: Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim,
Baden-Baden ja Konstanz (eli Kostnitz).

Karlsruhe, maan pääkaupunki, on säännöllisesti ra-
kennettu, niin että kadut lähtemiit siiteenmuotoisesti linnasta.
— Heidelberg on ihanassa laaksossa Neckarin warrella.
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joka täällä tulee ulos wuorimaalta. Täällä on Saksan suu-
renmoisimmat linnanrauniot ja yli-opisto. — Mannheim,
missä Neckar laskee Rheiniin, on maan tärkein kauppakau-
punki. — Baden-Baden on enin luotettu terweysliihde-
paikka maan päällä. — Konstanz on eteläpuolella Rhei-
nin laskua BodenjärwestäSchweiziin pistiiywässii „solikossa".

Kessin suuriherttuakunta
(140 neliöpenink., 300 tuh. asuk.)

on kaksi piiii-osaa kummallakin puolella Mainia. Eteläinen
on Saksan Ikaunnmpia maisemia, kaupungit: Barmstadt,
Mainz ja Worms.

, Darmstadt on pääkaupunki. — Mainz, missä Main
laskee Rheiniin, on Europan lujimpia linnoituksia. —

Worms, lähellä Rheiniä, wiiniseudulla.

Olsass ja Saksan Fothringen,
(260 neliöpenink., yli IV2 milj. asuk.)

länsipuolella Rheiniä, omat wiljamat ja kaswitarhanmoisesti
miljellyt, ja niissä on suuri teollisuus. Ne owat joutuneet
Saksan keisarin hallituksen alle mälittiimiittömiksi maltio-
maiksi.

Elsassissa on Strassburg, lähellä Rheiniä, jaMiihl-
hclusen etelässä.

Strassburg on suuri tehdas- jakauppakaupunki, 100
tul), asukkaalla. On tunnettu tuomiokirkostansa, jonkanimi
on „Mönster" ja joka on maailman mainio korkeasta tor-
nistansa. — Miihlhausenissa on suuri pumpuliteolli-
suus.

Saksan Lothringenissll on Metz niminen luja linnoi-
tus, Moselin warrella.
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ItäwaltaAnKari
11,300 neliöpenink,, 36 milj. asut.)

rajoittuu pohjaisessa Sachsiin (Erzgebirgeen), Preussiin (Sude-
teihin) jaPuolaan, idässäWeniijiiiin jaTurkinmaahan, etelässä
Turkinmaahan (Karpateihin, Tonamaan jaSaujokeen), Adrian
mereen ja Italiaali (Alppeihin), lännessä Schmeiziin (Rhei-
niin) ja Baieriin (Innjokeen ja Böhmermaldiin). Se on
suurimmaksi osaksi muorimaata (Alpit, Karpatit ja muut
rajamuoret). Alankoja owat ainoastaan Unkarin tasanko
ja Wienin tasmiko. Suurin osa maata on Tonaman joki-
piirissä.

Monarkia jakautuu kahteen päii-osaan:
i. Itiiwallan keisarikuntaan, «jchsn kuuluu entiset

saksalaiset maat (Böhmi, Miihri, Itämallan Schle-
sia, Itämältä, Salzburg, Steiermark, Kärnthi,
Krain, Illyrian rantamaa ja Tyroli), Galizia ynnä
Bukovina ja Dalmatia.

2. Unkarin kuningaskuntaan, johon kuuluu Unkari,
Siebenburgi eli Transsilvania, Kroatia, Slavo-
nia ja Sotilaisraja.

Samoin kuin Venäjällä asuu tässäkin monarkiassa monta
eri kansakuntaa. Simistyneimmiit omat Saksalaiset (9 milj.,
emmmiten lännessä). Enin löytyy Slameja (lähes puo-
leksi): Czechiläisiii (tsje) Böhmissii ja Miihrissii, Puolalai-
sia ja Rutheneja GaliMssa, Wendejä Steiermarkissa,
KärnHissä ja Krainissa, Kroatialaisia Kroatiassa, Ser-
biläisiä Slavoniassa, Sotilaisrajälla ja Dalmatiassa.
Suuressa osassa Unkaria asuu Magyareja Ma) eli Un-
karilaisia (5V2 Milj.), suomalaista Mmökttntaa; Sieben-
burgissä asuu Rumiinilaisia suuremmaksi^vMsi. Italia-
laiset asumat Etelä-Tyrolissa jarantamaalla. Juutalaisia
löytyy enin Galiziassa.

Enimmät elinkeinot owat alhaisella kannalla, paitse
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saksalaisissa osissa. Maanwiljelys ja karjanhoito owat
tärkeimmät elinkeinot. Varsin suuresta armosta on mii-
ninmiljelys Unkarissa, jonka parhain miini on Tokajin miini
ja jonka miininsaanto on Europassa runsain lähinnä Rans-
kan miininsaantoa. Unkari on ylimalkaan hymin rikas luon-
nontuotteista.

Teollisuus on samoin kuin kauppakin ainoastaan
saksalaisissa maissa suuresti edistynyt, marsinkin Böhmissii
(kankaita, lasitawaroita). — Wuorityö on sitä mastoin
tiirkeä-armoinen. Melkein kaikkia metalleja löytyy, ynnä
kimihiiltii ja suolaa. Suurimmasta armosta on rauta niin
hyivin paljoutensa kuin hywyytensiikin puolesta; parhainta
on Steiermarkissa.

Aleinen uskonto on katholinen. Jopa kreikankin us-
kolaisia on enemmän kuin protestanteja. Enimmät protes-
tantit on Unkarissa. Valistus ei ole ylimalkaan korkealla
kannalla.

Monarkian molemmilla päii-osilla on kullakin omat
toisistansa eroamat hallitusmuoto ja hoito. Molemmissa on
keisarin malta rajoitettu.

Suurimmat kaupungit omat pääkaupunki Vieni 600
tuh., Buda-Pest 200 tuh., Prag 150 tuh. ja Triest
100 tuh. asukkaalla.

Böhmissii on: Prag keskellä maata, ja kylpypaikat
Karlsbad, Marienbad ja Teplitz luoteessa.

Prag, Böhmin pääkaupunki, on ihanalla paikalla mo-
lemmalla puolella Moldaun jokea, jonkayli Nepomukin silta
käy. Czechiliiinen yli-opisto.

Miihrissii on sen pääkaupunki Brllnn ja Olmutzin
linnoitus, ItäwMassll Wieni ja Linz Tonaman marrella
ja Salzburgissa Salzburg.

Vieni on monessa suhteessa Berlinin mastakohta.
On haaksikululle sopiwan Tonawan haaran warrella ja wil-
jawalla tasangolla. Samoin kuin Moskowan on Vieninkin
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sisä-osassa monta merkillistärakennusta, niinkuin Stefanin
kirkko mitä korkeimpine tornineen, ja monta esikaupunkia.
Wienissä on taide-kokouksia ja yli-opisto. Lähellä on hu-
milinna Schönbrunn. — Salzburg on niin kutsutussa
..Salzkammergutissa", joka on tunnettu suolakaimoffistansa.

Steiermarkissll on Graz, Kämthissa Klagenfurt,
Krainissll Laibach ja Idria, Illyrian rantamaassa Tri est
ja Pola.

Idria on tunnettu elohopeakaimoksistansa. — Triest
on Itämallan tärkein merikauppakaupunki ja harjoittaa mel-
koista kauppaa Lemantin kanssa, s. o. maitten kanssa itä-
puolella Välimerta. — Pola, Istricm niemimaalla. Itä-
mallan sotasatama.

Tyrolissa on Innsbruck Innjoen warrella ja poh-
jaispuolella Alppeja. Alppien eteläpuolella. Italian Ty-

rolissa on Trento (Trient) Adigen (adidsjen) eli Etschjoen
warrella.

Galizillssll on Krakau Weichselin warrella, Wieliczka
(litsj), Lemberg ja Brody, Dalmatiassa Ragusa.

Krakau oli Puolan wanha pääkaupunki ja on rikas
muinais-muistoista, niinkuin tuoiniokirkko, missä on Puo-
lan kuningasten hautoja. — Vieliczkassa on sangen suuri
suolakaiwos, joka on maan-alaisen kaupungin kaltainen. —

Brody on tärkeä kauppakaupunki, jossa enin asuu Juutalaisia.
Unkarissa on Pressburg, Komorn, Budo. eli Ofen

ja Pest Tonawan warrella, Schemnitz ja Kremnitz
pohjaispuolella Tonawaa, Tokaj Theissin warrella ja De-
breczin eteläpuolella Theissiä.

Komorn on luja linnoiws. — Budo. ja Pest yh-
teydessä owat Unkarin pääkaupunkina. Pestissä on ma-
gyarinen yli-opisto. — Schemnitz ja Kremnitz owat
tunnetut rikkaista kulta- ja hopeakaiwoksistaan.

Kroatiassa ja Slavomassa ei löydy mitään suurempi
armoista kaupunkia; Sotilaisrajllllll on tärkeä Petermar-
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dein niminen linnoitus Tonawan warrella, Siebenburgjssii
on Kronstadt etewin kaupunki.

Sotilaisrajalla on se omituinen järjestysmuoto, että
kaikki aseihin kelpaawat miehet owat sotamiehiä. Maa
kuuluu sille sotahallitukselle, joka on koko monarkian yhteinen.

ItäwaltmM woipi. myöskin lukeaLiechtensteinM rMH-
naskunta (3 neliöpenink., 8 tuh. asuk.), joka on Alii-Rheinin
warrella Tyrolin ja Schweizin wälillä. Ruhtinaalla on
suuria alusmaita Itäwallassa.

Schweiz
(750 neliöpenink.. 2^/2 milj. asuk.)

on seuraamain maiden mälillä: Saksan (Rheinin jaBoden-
jiirwen) pohjaispuolella, Itiiwallan (Rheinin) idässä. Ita-
lian (Alppien) etelässä ja Ranskan (luran) lännessä. Se
on kokonansa ylänköä ja sisältää Schweiziy Mtasgngon ja
suuremman osan lumn M Keski-Alppein piiriä.

Joet ja jiirwet. Rheini, joka muodostaa Boden-
jiirmen; Rheinin syrjäjoki Aare, joka muodostaa Brienz-
ja Thunjärmen sekä saa mettä lisäksi Vierwaldstiidtin
järwestä Reussin kautta, Wallenstiidtin ja Zurichin
järmistä Limmatin kautta, Neuchatelin (nösjatel) jär-
mestä Zihlin kautta; Rhone, joka muodosiM Geneven
järmen; Ticino Mno), joka muodostaa Lago Maggio-
ren (dsjoren); ja Innjoen ylä-osa.

Mainioimmat mesiputoukset omat Nheiniputous
Schaffhausenin luona ja Staubbach Bernissä.

Ilman-1111l on hymin erikaltainen seutujen eri korkeu-
den mukaan ja maihtelee nopeasti, esim. lämpimän etelä-
tuulen („Föhnin") muoksi. Symimmissii notkoissa kasmaa
jopa wiiniköynnös. Wiiden tuhWMn jalan korkeudesta lop-
puu lehtimetsä, sitä ylempänä hamumetsii, runsas ja hy-
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mänhajuinen heinä sekä alppiruusu, jonka jälkeen maata
Harmalta peittämät sammalet ja jäkälät. Wiimein Maa 8
tuh. jalan korkeudella ikuinen lumi.

Schmeizissii on 22 mapaamaltaa, niinkutsuttua kmt-
tonia: Geneve, Pays de Vaud (M dö woo), Neuchatel
ja Freiburg lounaassa; Bas.el, H,oloth.urn, Aa^rgau,
Zurich ja Schaffhausen (pöhjaispuolella Rheiniä) poh-
jaisessa; Thurgau, S:t Gallen, A^ppenzell ja Grau-
bönden (suurin) idässä; Ticino (eli Hessin) ja Wall.is
etesässä; sekä Bern, Luzern, Zug, Glarus, Schmyz
Uri ja Untermalden, kaikki sisämaassa. Näitä kantoneita
kolme on jaettu kahteen maltiollisesti eriämään piiriin.

Asujamet puhumat eri kieliä: lounaassa ranskan
kieltä, eteläpuolella Alppeja italian tieltä ja muissa
osissa saksan kieltä; I^4 milj. puhuu saksan kieltä.

Elinkeinoista on maanwiljelys wiihempi arwoinen,
sillä Schmeiz on Vuorimaata ja paljon wiljaa wodaan M
muoksi maahan. Schmeiziläisten pää-elinkeinona on sitä
mastoin karjanhoito. Paimenet („die Sennen") ajamaa
karjansa kesäksi korkealla olemille karjamajoille („Sennen-
hutten"), joissa he malmistamat oimallista juustoa ja moita.
— Maan otuksista mainittakoon tunturimuohet („hie Gem-
se"). — Wuorityö ei ole mistään armosta, Mä Alpit,
Europan korkeimmat muoret, omat köyhät kelpaamista mi-
neraleista.

Teollisuus on sangen suuri. Armoisimpia teollisuuden
tuotteita omat käymäkestot Neuchatelista ja Genevestä sekä
pumpuli- ja silkkiteokset, marsinkin Ziirichistii ja Baselista.
Myöskin kauppa on paljon edistynyt ja asujamet omat teh-
neet paljon, auttaaksensa lähempää yhteyttä toisten maiden
kanssa, rakentamalla rautateitä y. m. Tärkein kauppakau-
punki on Basel. — Omituinen sisääntulo on asuiämillä
maan luonnon-ihanuudesta, sillä muostttain kiiypi jouM
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ulkolaista maassa ihailemassa sen lumella peitettyjä muoria,
mesiputouksia ja kauniita alppijärmiii.

Uskonto on joko reforminen tahi katholinen ja kan-
sanmalistus on korkealla kannalla. Useassa kaupungissaan
akatemioita ja yli-opistoja, niinkuin Zurichissii.

Valtiollisessa suhteessa on Schmeizillii monta omi-
naisuutta. Kantoneilla on eri lakinsa ja hallituksensa; maan
kaikkien niiden päänä on liitonneumosto, joka on Ber-
nissä ja jonka piiiimiehenii on muodeksi malittu presidentti.
Kansa malitsee itse mirkamiehenfii ja ainoastaan määrätyiksi
ajoiksi; palkat omat miihiiiset, niin että liitonpresidentillii on
ainoastaan 9 tuh. markkaa wuodelta. Werot omat miihiii-
set ja persoonallinen mapaus on suurempi kuin missään
muualla Europassa. Seisomaa sotawiikeä Schweizissii ei
ole; waan sitä mastoin 200 tuh. miehen suuruinen mapaa
sotamiiki. Jokainen sotaan kykenemii Smeiziläinen opetetaan
aseita käyttämään ja pienet pojatkin jo pyssyä käyttämät.

Kaupungit Schmeizissä eimiit ole suuret. Suurim-
mat omat Geneve, missä Rhone laskee Geneven jiirmestii,
ja Basel, missä Rheini mutkistuu pohjaiseen, molemmissa
40 tuh. asuk. Baudissa on Lausanne, rikkaalla miiniseu-
dulla Geneven järmen rannalla.

Useimmilla kantaneilla on samat nimet kuin niiden
pääkaupungeilla.

Alamaitten Kuningaskunta.

(670 neliöpenink., 3»/. milj. asuk.)

Alamailla käsitetään niiden laajemmassa merkityksessä
Rheinin, Maasin ja Schelden suistomaat; supistuneemmassa
merkityksessä Alamaitten kuningaskunta, eli, niinkuin sitä
ulkomailla kutsutaan, Hollannin kuningaskunta.

Hollanti rajoittuu pohjaisessa ja lännessä Pohjame-
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reen, idässä Preussiin, etelässä Belgiaan. Se on alankoa,
suureksi osaksi marskimaata ja monessa kohden alempana
merenpintaa (..poldereja"), josta sitä marjelemat sulkulaitokset
ja jopa 200 jalan korkuisat hiekkasärkät. Ei minkään Eu-
ropan muun maan läpi juokse niin paljon jokia (Rheini,
Maas, Schelde) ja kanamia. Ilma on kostea ja sumuinen.

Hollanti jaetaan seuraamiin maakuntiin: Groningen,
Frieslanti, Drente, Over-ijssel (eisel) itäpuolella Zui-
der-Zeetä; Gelderlanti, Utrecht, Etelä-Hollanti ja
Pohjais-Hollanti etelä- ja länsipuolella Zuider-Zeetä;
Limburg, Pohjais-Vrabanti ja Zeelanti etelässä. —

Hollannin kuninkaan alle kuuluu myös Luxemburgin suu-
riherttuakunta, Belgian, Ranskan ja Preussin mälillä.

Hollannin kieli on hymin alasaksanmurteen kaltai-
nen. Pohjaisessa puhutaan friesin kieltä, etelässä f la-
ma ndin kieltä; maan niimiitkin kielet oivat liihimmiten ala-
saksanmurteen kaltaisia.

Maan tärkein elinkeino on karjanhoito. Se on
suuresti edistynyt, niin että maasta miedään paljon moita
ja juustoa ulos. Maanmiljelys on kuitenkin myöskin
tärkeä, kasmitarhanhoito muutamilla seuduilla suuren-
moinen (..sipulikukkia Haarlemista"). Kalastus rannalla
ei ole isohko; Hollannin sillejä pyydetään enimmiten Eng-
lannin ja Skottlannin rannastoilla.

Wuorityötii Hollannissa ei harjoiteta, sillä minera-
leja puuttuu melkein tykkeniiän, paitse samea, josta tehdään
muurikimiä (..klinkerijii"), ja turmetta. Turme on sangen tär-
keä, sillä maa on metsästä köyhä. Luxemburgissa on rauta-
ja kimihiilikaimoksia. Teollisuus on suuri, maikka Hollanti
ei ole mikään teollisuuden maa. Teollisuuden haaroista ku-
koistamat marsinkin ne, jotka omat merikaupan kanssa yh-
teydessä, niinkuin laimain rakentaminen (600 laimamarmis-
sa), genevren teko, ja tupakan malmistus y. m. Tunnetulta
teollisuuden tuotteita omat hieno palttina, paperi ja sami-
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piiput. Teollisuutta paljoa tärkeämpi on kauppa , jota edis-
tiimiit nuo kolme suurta jokea haaksikululle sopiwine haara-
suineen ja kanawain paljous. Ulkomaan kauppa on tiirkeii-
anvoisin siirtomailla. Tärkeimmät kauppakaupungit owat
Amsterdam ja Rotterdam. Ne owat etewimpiii kauppakau-
punkeja Europassa, marsinkin mitä kahmiin ja muihin siirto-
maan tamaroihin tulee.

Uskonto on reforminen; kuitenkin löytyy myös paljon
katholikeja. Kansansimistys on korkealla kannalla. Maan
kuuluisin yli-opisto on Leijdenissä.

Maalaustaide oli muinaisina aikoina korkealla kan-
nalla ja moni mainitun taiteen mestareja, esim. Rembrandt,
kuului ..Hollannin kouluun".

Kuninkaan wllltaa rajoittaa lainlaatija siiiitykunta,
jota kutsutaan ...enraalistaateiksi". Warallisuus ou suuri ja
siirtomaat tuottamat maalle suuria sisääntuloja.

Kaupunkeja Hollannissa on monta ja melkein kaikki
omat ne yhteydessä meren kanssa. Suurimmat omat: pää-
kaupunki Amsterdam 250 tuh., Rotterdam ja Haag kumpikin
noin 100 tuh. asukkaalla.

Koillisessa ei löydy mitään suurempaa kaupunkia.
Maan keskellä on Nijmegen (new) Waalin warrella, Ut-
recht ja Leijden Rheinin warrella, Rotterdam Maasjoen
warrella, Haag lähellä länsirantaa, Haarlem tuiwuneen
Haarlemin meren partaalla ja Amsterdam Ij (ei) nimisen
lahden rannalla. Etelässä owat linnoitukset Maastricht
Maasjoen warrella, Den Vosch, Breda jaVliessingen;
wiimemainittu saarella.

Haag on kuninkaan asuntopaikka. — Amsterdam
on rakennettu paaluille ja tiiynniinsii kanawia, joiden mar-
sille on istutettu puita. Päästäksensä Amsterdamiin täy-
tyy laimojen kulkea läpi Pohjais-Hollannin kanaman, joka
on Ijn ja De Helderin mälillä sekä kylliksi symii hymin
suurille .aimoille. Toinen kanama tulee miemiiän poikki
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maan Ijstii Pohjamereen. — Lähellä Amsterdamia on Zaan-
dam, jonka laiwawarwissa Suuri Pietari teki työtä.

Alamaitten kuningaskunnalla on marsin suuria alus-
maita Ulkona Europasta (wiihiin yli 30 tuh. neliöpenink.,
20 milj. asuk.): piiii-osa Sundasaaria ja Molukkeja,
osa Guyanaa ja muutamia Wähä-Antilleja.

Belgian KuningasKnnta
(535 neliöpenink., 5 milj. asuk.)

rajoittuu pohjaisessa Alamaihin, idässä Preussiin, etelässä
Ranskaan, luoteessa Pohjamereen. Se on suurimmaksi osaksi
alankoa, joka on alamaitten kaltainen, waan wähemmiin
noroista. Kaakkoispuoli, jonka läpi Ardennit kulkemat, on ala-
muorista ja luonnoltansa ihanaa.

Joet omat Maas ja Schelde.
Belgiassa on seuraamat maakunnat: Etelii-Brabanti

keskellä maata; Limburg, Antmery.en ja I.tii-Flanderi
pohjaisessa; Länsi-Flanderi lännessä; HaiMUt (anoo)
eli Hennegau, Namur (yr) ja Luxemburg etelässä; sekä
Liege (liesj) eli Luttich idässä.

Asujamet tasangolla puhumat flamandin kieltä.
Wuorisessa maan-osassa puhutaan mallonin kieltä, rans-
kan murretta. Tamallinen kirjakieli koko ymassa on rans-
kan kieli.

Belgia on Europan tiheimmin asuttu maa, 36 kertaa
tiheiimmiisti kuin Suomi. Asujamien tulM sMähden tehdä
paljon työtä elatuksensa ansaitsemiseksi. Maan useimmat
elissleiuotkin myös omat suuresti edistyneet. Maanmilje-
lys on niin edistynyt, että koko maata miljellään samalla
huolella kuin meillä kasmitarhoja. Erinomaisen hymiiä on
palttina, tunnettu hienoudestaan ja käytetty ..Brusselin pit-
seiksi". Kasmitarhanhoito on Flamantilaisilla yhtä edis-
tynyt kuin Hollantilaisillakin ja Gentissii on monia satoja
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ansareita, joista suuri joukko kukkasia wiedäiin useampiin
maihin. Karjanhoito on sitä mastoin wähemmiin arwoi-
nen. Wuorityö on niin suuri, että Belgia kuuluu ensi-
mäisten kiiwihiili-, rauta- ja zinkkimaiden joukkoon. Sen
wuoksi ilmin tuottaakin Belgian teollisuusmarsinkin rauta-
katuja (höyrykoneita, ampu-aseita); myöskin palttina-, millä-,
ja pumpuliteoksia. Teollisuus kilmoittelee Englannin teolli-
suuden kanssa ja rautatiestä' on tiheämpi kuin itse Englan-
nissa. Myöskin kauppa on suuri, maikka Belgia on suu-ressa määrässä merenrantaa mailla. Tärkein kauppakau-
punki on Antwerpen, Europan ensimäistä kauppakaupunkeja.

Melkein kaikki Belgialaiset owat katholikejll. Kan-
sansiwistys ei ole niin korkealla kannalla kuin Hollannissa.
Maan tärkeä-arwoisin yli-opisto on Lömenissii.

Samoin kuin Hollannissa oli myöskin Belgiassa oi-
mallinen maalaus.oulu (..Flamin-Brabantin koulu"), jonka
mestareja oli Rubens ja van Dyk (deiy.

Kuninkaan waltaa rajoittaa mapaa hallitusmuoto.
Kaupunkeja löytyy Belgiassa useita ja suuri-armoisia.

Ahdella piirillä, joka ei ole suurempi kuin Turun lääni, on
4 suurta kaupunkia: Brussel 300 tuh. asuk., Antwerpen,
Gent ja Liittich, kussakin enemmän kuin 100 tuh. asuk. —

Kolmas osa maan asujamia asuu kaupungeissa.
Maan keskellä on Brussel, Löwen ja Mecheln.

Luoteessa Gent ja Antwerpen eli Anvers (angvers) Schel-
den warrella, Brugge ja Ostende, wiimemainittu meren
rannalla. Kaakossa on Liege eli Liittich Maasjoen war-
rella, Verviers (ivenvje) ja Spa.

Vriissel, Belgian pääkaupunki, on Europan kauniim-
pia kaupungeita ja muistuttaa paljon Parista. Siinä on
kaksi osaa, toinen on korkealla ja toinen alhaalla. Korke-
ampi osa on uudenmuotoinen ja siinä asuu korkeampisu-
kuista kansaa, joka ranskan kieltä puhuu. Alemmalla osalla
on wanhan-aikuinen näkö ja siinä asuu Flamantilaisia.
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Briisselin komein osa on Parkki (puisto), jonka ympärillä
on palatseja. Raatihuone on mainio rakennus. Eteläpuo-
lella Briisseliä on Waterloon tappelutanner monine muis-
topatsaineen.

Antwerpen on maan päiilinnoitus ja siellä on mai-
nio tuomiokirkko korkean tornin kanssa. Sen tuonti-tama-
roista ansaitsee kiwi-öljy (petroleum) tulla mainituksi.
— Gent on Belgian pumpulikutomisten pääpaikka. —

Ostende on tärkeä, että siitä kuljetaan yli Englantiin, ja
on samassa tunnettu kylpypaikka. — Liege (Liittich) on
Europan ensimäistä tehdaskaupunkeja, walmistaen enin ampu-
aseita maan päällä. — Verviers on Belgian meranmal-
mistuksen pääpaikka. — Spa on myöskin tunnettu kylpy-
paikka.

UansKa
(9,500 neliöpenink., 86^/2 milj. asuk.)

rajoittuu pohjaisessa Kanaliin, Belgiaan ja Saksaan, idässä
Saksaan (Vogeseihin), Schweiziin (luraan) ja Italiaan
(Länsi-Alppeihin), etelässä Willimereen ja Hispaniaan (Py-
reneitten tuntureihin), lännessä Biskajan lahteen. Pohjai-
nen ja läntinen osa on alankoa, itäinen ja kaakkoinen osa
muorimaata (Ardennit, Langres'in ylätasanko, Cote d'Or,
Cevennit, Auvergnen ylänkö ja rajamuoret). Joet: Mosel,
Maas ja Schelde; — Seine, Loire ja Garonne; — sekä
Rhone Saonen kanssa.

Ranskalla on suurimmaksi osaksi luonnolliset rajat,
sekä ylänköjä ja alankoja, kuin myöskin ylimalkaan oiwa
ilman-ala; se on nopeassa yhteydessä toisten maiden kanssa
haaksikululle sopiwain jokien ja eri merien kautta sekä siinä
asuu melkein ainoastaan yksi kansa. Se on siis uksistansa
kokonainen.

Ranska jakautuu departementeihin, joita maaher-
rat (prefektit) hallitsemat; mutta enemmän tunnettu meille
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oi! historiallinen jako 38 piirikuntaan, joista tärkeimmät
omat: Flanderi, Picardia ja Normandia Kanalin ää-
rellä; — Bretagne, Poitou(poatu)ynnäVendee, Guyen-
ne ja Gascogne Atlantin merenrannalla; —Languedoc
jaProvence Wälimeren rannalla. —Dauphine,Savoya,
Franche Comte ja Ranskan Lothringen idässä; —

Ile de France, Champagne, Bourgogne ja Au-
vergne sisämaassa. Tähän tulee lisäksi mielii Korsikan
saari.

Ranskassa puhutaan ainoastaan ranskan kieltä,
joka kuuluu romalaisiin kieliin. Bretagnessa asuu melkein
sekautumattomia Keltiliiisiä, Biskajan meren sisimmäisessä
nurkassa Baskilaisia ja Korsikan saarella sekä uloittna
koillisessa Italialaisia.

Elinkeinoista ei maanwiljelys ole niin suuresti edis-
tynyt, että se saattaa omalla Miljallaan toimeen tulla. Mo-
nessa paikassa palkitsemat kastanjat leipää. Niinistä on
Ranska sitä mastoin Main maa maan päällä (Champagne-,
Bourgogne-, Bourdeuax- (bordoo) ja Muskatmiinit). Toisista
paljon miljellyistä käsmeista mainittakoon: malkojuurikkaat
sokerinwalMiswsta warten; puu-omenat ja päärynät, joista
luoteisessa osassa hedelmiimiiniii (cidre) puserretaan; luumut
ja persikat; öljypuu ja silkkiäispuu (Provencessa). Lähinnä
Italiaa malmisistaan Ranskassa silkkiä enin kuin Muualla
Europassa. Metsistä on puute. Karjanhoito ei ole
korkealla kannalla; kalastus on sitä mastoin suuresta ar-
mosta ja sitä ei harjoiteta ainoastaan merenrannoilla, mutta
myöskin Islannin ja Nem-Foundlannin rannastoilla. Mel-
koista ostranphytöä harjoitetaan suurella huolella Kanalissa
ja Biskajan meressä.

Wuorityö autaa marsinkin rautaa jakiwihiiltä, waan
-ei tarpeeksi asti. Kiwihiiltä sisiiiintuodaan jopa suuressa
määrässä suuresti edistyneen teollisuuden wuoksi. Suolaa
saadaan sekä kaimokfista että merestä. — Teollisuus on
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niin suuri-arwoinen, että ainoastaan Englannin teollisuus
sen woittaa. Ranskan teollisuuden tuotteet omat ensimiiiset
maan päällä komeutensa ja kauniin näkönsä puolesta. Tär-
keimmät omat muotitamarat Parisista ja silkkiteokset Lyo-
nista. Melkoinen on myöskin pumvuliteollisuus marsinkin
Rouenin seuduilla.

Kauppa on niin loistama, että sen woittaa ainoas-
taan Englannin ja Pöhjais-Amerikan kauppa. Sisämaan
liikettä auttaa rautateiden, haaksikululle sopiwain jokien ja
kanawien paljous. Kanawista on Eteliikanawa suurin.
Maltakunnan ensimiiinen ja samassa tärkein merikaupunki
Wiilimeren rannalla on Marseille. Sen jälkeen Le Havre,
Bordeaux ja Nantes. Sisämaassa on Parisi sangen tärkeii-
armöinen.

Kaikki Ranskalaiset owat Katholikeja. Ainoastaan
IV4 miljonaa on Protestointeja, enimmiten Reformista (mar-
sinkin Languedocissa). Tieteet kukoistamat Ranskassa;
maan kansansimistys on jotensakin alhaisella kannalla.
Wiides osa kansaa ei osaa lukea eikä kirjoittaa.

Ranska on tllsawalta, jota hallitsee presidentti ja
kansalliskokous.

Useimmat kaupungit owat suurempia mitä löytyy.
Suurin niistä kaikista on pääkaupunki Parisi lähes 2 milj.
asukkaalla; lähinnä Lontoota suurin Europassa.

Luoteessa on Dunkerqne, Calais (kaiee), Boulogne
(bulonj), Le Havre (Seinen marrella) ja Cherbourg (sjer-
bur), kaikki meren rannalla; Lille, Roubaix (rubee), Ami-
ens (amieng) ja Rouen (ruang) Seinen marrella maan si-
sässä. Bretllgnessll on Brest meren rannalla ja Nantes
(nangt) lähellä Loiren suuta. Lillessä on 150 tuh., Roue-
nissa ja Nantes'in kaupuiigissa kumpaisessakin tOO tuhatta
asukasta.

Calais ja Boulogne owat tunnetut siitä, että niistä
kuljetaan Englantiin. — Lille on samoin kuin moni muu-
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kin kaupunki Pohjais-Ranskassa luja linnoitus ja samoin
kuin Roubaix, Amiens ja Rouen tärkeä tehdaskaupunki.

Linnoituksia löytyy Pohjais-Ranskassa tiheiimmältii
kuin missään muualla.

Cherbourg on tärkeä sotasatama samoin kuin Brest
ja Toulon.

Lounaassa on Bayonne meren rannalla ja Bor-
deaux Garonnen warrella; koillisessa Toulouse (tuluus) Ga-
ronnen warrella, Montpellier (mongpeijee) lähellä merta,
Cette, Marseille, Toulon ja Nizza meren rannalla.
Marseillessa on 300 tuh., Bordeauxissa 200 tuh., Toulou-
sessa ja Toulonissa kumpaisessakin 100 tuh. asuk.

Bordeauxissa on suurin wiinikauppa. — Mont-
pellierissa ja Nizzassa käy sairaita niiden lauhkean il-
man-alan muoksi. — Cette harjoittaa kauppaa Muskatmii-
nillii ja suolalla.

Idässä on Grenoble lähellä Italian rajaa ja Ve-
sancon lähellä luraa; koillisessa Nancy ja Sedan.

Sedan, Maasjoen warrella, on tunnettu 1870 muo-
den sodasta.

Sisämaassa on Parisi Seinen warrella, Versailles
(falj) ja Reims (rängs), Orleans (ang) ja Tours (tur)Loi-
ren warrella, Lyon, niissä Rhone ja Saone yhdistywiit,
sekä S: t Etienne. Parisissa on lähes 2 milj., Lyonissa
yli 300 tuh. ja S:t Etiennessii 100 tuh. asuk.

Parisi on kummallakin puolella Seinejokea, ja siinä
olemalla saarella, jonka nimi on Cite. Parisi ei ole ai-
noastaan Ranskan keskuspaikkana, waan myöskin suureksi
osaksi maapallon simistyksen, „komeuden ja muotien maail-
man kaupunkina". Täällä löytyy suuremmoisia laitoksia
tiedettä ja taidetta warten sekä joukko komeita rakennuksia
ja merkillisyyksiä. Seinen oikealla rannalla on: Tuile-
riain linna (nyt suureksi osaksi hiimitetty) ja sen yhtey-
dessä Louvre, museo ihannetaiteita warten; Palais Ro-
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yal, uusi Operahuone, Tuileriain puisto, Elyseis-
ten kentäät ja Vendome-paikka. Citessä on ihana tuo-
miokirkko Notre Dame. Wasemmalla rannalla: Ali-opis-
to, lardin des Plantes, Inmalidihotelli Napoleon
I:sen haudan kanssa. Marskennäs ja Katakombit, man-
hat maan-alaiset kimilouhelmat. — Vanhuudestaan ahtaaksi
rakennettu on kaupunki nykyimsii suorakatuinen. Warsinai-sen kaupungin ympärillä on Boulemardit, entuudestaan
muurit, nykyänsä lemeiit kadut alleijain kanssa. Ulkopuo-
lella Boulemardeja on niin kutsutut esikaupungit. Koko
kaupungin ympärillä kulkee muuri ja eteMpiinii siellä täällä
„enkoislinnoituksia".

Kaupungin liihestöllä on: S:t Denis, kuningasten
haudat; Sevres, poslinitehdas.

Versailles on tunnettu komeasta linnastaan ja suu-
resta puistostansa, jossa on maailman mainioita mesisuihku-
laitoffia. Linna on muutettu Ranskan historian museoksi.

Reims on tunnettu tuomiokirkostaan, jossa Ranskan
kuningaita muinoin kruunattiin, ja Orleans Jeanne d'Ar-
cen kautta. — Lyonissa on Europan suurimmat ja par-
haimmat silkkitehtaat ja S.t Etiennessii tärkeitä tehtaita,
etenkin sota-aseiden malmistamista marten.

Korkeamuorisella ja metsästä Maalla Korsikan saa-
rella on Ajaccio (ajatsjo), Napoleon I:sen syntymäpaikka.

Alusmaita ulkona Europasta (20 tuh. neliöpenink.,
5 milj. asuk.): Afrikassa: Algeria, osa Senegambiaa ja
saari Reunion y. m.; — Asiassa: Ala-Kotkinkiina ja
kaupunki Pondicheri y. m. Indiassa; — Amerikassa: muu-
tamia Wiihii-Antilleja ja osa Guyanaa; — Australias-
sa: Uusi Kaledonia ja muutamia Seurasaaria y. m.
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Brittein saaret
(5,700 neliöpenink., 31^2 milj. asuk.)

Suuri-Britannia ja Irelanti, joiden ympärillä on
meri, omat tärkeimmät osat Britannian maltakunnasta, joka
on yhteensä 240 tuh. neliöpeninkuorman suuruinen ja jonka
asujain määrä nousee lähes 200 milj.

Brittein saarilla on oimallinen asento sen suhteen,
että niistä helposti päästään ei ainoastaan suuremmalle
osalle Europaa, mutta myöskin Atlantin merelle päin, jolla
on tärkein kauppakulku maapallolla. Niillä on myöskin san-
gen oimallinen ranta ja ne omat rikkaat satamista.

Englanti on itäpuoleltaan alankoa, jota mastoin sen
länsipuolella on muoria, marsinkin Walesissa, jossa kor-
kein kukkula onSnomdon, 3,400 jalkaa. Englannin alanko
on muorotellen mäkistä ja tasankoa sekä marsin hedelmäl-
listä.

Skotlannin etelä-osa on alankoa, joka myös on hedel-
mällinen, maikka miihemmiissii määrässä kuin Englanti. Poh-
jainen osa on muorimaata ja kutsutaan „Mämaiksi". Ala-
maiden ja ylämaiden rajana on Grampianmuoret, joiden
korkein kukkula on Ben Nevis, 4 tuh. jlk.

Irelanti on jotensakin alankoa, mutta kuitenkin löy-
tyy siellä erinäisiä muoria rannalla. Pienemmät saaret
lähellä Suuri-Britannia ja Irelantia omat myöskin muori-
sta. Mi Hebridejii, Staffa, on mainio „Fingalin luolan"
muoksi.

Joet omat maikkapa miihänlukuisia kuitenkin suuresta
armosta. Ne omat nimittäin mesirikkaita, juoksultansa ta-
saisia ja sen muoksi haaffikululle sangen sopimia.

Suuressa Britanniassa laskee itäänpäin: Thames
(tems), Humber ja Forth; länteen päin Severn, Mer-
sey ja Clyde (kleid). — Thames on tärkeimpiä jokiamaan
päällä, sillä se on oimallisena kulkutienä maan tärkeimpiin
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kauppakaupunkiin (kaupungit: Oxford ja Lontoo). — Humber
syntyy Trent- ja Ouse-jokien yhdistyksestä ja laskee Hum-
berlahteen (kaupunki: Hull), — Severn laskee Bristolin ka-
naliin ja sen syrjäjokena on Av on, jota suurimmat kaup-
palaimat moimat kulkea (kaupungit Avonin warrella: Bath jll Bristol).
— Mersey on hymin lyhyt, maan suuresta armosta, sillä
se juoksee Englannin tärkeimmän tehdaspiirikunnan läpi
(kaupunki: Liverpool). — C lyde on Skotlannin suurin joki
(kaupunki: Glasgow).

Irelannissll on ainoastaan yksi suurempi joki,Sh ann o n
(sjiinnen) (kaupunki: Limerick).

liirwiä on merraten mähän. Englannissa löytyy ai-
noastaan muutamia jiirmiii luoteisimmassa osassa, niin kut-
sutut Cumberlannin järmet. Skotlannissa on monta
symää tunturijärmeii, niinkuin Loch Lomond ja LochNesi.
Nämät järmet omat tunnetut luonnon-ihanuudestaan ja niitä
katselemassa käy paljon matkustajia.

Ilman-1111l on täydellistä meri-ilmastoa, tuntuminta
länsipuolella. Kesä on siis miileii, talmi lauhkea, niin että
Thames Harmoin jiiiittyy. Länsiranta on pakkasesta melkein
wapaa. Tämän seurauksena on, että laakeripuu ja mortti
hyöstymiit Cornmallissa ja Irelannissa, jota mastoin miini-
marjat ja aprikoosit eiwät kypsy. Sateen tulo on runsas
ja runsain lännessä, missä sen määrä on monella paikalla
100 tuumaa. Idässä nähdään kosteus tiheiistii japaksusta
sumusta, minkä kukin se tietää, joka on Lontoossa käynyt.

Kasvullisuus on kosteuden muoksi hymin rehoittamaa.
Tätä nähdään marsinkin heiniikasmeista, joiden koreus on
tunnettu. Se on tuottanut Irelannille ..smaragdisaaren"
nimen. Metsiä melkein ei ole; mutta suurilukuisat pensas-
aidotukset antamat maalle metsiinmoisen näön. Puu- ja mil-
jalajit omat samat kuin Keski-Europassa.

Eläimet omat myös samat kuin Keski-Europassa; tui-
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lenkin on huomattawa, että suuremmat metsiinisiikkäiit owat
tulleet hiiwitetyiksi.

Britannian nmltakuntaan kuuluu Europassa:
1. Englannin kuningaskunta Walefin kanssa, 2. Skot-

lannin kuningaskunta, 3. Irelannin kuningaskunta, 4. Nor-
mandiset saaret ja 5—7. kolme sotilais-asentopaikkaa Hel-
golanti, Gibraltar ja Maltesian saaret. Waltakunta jae-
taan kreiwikuntiin (nimellä „shires").

Brittein saarilla asuu useampia kansakuntia. Engels-
mannit asumat koko Englannissa, Skotlannin alamaalla
ja yhdessä osassa Irelantia. Keltiliiiset asumat Wale-
sissa, Alä-Skotlannissa ja muussa osassa Irelantia sekä pu-
humat erilaisia, liihiheimoisia kieliä, jotka paljon eroamat eng-
lannin kielestä. Aliiskotit omat tunnetut sitä paitse omitui-
sesta pumustansa (lemiitti ja kortti).

Kaikki elinkeinot omat edistetyt suureen täydellisyyden
määrään. Kuitenkin tuodaan maahan paljo miljaa ja kar-
janhoidon tuotteita, sillä maa on tiheästi asuttu. Maan-
miljelystii harjoitetaan etenkin Itä-Englannissa ja Etelä-
Skotlannissa, karjanhoitoa etenkin muissa osissa. Päii-
wilja Englannissa ja Etelä-Skotlannissa on wehnä, muissa
osissa kaura, jonka ohessa Irelantilaiset elämät enin maape-
runoilla. Kaikki Englantilaisten koti-eläimet jopa kotilin-
nutkin omat oimaa lajia („puhdaslajisia hemosia" y. m.).

Kalastus on myöskin hywin suuri ja sitä ei har-
joiteta ainoastaan rannastoilla, mutta myöskin New-Found-
lannissa, jossa Engelsmannit Ranskalaisten ja Pohjais-
Amerikalaisten kanssa yhdessä harjoittamat suurinta kalas-
tusta maapallolla.

Wuorityö, teollisuus ja kauppa omat suuremmat
kuin missään muussa maassa. Wuorityön kautta saadaan
rautaa, lyijyä ja tinaa puolet sekä maskea neljännes siitä,
mitä maan päällä malmistetacm; sitä paitse suuresti hopeaa
ja suolaa sekä hirmuisan paljo kiwihiiltä, nim. kaksi kol-
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matta osaa siitä, mitä maapallolla saadaan. Kiwihiiltä sekä
käytetään että wiediiiin (Pohjais-Englannin satamista) muu-
alle sangen suuressa määrässä.

Britannian teollisuuden tuotteet owat kaihotuita maan
päällä ja kaiken laatuisia. Englannissa woi eroittaa 6 suurta
tehdaspiiriii. Nämät owat täynnimsä tehtaita ja niissä
on suurempia kaupunkeja keskuksena. Keski-Englannissa on:
sukkateosten piiri, jossa on kaupunki Nottingham, meitsiteos-
ten piiri, missä on Sheffield ja millateosten piiri, missä
on Leeds. Länsi-Englannissa on: metalliteosten (höyryko-
neitten) piiri, jossa on Birmingham, kimi-astiain piiri, jossa
on Stoke ja miimein suunnaton pumpuliteosten piiri, jossa
on Manchester ja joukko toisia tehdas-kaupungeita. Seitse-
mäs piiri on Etelä-Skotlanti pumvulitutomuslaitoksineen ja
semmoisine marmineen, joissa rautalaiwoja malmistetaan
(Glasgow).

Sisämaan kauppaa edistetään kahdella taivalla, ka-
nawain ja rautateiden kautta. Ulkomaan kauppa on niin
suuri, että Brittein saaret kolmena pinmänä myymät enem-
män tamaroita ulkomaille kuin Suomi koko wuoden kululla.
Kauppalaiwasto on niin suuri, että se on kolmas osa koko
maapallolla. Tärkeimmät kauppakaupungit omat: Lon-
too, joka tekee suurempaa kauppaa kuin mikään muu kau-
punki maan päällä, sitten Liverpool, Bristol ja Glasgow.

Irelanti on suureksi osaksi edistyksessä paljoa jiiljem-
mällii Suuri-Britanniaa.

Aleinen uskonto Suuressa Britanniassa on protes-
tant inenja Irelannissa katholinen. Englannissa kutsu-
taan sitä piispalliseksi eli yliikirkolliseksi, Skotlan-
nissa presbyteriseksi. Sitä paitse löytyy joukko lahko-
kuntia (..dissenters"). Kansanmalistus on laiminlyöty,
niin että suuri osa kansaa ei ole koskaan käynyt koulua.
Skotlannissa on kuitenkin kansanmalistus hymii ja yleinen.
Ali-opistoista on moni kuuluisa, niinkuin Oxfordin ja Cam-
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bridgen Englannissa, Edinburghin Skotlannissa ja Dublinin
yli-opisto Irelannissa. Tiede on korkealla kannalla ja Eng-
lannin kirjallisuus wetäii wertoja Ranskan ja Saksan kir-
jallisuudelle. Taide ei koskaan ole ollut etewii.

Kuninkaan eli kuningattaren wllllan rajoittaa parla-
mentti, jossa on ylähuone ja alahuone. Alahuoneessa
on aatelissukujen päämiehet ja korkeimmat hengelliset mir-
kamiehet; ylähuoneen jäseniä kutsutaan nimellä „peers"
(piirs). Alahuoneessa on muiden kansaluokkain edusmiehiä.
Harmassa maassa mallitsee niin suuri mapaus. Britannian
maltakunnan maltiomelka nousee tuohon hirmuisaan sum-
maan, 800 milj. puntaan sterlinkiä. Merim oima on en-
simäinen maapallolla, jota mastoin maamoima on mähäinen.

Englanti.

Englannin kaupungit owat merkilliset suuruutensa
muoksi ja siellä löytyy noin 30 kaupunkia, joissa on enem-
män kuin 50 tuh. asuk. Suurimmat niistä omat: maailman
suurin kaupunki Lontoo 3^2 milj., Liverpool, Manchester
ja Birmingham kukin 3—500 tuh., Bristol, Sheffield ja

Leeds kukin 200 tuh. asukkaalla. Suurin osa maan asuja-
mia asuu kaupungeissa.

Etelä-Englannissa on Oxford, pääkaupunki Lontoo
(London) ja Woolwich (wulitsj) Thamesjoen warrella, Chat-
tam Mttäm) ja Canterbury (känterbery koillisessa, Dover,
Brighton (breitn), Portsmouth, Southampton ja Ply-
mouth Kanalin wierellii sekä Bristol ja Bath Avonin
warrella.

Lontoo (London) on kummallakin puolella Thames-
jokea ja sillä on 4 peninkuorman pituus ja 2 leweys. Sii-
nä on 4 päii-osaa: 1. City (wanha kaupunki), jossa on
kaupan asuntoja S:t Paulinkirkko,suurinprotestantilli-
nen kirkko koko maan päällä. Cityn wierellii itäpuolella on
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wanha kuninkaallinen linna Tower. 2. Westminster,
länsipuolella Cityä, howin ja korkeasukuisten asuntopaikka,
jossa on Westminster-abbey, mihin maltakunnan ansi-
ollisimpia miehiä on haudattu, uusi Parlamentin huone
ja S:t James (djäms), howin asunto. 3. East-End, itä-
puolella Cityä, sisältää suunnattomat laimatokat y. m. 4.
Southmark, joen oikealla rannalla, on tehdaskaupunki.
Greenwich (grinitsj), Southwarkin wierellä, jossa on ääret-
tömän suuri hospitali ja kuuluisa tähtitorni. — Kaupun-
gissa löytyy suuria puistoja ja puilla koristettuja toreja,
joiden nimet owat „squares" (simärs). Huoneet owat yli-
malkaan pieniä. Thamesjoen yli kulkee 10 siltaa ja sen
pohjan alla 2 tunnelia. Rautatie käy yli huoneitten ja
katujen ja rautatietunneli kaupungin alla. — Lontoossa on
kaksi yli-opistoa, maailman mainio ..Zoologinen puutarha"
ja rikas ..British Museum", sekä se on ensimäinen kauppa-
ja tehdaskaupunki maan päällä. Sen monista tehtaista
owat silkkimanufakturit ja oluenpanimot merkillisemmät.

Lontoon wierellä on kristallipalatsi eli museo Sy-
denhamissa, rakennettu raudasta ja lasista, sekä linna
Windsor, howin kesä-asunto.

Woolwichissa on suuri arsenali ja tykkimalimo. —

Canterbury on maltakunnan ensimiiisen piispan istuin.
— Dover on tunnettu sen tähden, että siitä kuljetaan yli
Ranskaan. — Brighton on loistama kylpypaikka.

Portsmouth on Englannin aimollisin sotasatama ja
linnoitus ja sillä on maailman kaunein ulkosatama, Spit-
head, mannermaan ja Wight (weit) nimisen saaren mälillä.
— Southampton on höyrylaimain kulun pääpaikka. — Ulko-
puolella sotasatamaa Plymouthia on mainio tulitorni Ed-
dystone. — Bath on kuuluisa lämpömeden-kylpylaitoksis-
taan.

Cornmallin maakunnassa, uloinna lounaassa, on
kuuluisat tinakaimokset.
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Kesli-Engllmnissa on Cambridge (kämbntsj) ja Not-
tingham keskellä sekä Birmingham ja Stoke lännessä.

Pohjllis-Englllunissll on Manchester (sjester) ja Li-
verpool (pul) lännessä, Sheffield (fild) ja Leeds (liids)
keskellä, Hull, Aork, Sunderland ja Newcastle (nju)

idässä.
Aorkissa on monta muinaismuistoa, joiden joukossa

komea tuomiokirkko; waan ainoastaan 40 tuh. asuk. — Li-
verpool ja Manchester omat päinmastoin kuin Aork,
sillä 100 muotia sitten oli niissä ainoastaan 20—40 tuh.
asut. — Sunderlandissa on maltakunnan suurimmat lai-
mameistiimöt. — Newcastle on Englannin suurimman
kiwihiilenpiirin pääpaikka.

Walesissll ei ole monta suurempaa kaupunkia. Tär-
kein on Merthyrtydfil, wuorikaupunki, jossa malmiste-
taan suunnattomasti rautaa, marsinkin rautatien kiskoja.
Angleseasaareen (iinglsi) johtaa suurenmoinen rautasilta.

Skotlanti,
jonka alamaalla on isohkoja kaupunkeja. Suurimmat omat
Glasgow V2 milj. ja Edinburg 200 tuh. asuk.

E dinbur g, Forthwuonon reunalla ja nykyänsii yh-
teenrakennettu Leit h nimisen sataman kanssa, on Skotlan-
nin pääkaupunki ja merkillinen kauniista asennostansa sekä
ylänteillä että laaksoissa. Sen rakennuksista mainittakoon
wanha linna Holyrood (rud). — Glasgow, Clyden war-
rella, on Skotlannin ensimäinen kauppa- ja tehdaskaupunki.

Keski-Slottlannissll on Dundee (döndy ja Aberdeen
(äberdin) itärannalla. — Dundee tekee Britanniassa suu-
rinta palttinakauppaa. — Aberdeenissa on yli-opisto.

Miimaitten suurin kaupunki on Invernetz Caledo-
nian kanawan suulla, Murraywuonon äärellä.

Saarilla Skotlannin wierellä owat karjanhoito, kalas-
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tus ja linnunpyytö päii-elinkeinoja. Orkney- ja Shetlan-
ninsaarilla puhutaan muinaisstandinamiallista murretta.

Irelanti.
Idässä on pääkaupunki Dublin, 300 tuh. asuk., poh-

jaisessa Belfast, lännessä Galmay, etelässä Limerick,
Cork ja Waterford. Kaikki nämät kaupungit omat joko
meren rannalla tahi haaksikululle sopimain jokien marsilla.

Britannian maltakunnan tärkeimmät alusmaat ulkona
Europasta omat: melkein koko Etu-India ja länsi-osa Ta-
ka-Indiaa, Kapmaa, pohjainen osa Pohjais-Ameri-
kaa, joukko Länsi-Indian saaria, osa Guyanaa, miisi
koloniaa Australian mannermaalla sekä saaret Tasma-
nia ja Uusi-Zeelanti.

KaiNansa ulkona Europasta lähes 240 tuh. neliö-
penink. ja 160 milj. asuk., tahi, jos nuo asuttomattomat
alusmaat Pohjais-Amerikassa ja Indian suojelusmaat lisään
luetaan, 400 tuh. neliöpenink. ja 200 milj. asuk.

Gtelä-Guropo
muodostaa muiden Wiilimeren ympärillä olemain maiden
kanssa yhdessä kokonaisen, jota Välimerenmaiksi kutsu-
taan.

Ilman-alll on niin lämmin, että muodenkeskilämpö on
kolme jopa neljä kertaa niin suuri kuin Etelä-Suomessa.
Näillä mailla on kemiit jo tammi- tai helmikuussa ja wä-
hintiiin 6 kuukautta kestiimä kesä. Eteläisimmissä osissa tus-
kin taimea onkaan, melkein ei koskaan mitään lunta tule.
Sadetta ei ole niinkuin Keski-Europassa joka muosi-aikana,
mutta melkein ainoastaan syksyllä ja taimella. Etelä-Euro-
pa kuuluu siis „talwisateen myöhykkeesen".
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Kaswullisuus on myöskin hymin erilainen kuin Keski-
Europassa. Metsät kasmaa alituisesti mihertämiä lehtipuita,
jotka seisomat synkkinä ja totisina, eimätkii koskaan saa sitä
hymyilemäii näkyä kun meidän lehtipuumme kemäällä. Niit-
tyjä, semmoisia kun meillä on, ei löydy. Siellä täällä la-
mataan tropilliskasmeja, niinkuin maimaispalmu, taatelipalmu
ja miikunakaktus. Viljellyistä kasmeista moi Etelä-
Europan luonteen mukaiseksi mainita niinkutsutut „eteliiiset
hedelmäpuut" (öljy-, miiluna-, appelsiini- ja mantelipuut).
Muutamilla paikoilla miljellään jopa pumpulia ja nissiäkin.
Viiniköynnös, mehnii ja maisi omat suuresta armosta.

Eläinkunta on enimmiten sama kuin Keski-Europassa.
Aleista koti-eläimiä omat puhmelihiirkii ja muuli.

H>yreneitten niemimaa.
joka sisältää Hispanian ja Portugalin, rajoittuu koillisessa
Ranskaan, inistä Pyreneit sen eroittamat; muutoin on meri
sen ympärillä.

Niemimaassa on kolme ylänköä, nimittäin Hispanian
ylänkö, Pyreneit ja Granadan ylänkö, sekä kaksi alankoa
nimittäin Ebronlacckso ja Andalusian alanko.

Hispanian ylänkö on suurimmaksi osaksi hedelmä-
töntä Hispanian yliitasankoa, joka laweutensa ja kor-
keutensa puolesta woitwa kaikki toiset ylätasangot Europassa.
Sen keskikorkeus on 2,100 jlk. Keskellä yliitasankoa kulkee
Sierra Guadarama, jonka nimenä on Portugalissa Sier-
ra Estrelha (lja). Pohjaisessa rajoittaa yliitasankoa Kan-
tabrian muoret, etelässä Sierra Morena. Itäpuolella
kulkee Iberian muoret. Länsipuolella alenee yliitasanko
Vähitellen merta kohti.

Pyreneit owat Kcmtabrian muorien itäistä jatkoa ja
niiden korkein kukkula on Pic de Netou (w), 10,700 jal-
kaa. — Granadan ylänkö on mielii korkeampi; sen yl-
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häisimmiin osan, Sierra Nevadan (s. o. lumimuorten)
korkein huippu on Mulaha. e n 11 tul), jlk., ja huolimatta
Etelii-Hispanian kuumasta ilman-alasta on Serra Nevada
samoin kuin Pyreneit ikuisella lumella peitetty.

Molemmista alangoista on Ebronlaakso ylimal-
kaan autiota ja hedelmätöntä. Myöskin Andalusian alan-
ko on suureksi osaksi hedelmätöntä, ja ne monet kertomukset
tämän tasangon kauneudesta ja sen ihanista oranjalehdoista
ja palmumetsistii koskemat lähemmin maan Sevillan ja Cor-
doban ympäristöjä.

Jokia ei ole mähän ja usea niistä on jokseenkin pit-
kä, maan ne omat tuskin haaksikululle sopimat. Korkeus-
suhdcm mukaan saamat melkein kaikki tärkeimmät joet al-
kunsa itäpuolella ja laskemat länteen päin.

Wiilimereen laskee Eb ro (kaupunki: Zaragoza).
Mäntin mereen laskemat Minho (mmjo), Duero,

Tajo (tako), Guadiana ja Guadalquivir.
Minho on rajajokena yhdellä osalla Hispanian ja

Portugalin mälillä. — Duero saa Portugalissa nimen
Douro (o-u) (kaupunki: Oporto). — Tajo, Portugalissa T ejo
(tetsjo), muodostaa hymin lemeän ja haaksikululle sopiman
suun (kaupungit: Toledo ja Lissabon). — Guadalquivir on
ainoa niemimaan jokia, joka on haaksikululle sopima etem-
piinii sisämaassa (kaupungit: Cordoba ja Sevilla).

Ilman-ala sisämaassa on suora manner-ilmasto kyl-
mäin talwien ja kuumien kesäin kanssa. Kun muoret ylii-
tasangon ympärillä imemiit meren kosteuden, niin sataa hy-
min mähän suuremmalla osalla niemimaata. Madridissa
esim. sataa maan puolet niin paljon kuin meillä, ja lomasta
kuumuudesta ja poudasta kuiwuwat melkein kaikki medet.
Tästä nähdään, minkä muoksi lameita tienoja löytyy autioina
ja hedelmättöminä. Useammalla seudullaPortugalissa sataa
sitä mastoin paljon ja Coimbrassa on sen tulo korkeudeltaan
211 tuumaa eli paljon runsaampi kuin missillään Europan
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muissa paikoissa. Etelii-Hispaniassa on monessa kohden
Afrikan luonteenmukainen ilma-ala ja siellä on koko Euro-
pan kuumimmat paikat.

Mitä kaswullisuuteen tulee, niin nähdään yliitasan-
golla enimmiten paljaita nummia ja laihoja miljamainio.ta;
Harmoin mitään puuta, paitse öljypuu. Rantamaat omat
sitä mastoin hymin Maat kasmeista. Pohjaispuolella
kasmaa puu-omenia ja päärynöitä; muussa osassa parem-
man lajisia etelähedelmiii, miiniköynnöksiii, jotka antamat
kiihkeyttämiä miiniii, silkkiäispuita y. m. Merkillisimmiit
metsäpuut omat kastanja ja korkkitammi.

Ollen asennoltansa monen meri-oscm wierellä, on nie-
mimaa hywällä paikalla; rannat owat sitä mastoin tuskin
uurretut, maa on muorinen ja joet omat tuskin haaksikululle
kelmolliset, niin että pääsö sisämaahan on tukala.

Hispanian kuningaskunnassa (9 tuh. neliöveninkuorm.,
16V2 milj. asuk.) on seuraamat maakunnat: Gali ci a, As-
turia ja Vaskiset maakunnat pohjaisessa; Navarra,
Aragonia ja Catalonia koillisessa; Valencia, Murcia
ja Granada kaakossa; Andalusia, Estremadura ja
Leon lännessä; Uusi Castilia ja Vanha Castilia kes-
kellä. Tähän tulee mielii lisäksi Balearein saaret.

Portugalin kuningaskunnassa (1,700 neliöpenink., 4
milj. asuk.) on seuraamat maakunnat: Minho, Tras os
Montes, Beita, Estremadura, Alemtejo (tetsjo) ja
Algarve.

Hispanialaiset ja Portugalilaiset omat keske-
nänsä likisukulaisia; molempain kansain kielien alkuperänä
on latinan kieli. Moni eri kansakunta on niemimaan »val-
loittanut, jonka tähden pohjaispuolella onkin götiliiinen ja
eteläpuolella moorilainen luonne päiimallitsema. Eri suku-
kuutaa omat Baskilaiset, jotka asuu sekautumattomina
Vaskisissa maakunnissa (ja lounaisimmassa Ranskassa).

Elinkeinot omat ylimalkaan alhaisellakannalla. Maan-
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wiljelykseen on suurin osa niemimaata sopimaton. Missä
keinollisesti maata kastellaan, antaa se 3—4 satoa muodessa
esim. Valenciassa. Armosta omat etelähedelmiit ja miinit
(..Malaga", „leres" eli ..Sherry", „Portwiini"). Karjan-
hoitoon on maa sitä mastoin yleiseen hymin sopima jaHis-
panian lampaat „merinos" omat jo manhoilta ajoilta olleet
kuuluisat. Ne omat kuitenkin kehnountuneet. Se oikeus,
joka lammaslaumojen omistajilla on, nim. että saamat ajaa
lampaitaan laitumelle ympäri koko maata, mahingoittaa kui-
tenkin paljon maanmiljelystii. Myöskin muinoin kuuluisat
Andalusian hemoset omat kehnountuneet, jota mastoin His-
panian muulit omat parhaimmat Europassa. Sarmikarjaa
Hispaniassa käytetään muun muassa kansallisiin humituksiin
„härkätaisteluihin".

Niemimaa kätkee suuria minerali-aarteita. Vuori-
työtä, joka pitkän ajan oli laiminlyöty, harjoitetaan nyt
Hispaniassa suuremmalla innolla ja maa antaa hopeaa suu-ressa määrässä. Muista mineraleista ansaitsee tulla mai-
nituksi elohopea Almadenista, jonka kaimokset omat rikkaim-
mat Europassa, lyijy Granadasta ja suola, sekä muorisuola
että merisuola (~S:t Abesin suola").

Teollisuus on merkillisemvi melkein ainoastaan Ca-
taloniassa ja Vaskisissa maakunnissa (pumpuli- ja rauta-
teoksia). Kauppaa tekemät suureksi osaksi ulkolaiset, eten-
kin Engelsmannit. Sitä edistiimiit rautatiet, jotka ikäänkuin
säteinä lähtemiit Madridista. Tärkeimmät kauppakaupungit
Hispaniassa omat Barcelona, Malaga ja Cadiz, Portuga-
lissa Lissabon ja Oporto.

Melkein kaikki asujamet tunnustamat katholista uskon-
toa. Valistus on suuresti laiminlyöty ja yleinen kansa
on kaikkialla hymin taitamaton ja taika-uskoinen. Myös
tieteitä on tuskin edistetty. Hispaniassa on monta yli-
opistoa, maan ainoastaan Madridin on jostakin armosta.
Portugalissa on ainoastaan yksi yli-opisto, Coimbrassa.
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Hispaniassa oli muinoin kuuluisa maalauskoulu, jonka mes-
tareja oli Murillo (ljo) ja Velasquez (les).

Sekä Hispanian että Portugalin kuninkaan (kunin-
gattaren) wallan rajoittaa lainlaatija säätykunta, jonka ni-
menä on cortes.

Kispania.
Kaupungit eiwät ole suuresta merkityksestä. Suurim-

mat niistä owat Madrid yli 300 tuh. ja Barcelona 250
tuh. asukkaalla. Muutamissa toisissa kaupungeissa on 100
tuh. asut.

Pohjaisessa on Corunna (nja), Santiago de Com-
postela, Santander ja Bilbao; koillisessa Zaragoza
Ebron warrella ja Barcelona meren rannalla.

Santiago on kuuluisa pyhiinwaellusvaikka, sillä His-
panian pyhä suojelija Jakob Vanhin sanotaan oleman hau-
dattu tuomiokirkkoon. — Barcelonassa on, päinmastoin
useimpia muita Hispanian kaupunkeja, hymin edistynyt teol-
lisuus.

Kaakossa ou Valencia, Alicante ja Cartagena.
Etelässä Malaga, Granada, Gibraltar, Cordoba(wa)
ja Sevilla (lja) Guadalquivirin warrella, sekä Cadiz(dis).

Cartagena on Hispanian tärkein sotasatama.
Granadassa on komeita jäännöksiä Arabialaisesta, Al-
hambra nimisestä, kuninkaallisesta linnasta jalopeurcmtar-
han kanssa, j. n. e. — Cordoba oli Arabialaisten aikoina
suurimpia kaupunkeja maan päällä ja siellä oli aimollinen
teollisuus (korduania). Kaupungissa on komea tuomiokirkko,
ent. moskee. — Gibraltar, joka kuuluu Englannille, sei-
soo 1,400 jalan kortuisalla kukkulalla niemekkeen nenässä,
ja on lujimpia linnoituksia maan päällä.

Sisämaassa on Badajoz (badakos) Guadianan war-
rella, Salamcmca, Valladolid (malja), Madrid, Toledo
ja Almaden.
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Salamancan yli-opisto oli muinoin kuuluisimpia
Europassa. — Madrid, Hispanian pääkaupunki, on auti-
olla seudulla, 2,000 jlk. merenpintaa korkeammalla, sään-
nöllisesti rakennettu ja sillä on monta komeaa rakennusta,
niinkuin kuninkaallinen linna. Lähellä Madridia on kaksi
kuuluisaa linnaa, nim. Aranjuez (lues) ja Escorial; mii-
memainittu on suunnattoman suuri, rakennettu erämaalle.

Hispanian alusmaista jotka omat ulkona Europasta,
(8 tuh., neliöpenink., 7 milj. asuk.) omat tärkeimmät: Ka-
narian saaret, Kuba, Puerto Rico ja Filippinit.

Sortngal,

jossa on ainoastaan kaksi suurempaa kaupunkia, nimittäin
pääkaupunki Lissabon 300 tuh. ja Oporto 100 tuh. asuk-
kaalla.

Pohjaisessa on Oporto Dueron warrella jayli-opis-
tonkaupunki Coimbra. Keskellä on Lissabon ja Setu-
bal (wal) eli S.t Abes.

Lissabon on merkillinen kauniista asennostansa tuon
satamaksi oimallisen Tajonsuun warrella. — Se tub al eli
S:t Abes, niinkuin merimiehet sitä kutsumat, on tunnettu
merisuolakaupastansa.

Portugalin alusmaista, jotka omat ulkona Europasta,
(35 tuh. neliöpenink., 10 milj. asuk.) omat tärkeimmät:
Azorit, Madeira, Ala-Guinea ja Mosambik.

Italia
rajoittuu pohjaisessa Ranskaan, Schmeiziin ja Itämaitaan,
josta Alpit sen eroittamat; muutoin on sen ympärillä Vä-
limeri.

Italia on luonnollisena keskuksena suurelle osalle maa-
palloa, sillä se on keskellä Välimerta ja siitä päästään hel-
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posti kolmeen eri maan-osaan. Maan kapeuden muoksi on
päiisö merelle helppo. Tästä nähdään, minkä tähden mal-
tiomiisaat Ruomilaiset hankkimat Italialle ja sen keskukselle
Ruomille semmoisen mallan, johon ei mikään kansa mielii
tähän saakka ole päässyt.

Korkeussuhtain mukaan moi Italian jakaa 3 osaan,
jotka on Apenninit ja niiden jatko, Lombardian tasanko ja
rantamaa.

Apenninit, jotka omat yhteydessä Länsi-Alppien kans-
sa, kulkemat pitkin Genovanlahtea ja sitten halki koko nie-
mimaan. Ne eimiit ole liian korkeat ja niiden korkein kuk-
kula, Gran Sasso, Abruzzossa (pohjaisessa osassa Neape-
lin piirikuutaa) on ainoastaan 9 tuh. jlk. korkea. Alentu-
nuttuansa Messinan salmeen, kohoamat Apenninit jälleen
Siciliassa, jota on noin 1,500 jalan korkuinen ylänkö. Si°
cilian itärannalla on tulimuori Etna, jonkakorkeus on isoh-
ko, 11 tuh. jlk.

Lombardian tasanko eli Pon tasanko on hymin
alainen ja merkillinen hedelmällisyydestänsä, jotaenennetään
laskemalla mettä useasta kanamasta. Rantamaa mo-
lemmilla puolilla Apenninejii on ylimalkaan alaista, ja niistä
tasangoista, jotka siihen kuulumat, omat merkilliset Ruomin
Campagna Pontinin nemojen kanssa ja Onnellinen
Campagna Neapelin mierella. Kaksi ensimainittua on tun-
nettu termeydelle mahingollisesta ilmastansa (Malaria),
joka tuottaa määrällisen kuumeruton; niillä asuu siis kan-
saa ainoastaan lyhyemmän ajan muotta. Onnellinen Cam-
pagna ansaitsee todellakin nimensä hedelmällisyydestään.

Etelä-Italia on merkillinen komin tuliperäisestä
luonnostaan. Sitä mastoin kun tuliperäiset luonnonwoimat
on melkein kaikkialla Europassa heikenneet, ei sitä moi Etelä-
Italiasta sanoa. Neapelin luona on yksinäinen tulimuori
Vesuvius, 3,500 jalan korkuinen. Sen ensimiiinen tietty
puhkeaminen häwitti wuonna 79 jälkeenKristuksen syntymän
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kaupungit Pompeji ja Herculanum, jotka tuhka ja laama
peitti. Viimekuluneella muosisadalla löydettiin nämät kau-
pungit ja suuri osa Pompejita on siitä ajasta alkaen ilmin
laimettu. Näiden kaupunkien kautta on saatu selmäii paljon
manhan ajan koti-elämästä ja muinaismuistot omat niistä
kootut kuuluisaan Neapelin museoon. — Muista tuliperäi-
sistä ilmiöistä mainittakoon Koiranluola, jossa, samoin
kuin myrkkyluolassa Jarvalla, hiilihappoa, tukehuttamaa
kaasua, alituisesti syntyy; ja Solfatara, puoleksi palanut
tulimuoren suukko, jonka ohut rikkikerros on hehkumalla ai-
neella.

Siciliassa on tulimuori Etna ja Liparin saarilla
Stromboli. Etna on Europan suurin tulimuori ja puh-
keaa usein rajusti. Tulimuori Stromboli on merkillinen
siitä, että se on suitsunut alituisesti 2 tuh. muotta ja puh-
kennut koko sillä ajalla monesti piiimällä. Muinaisina ai-
koina kutsuttiin sitä „Tyrrhenian meren tulitorniksi", ja sen
loisto on mieläkin merimerkkinä.

Joet Italiassa eimiit ole isot; tärkeimmät niistä omat
Lombardian tasangolla.

Adrian mereen laskee Po ja Adige (adidsje), jotka
molemmat omat suureksi osaksi juoksultansa haaksikululle so-
pimat. Pon syrjiijoet omat Ticino (titsjino), joka juoksee
läpi Lago Maggiore (madsjore) nimisen jiirwen, Adda,
joka juoksee läpi Lago di Comon, ja Mincio (mintsjo), joka
tulee jiirmestä Lago di Garda (kaupunki Pon marrella: Turin;
— Mincion marrella: Mantova). Adige juoksee piiinmastoin
Pota kaarenmoisesti (kaupunki: Verona).

Tyrrhenian mereen laskee Arno ja Tiber, molem-
mat tuskin haaksikululle sopimat, mutta mainiot historiassa
(kaupungit Arnon marrella: Florens ja Pisa; — Tiberin marrella:
Roma).

Ilman-llla Italiassa on tunnettu kauneudestansa ja
suloisuudestansa, ja tämäpä onkin suuremmaksi osaksi syynä.
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että tässä maassa oleskelee joukko muukalaisia (Ruomissa
kestää lumi ainoastaan muutamia tuntia jaruusut ja ormo-
kit puhkeamat jo tammikuussa; Palermossa ei ole miesmuis-
tiin satanut lunta meren rannalla). Lumiraja on niin
korkealla, että ainoastaan Apenninein korkeimmat kukkulat
sekä Etna omat lumella peitetyt. Etelä-Italiassa puhaltaa
miilistii kuuma etelätuuli, Scirocco (sji), joka maikuttaa ko-
min heikontamaisesti ruumiisen ja sieluun.*)

Italiaan kuuluu nykyänsii Valtiollisessa suhteessa seu-
raamat osat:

1. Italian kuningaskunta (5,400 neliöpenink., 26V_
milj. asuk.), melkein koko Italia, käsittää maakunnat Vene-
tia, Lombardia, Piemont, Liguria, Emilia (Parma,
Modena ja Romagna), Toscana, Umbria, Markit, Ro-
man maakunnat, Neapelin maakunnat (Abruzzo, Avu-
lia, Campania ja Calabria) sekä saaret Sicilia ja Sar-
dinia.

2. San Marinon tllsllwllltll (1 neliöpenink., 8 tuh.
asuk.); 3. Korsikan saari (150 neliöpenink.), joka kuuluu
Ranskan alle, ja 4. Mllltesian saaret, jotka kuulumat Eng-
lannin alle.

Italiassa asuu melkein ainoastaan yhtä kansaa. Ita-
lialaisia, joiden kieli on hymin latinan kielen kaltainen ja
samassa suuressa määrässä sointuman. Italialaiset omat
korkeilla sielunlahjoilla marustettua kansaa; Etelä-Italialai-
set omat kuitenkin komin laiskoja.

Elinkeinoista on maanwiljelys tärkein, ja maan-
laatu on monessa paikassa, niinkuin esim. Lombardian ta-
sangolla ja Onnellisella Campagnalla, sangen hedelmällinen.

*) Scirocco on niinkutsuwita erämaanwulia, jotka wlewat tui-
milta ja kuumilta erähietiköiltii. Saharassa puhaltaa ankara erämaan-
tuuli Smum eli Samum, ja luullaan, että Scirocco on jatkoa siitä.
Kulkien Alpeilla saa Scirocco nimen Föhn, ja Andalusiassa on sen
nimenä Solano.
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Paitse wiljaa (marsinkin maisia ja wehniiii, kuin myöskin
riissiä) saadaan Italiassa etelähedelmiii (~Messinan hedel-
miä"), paljon öljyä ja miiniii (mainiota miinilajiaoir ..lag-
rima Christi", s. o. Kristuksen kyyneleet, joka tasmaa Ve-
suviuksella). Myös karjanhoito on tärkeä elinkeino („Par-
mesanjuusto"), maikka ei moi sanoa sen oleman aiman kor-
kealla kannalla. Puhmelihiirät eimät ole harminaisia; här-
kää, aasia ja muulia käytetään enemmän kuin hemosta.
Silkinmiljelys Pohjais-Italiassa antaa suuremman tulon
kuin missään muualla Europassa. Kalastus antaa thynnus-
kaloja, sardineja ja koralleja. Metsästä on puute. Vuo-
rityö on miihäinen, sillä Italia on ylimalkaan köyhä hyö-
dyllisistä mineraleista. Tärkeimmät omat marmori Carra-
rasta, rauta Elban saarelta, suola jamarsinkinrikki Siciliasta.
Teollisuus on myöskin mähän edistynyt, maikka muutamat
Italian teollisuuden tuotteet omat armoista, niinkuin esim.
olkihatut Florensin seuduilta sekä silkkitamarat Lombardian
tasangolta ja Toscanasta. Kauppaa harjoitetaan suosiolla.
Tärkeimmät kauppakaupungit omat Genova ja Livorno. —

Rautateitä käy läpi koko niemimaan.
Uskonto on katholinen. Kansansimistys on komin puut-

tumainen, niinkuin mimmissä katholisissa maissa. Tieteel-
lisyys ei ole kuitenkaan armotta. Ali-opistoja löytyy mon-
ta, esim. Padovassa, Paviassa, Turmissa, Ruomissa j. n. e.

Mitä taiteesen tulee, saa Italia siinä ensimiiisen si-
jan Guropassa. Se on jo kauan aikaa ollut ihannetai-
detten koti ja tämä maa muinaismuistoilleen ja suurine
taidekokouffineen miehiittiiä sinne taiteilijoita ja taiteenrakas-
tajia. Italian maalareista manhoilta ajoilta mainittakoon
Rafael, Michel Angelo (sje), Correggio (refj) y. m. Meidän
aikamme kumanmeistotaide, jonka luojina on Canova ja
Thormaldsen, ou saanut alkunsa Italiassa.

Italian kuningaskunnassa on mapaa hallitusmuoto.
Italian kaupungeista on Neapel suurin, V2 milj. asuk.
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Venetiassa on: Venezia (Venedig) saarilla meren ran-
nalla, Padova (Padua) sisämaassa, Verona Adigen war-
rella, ja Mantova (Mantua) Mincion warrella. Venedi-
gissii on 100 tuh. asut.

Venezia (Venedig) on Europan merkillisimpiä kau-
punkeja. Se perustettiin wanhalla ajalla saarille niin kut-
suttuihin „Laguneihin" ja oli kesti-ajalla mahtawa kauppa-
tasawalta, jonka etunenässä oli Doge (sje). Kaupungin läpi
kulkee kanawia ja näitä käytetään kuin katuja siten, että nii-
tä myöten kuljetaan telttiwenheillä, niin kutsutuilla „ gondo-
leilla". Joukko komeita rakennuksia löytyy, waan ne owat
nyt osaksi rappiolla ja seisomat ainoastaan kuin muistomerk-
keinä kaupungin muinaisesta marakkuudesta. Venezian kau-
nein osa on Markus.ori, jonka marrella on Markus-
kirkko ja Dogen palatsi. — Puolen peninkuormcm pi-
tuinen rautatiensilta, Lagunisilta yhdistää nykyiinsä kau-
pungin mannermaan kanssa. — Verona ja Mantova
omat tärkeimmät osat „linnoitusneliöstä", joka on meidän
aikamme lujimpia linnoituksia.

Lombardiassa on Brescia, Milano, Pavia, missä
Ticino laskee Pohon, ja Cremona Pon warrella; Piemon-
tissll Turin Pon warrella ja Alessandria, Liguriassa
Genova (sje) ja Spezzia meren rannalla. Milanossa ja
Tunnissa on kumpaisessakin 200 tuh., Genovassa 100 tuh.
asukasta.

Milanossa (Mailandissa) on sangen komea ja suuri
tuomiokirkko malkeasta marmorista. — Cremonassa mal-
misistaan mainioita miuluja. — Turin (Torino), hymin
rakennettu, on suorien katujensa suhteen erilainen kuin muut
Italian kaupungit. — Alessandria on luja linnoitus.

Lago Maggioressa on kauneudeltansa kuuluisat Bor-
romein saaret.

Genova (Genua) oli muinoin samoin kuin Venedig
mahtawa kauppatasamalta. On tunnettu amphiteaterilli-
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sesta kohoamisestaan ja monista marmoripalatseistaan, jonka
muoksi Italialaiset kutsumat kaupunkia nimellä „la superba"
(komea). — Spezziassa on oimallinen sotasatama.

Pannassa on Parma ja Pon warrella Piacenza
(tsjentsa); Modenassa Modena ja Carrara; Romagnassa
Bologna, Ferrara lähellä Pota jaRavenna liki merta;
Toscanassa Florens ja Pisa Arnon warrella sekä Li-
ri orn o meren rannalla. Florensissa on 200 tuh., Livor-
nossa ja Bolognassa kumpuisessakin 100 tuh. asuk.

Piacenza ja Ferrara owat linnoituksia. Viimemai-
nittu kaupunki on alempana kuin Po. — Bolognassa on
Europan wanhin yli-opisto. — Ravenna on suolasuolla.

Florens (Firenze), kutsuttu ..la bella" (kaunis), on
rikas taidekokouksista. — Pisassa on monta muistomerkkiä
muinaisilta ajoilta, joiden joukossa Kallallinen torni".

Markeissa on Ancona meren rannalla ja Loreto.
— Ancona on warjeltu wahwalla linnoituksella ja sillä
on parhain satama Adrian meren rannikolla. — Loreto
on sangen mainio pyhiinwaelluspaikka, missä on neitsyt
Marian ..pyhä maja" (Casa santa), jonka sanotaan sinne
tuoduksi Nazaretista.

Roman maakunnissa (ent. Kirkkowaltakunnassa)
on Rom a Tiberin warrella ja Roman satama Civita
vecchia (M — mekia) meren rannalla. Romassa on 250
tuh. asuk.

Roma, ..ikuinen kaupunki", on Italian pääkaupunki.
Ott kuitenkin ainoastaan mähän-armoinen muinaisen maail-
maa hallitseman Roman, „seitsemimkukkulan kaupungin"
suhteen; nyt täynnänsii raunioita ja taidekokouksia sekä siinä
suhteessa maailman humittamaisempia kaupunkeja. Jään-
nökset muinais-ajoilta omat pää-omaisesti Tiberin masem-
malla rannalla: Colosseum, amphiteateri, johon moi mah-
tua 100 tuh. katselijaa, useampia triumfiportteja, Tra-
janin kolonna sekä temppelin raunioita ja Forum.
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Uudemmista rakennuksista on P. Pietarinkirkko, Tiberin
oikealla rannalla, suurin ja komein kirkko maan päällä. Sen
wierellä on vaaroin palatsi, Vatikani, suurin linna maan
päällä, jossa on mainioimmat kokoukset taideteoksia, kirjoja
y. m. ja 11 tuh. huonetta. Romassa on noin 400 kirk-
koa. — Roma on taiteen tärkein asema ja sen wuoksi kaik-
kien maiden taiteilijain kokouspaikka. Roman huomatta-
wimpia humituksia omat Karnew alit, joita mietetään mon-
ta päiwää perätysten ennen paastoa. — Kaupungin ympä-
ristö, Campagna (panja) Rom ana, on nykyänsä termey-
delle mahingollinen aromaa ja käytetään päii-omaisesti muo-
hien laitumeksi.

CllMpllnillssa on Neapeli (Napoli), Italian sekä kan-
sakkain että kauneimmalla asemalla olema kaupunki. On
amphiteaterillisesti rakennettu kauniin Neapelin lahden ran-
nalle ja siitä nähdään kaikkialle kauneimpia näkö-aloja sekä
merellä että ympäri olemalla seudulla, missä Vesuvius ko-
hoaa yhden peninkuorman matkan päässä. Neapelilaisten
sananlasku sanookin: „nähdii Neapelin ja kuolla". Muu-
toin ei Neapelissa ole paljoa merkillistä. Kuitenkin mainit-
takoon ..Museo borbonico" ja tuomiokirkko, jossa on tuo
kuuluisaksi tullut pyhiimuisto „San Gennaron meri" (sjen).
Ne monet Lazzaronit, jotka muinoin olimat Neapelissa
niin tunnetut, mähenemät nyt mähenemistiiän. — Känneistä
saarista Neapelin ulkopuolella on Capri mainio „ sinisestä
luolastaan".

Siciliassa on Messinä, Catania, Siragosa, Gir-
genti (dsjir-fjen), Trapani ja Palermo, kaikki meren ran-
nalla. Palermossa on 200 tuh. ja Messinassa 100 tuh.
asukasta.

Messinä on tunnettu linnoituksensa ja eteliihedelmii-
kauppansa muoksi. — Siragosa, ent. Syracusae, ja
Girgenti, ent. Agrigentum, näyttämät imeläkin muinais-
jäännöksillään, kuinka suuresta armosta ne oliwat manhoina
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aikoina. Girgenti harjoittaa aimollisinta rikkikauppaa. —

Catania, rakennettu laamasta, on tullut monta kertaa hii-
mitetyksi laamalla, joka mirtaa Etnasta, minkä juurella se
on. — Trapani harjoittaa armollista suolakauppaa ja ko-
rallinkalastusta. — Palermo on kasmullisuutensa ja huo-
neitten saracenilaisen rakennusmuodon tähden melkein itä-
maisen kaupungin kaltainen.

Sardinian saarella on Cagliari (kaljan), joka harjoit-
taa suolakauppaa.

Vähäinen San Marinon tasamaita on Europan wan-
hin waltio.

Maltan saarella on La Valetta, wahma linnoitus
ja Englannin fotalairoaston pääpaikka.

Maltan saari on kalkkikiwikalliota, peitettyä ohuella
mullalla, jota olisi sinne tuotu Siciliasta. Kansa puhuu
huonoa arabian kieltä.

UurKin-AreiKan niemimaa

rajoittuu pohjaisessa Itämältään ja Weniijiiän ja muutoin
piirittää sitä Wcllimeri ja Mustameri. Tämä niemimaa ei
ole niin selmiisti eroitettu muusta Europasta kuin toiset
kaksi Etelii-Europan niemimaata; sillä Itä-Europa jatkuu
Tonaman alalaaksoon asti ja lulisten Alppien jatkona on
Turkinmaan muoret.

Samoin kuin Italiassa on Turkin-Kreikan niemimaalla
helppo päiisö merelle, waan päinwastoin kuin Italiassa on
päiisö sisämaahan tukala, paitse etelä-osassa. Kreikalla on
enin muodostunut rannisto kuin muilla Europan mailla.

Niemimaa on sangen Wuorinen ja paitse alapuolista
Tonarvanlaaksoa ei löydy mitään muita alankoja kuin
suurempia tahi wähempiii joenlaaksoja. Luoteessa käy Di-
naran wuoret, ollen lulisten Alppein jatkona. Dinarcm
rouorien koillisesta päästä lähtee kaksi wuorijonoa, joista
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toinen, Balkan ulottuu Mustalle merelle asti. Balkanin
keskellä käy koilliseen päin Despoto-Dag, joka on Ma-
ritsanlaakson lounaisena rajana. Toinen Dinaran muo-
rista lähtemii muorijono on Pindus eli Hellenein wuo-
ret, jotka Myivät etelää kohti. Tunnetut kukkulat Hellenein
wuorilla owat wanhoina aikoina niin mainiot Olympos ja
Parnassos. Kun Hellenein wuoret owat ensin niin alentu-
neet, että Korinthin taipale on waan 200 jalkaa merenpintaa
korkeammalla, kohoamat ne jälleenMorealla. Muutamatkuk-
kulat Turkin-Kreikan niemimaalla omat B—9 tuh. jln.korkuisia.

Saaret omat samoin kuin mannermaakin muorista;
usea niistä on tuliperäinen, niinkuin Santorinin saari.

Joet omat paitse Tonamaa mähänpätöisiä. Mer-
killisin on Maritsa (kaupungit: Filippopoli jll Adrianopoli).

Ilman-ala on kylmempi kuin Italiassa ja marsinkin
niissä osissa, jotka omat pohjaispuolella Balkania; jopa
Konstantinopolissakin, joka on samalla lemeys-asteella kuin
Neapeli, sataa monesti lunta.

Mitä luonnontnotteihin tulee, on ne samatkuin muussa
Etelä-Europassc. ainoastaan sillä osalla niemimaata, joka on
eteläpuolella Dinaran muoria ja Balkania.

Valtiollisessa suhteessa on maa jaettu kahteen erityi-
seen Valtakuntaan: Osmanin wllltakunta eli Turkki (9,500
neliöpenink., 16V2 milj. asuk.) ja Kreikan kuningaskunta
(900 neliöpenink., lähes IV2 milj. asuk.).

Turkki, johon myöskin kuuluu suuret osat Aasiaa ja
Afrikan, on alaltansa yhteensä 80—90 tuh. neliöpeninkuor-
man suuruinen ja sillä on yleensä lähes 40 milj. asuk.
Europassa käsittää se maakunnat: Rumilla eli Thrakia,
Bulgaria, Makedonia, Thessalia, Albania eli Epi-
rus, Bosnia ja saaret. — Sitä paitse kuuluu tähän
ruhtinaskunnat Rumiinia (Valakia ja Moldau), Serbia
ia Montenegro eli Zrnagora (tsjerna),jotka omat sultanin
puolihaltuisia maita ja joilla on omat erityiset hallituksensa.
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Kreikka jaetaan kolmeen osaan, jotka omat Limadia
eli Hellas, Morea eli Peloponnesos ja saaret.

Samoin kuin Itiimallassa asuu Turkin-Kreikan niemi-
maalla monta eri kansaa. Vallitsema kansakunta on Os-
manin eli Turkin kansa. Niitä on ainoastaan 1 milj.
Europcmpuolisessa Turkissa ja he asumat hajoitettuina tois-
ten kansain joukossa. Näihin kansoihin kuulumat Bulga-
rit. Serbialaiset ja Bosniakit (siamilaista kansaa).
Albanialaiset eli Arnautit, Rumiinit, joiden kieli on
saanut alkunsa latinan kielestä, ja miimein Kreikalaiset,
jotka asumat koko Kreikan maalla ja sitä paitse Turkissa pit-
kin Arkipelagia.

Enimmät elinkeinot omat alhaisella kannalla, ja ai-
noastaan karjanhoito ja kauppa omat aimollisempia. —

Maanwiljelys on niin wiihiin edistynyt, että ainoastaan
Tonawan maakunnilla on miljaa ulosmietämiiksi. Turkin
tupakka on kuuluisa. Makedoniassa on pumpulimiljelys jo-
tenkin armoisa. Kreikassa on korinthien miljelys hymin
isohko. — Karjanhoito on suuremman arwoinen Tonawan
maakunnissa. Kreikassa on muohenhoito pää-asiallisin. —

Kalastusta harjoittamat Kreikkalaiset ja se tuottaa paljon
merismamppuja. — Wuority ö on mallankuin tuntematonta
ja teollisuus on myöskin miihiiinen. Ainoastaan sahmi-
ani ja matot Turkissa ansaitsemat mainitsemista. — Kaup-
paa harjoittamat Kreikkalaiset, jotka omat sekäkauppamiehinii
että meriwiikenii ensimäistä maan päällä. Tärkeimmät kaup-
pakaupungit omat Konstantinopoli ja Saloniki.

Mitä uskontoon tulee, niin tunnustamat kaksi kolmatta
osaa Turkin asujanrista ja kaikki Kreikan asujamet Kreikan-
kristin uskoa, jota mastoin Turkkilaiset, osa Siameja ja
Albanialaiset omat Mahometeja. Hengellisen säädyn pää-
miestä kutsumat Mahometit nimellä mufti ja temppeleitiiän
nimellä moske e. Omituista Mahometeilla on heidän us-
konsa karttamattomaan sallimukseen ja sentiihden omatkin he
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merkillisen lemolliset kaikessa mitä maan tapahtuu. Kan-
sanmalistus on hymin alaisella kannalla sekä Kreikan kris-
tityillä että Mahometeilla.

Onropanpnolista FnrKKia
hallitsee itsemaltaisesti (ylenmaltaisesti) suuri suttani.
Hänen ensimäinen ministerinsä on nimeltään suuri misii-
ri, waltioneuwosto diman ja ensimäiset mirkamiehet omat
pasjat. Turkki on kauan aikaa ollut heikossa tilassa ja
sentiihden onkin sitä mallan oikein kutsuttu ..sairaaksi mie-
heksi".

Kaupungit Europanpuolisessa Turkissa eimiit ole äi-
män suuresta merkityksestä. Suurimmat niistä omat Kons-
tantinopoli lähes 1 milj., Adrianopoli ja Bukuresjt kumpai-
nenkin 100 tuh. asukkaalla.

Rumiliassll on Konstantinopoli Bosporin rannalla,
Gallipoli Dardanellein salmen marrella, Filippopoli ja
Adrianopoli sisämaassa Maritsan marrella; Bulgariassa
on linnoitukset Sjumla ja Warna, jotka suojelemat Bal-
kanpiiriä, sekä Widin, Nikopoli ja Silistria, jotka suo-
jelemat Tonamapiiriii; Makedoniassa on Saloniki (muin.
Thessalonica) meren rannalla, ThessMllssa Larissa, Al-
baniassa Janina ja Bosniassa Bosna Seraj.

Konstantinopoli, turkin kielellä Stambul, kutsuttiin
muinoin nimellä Byzantium; Pohjan asukkaat kutsuimat kau-
punkia Miklankartanoksi. Mitä kaupungin asentoon tulee
on se kauneimpia Europassa; maan kadut omat kaidat ja
likaiset ja palatsien ympärillä on puumajoja. Konstantino-
polissa moi erottaa marsinaisen kaupungin, missä on
sultanin linna Seralji ja Sofian moskee, joka muinoin
oli kristittyjen kirkkona, — ja esikaupungit Galata ja Perä
Europassa ja Skutar i Aasiassa. Galatassa ja Perässä
asuu Frankeja, s. o. kristityitä muualta Europasta. Kons-
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tantinopolia suojelemat useammat merimarustukset ja näiden
jatkoina moidaan pitää manhat ja uudet Dardanellit,
jotka omat kummallakin puolella salmea.

Walakiassll on Vukuresjt, Moldaussa lasji ja Ga-
la cz, Serbiassa Belgrad. Montenegrossa ei ole mitään
tärkeätä kaupunkia.

Galacz, Tonawan warrella, on miljan ulosmiennin
pääpaikka. — Belgrad, missä Save laskee Tonamaan, on
luja linnoiws.

Saarista on Kreta (Kandia) tärkein.

Kreikka.
Kumukaan wllllan rajoittaa kansalliskokous.
Kaupungit Kreikassa omat pieniä ja suurin niistä on

pääkaupunki Athen, jolla on ainoastaan 50 tuh. asuk.
Liwlldiassll on: linnoiws Mesolongi, Konnthin lah-

den rannalla, ja Athen ynnä tämän satama Piriius.
Moreassa on Korinthos taipaleella, Patras luoteessa,
Namarino lounaassa ja Nauplia idässä; kaikki meren
rannalla.

Athen on maltakunnan pää- ja yliopisto-kaupunki.
Sen muinaista loistoa todistamat rauniot kaupungin Akro-
polis nimisessä linnoituksessa, joiden joukossa temppeli
Parthenon. — Patras on tärkeä kauppakaupunki.

Kreikkaan kuuluu lonian saaret, Kykladit ja Evri-
po eli Negroponte. Moni näistä saarista harjoittaa
lameaa kauppaa ja merikulkua, niinkuin Korfu ja Zante,
joilla on samannimifet kaupungit, sekä Syra, jossa on Krei-
kan etemin merikauppakaupunki Hermupolis. Saari Pa-
ros on tunnettu kauniista marmoristaan.

Jälkikatsaus Ouropaau.

Pinta on hymin erilailla muodostunut. Itii-Euro-
pan alangosta lähtee länttä kohti alamaa, jokakäsittää Itä-
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meren ja Pohjameren eteliirantamaan, Pohjanmeren länsi-
rantamaan ja Biskajan lahden itärcmtamaan. Tällä ala-
maalla on pohjaisessa Pohjais-Europan muorimaa,
lännessä Brittein saarien wuoret ja etelässä Keski-Eu-
ropan wuoret.

Etelä-Europassa owat Pyreneitten ja Turkin-Krei-
kan niemimaat suurimmaksi osaksi ylänköjä, jota mastoin osa
Italiaa on alankoa.

Europan korkeimmat wuoret owat Alpit (Mont-
blcmc). Sierra Nevada, Pyreneit ja Etna.

Tuliperäisyys on nykyiinsii waikutuksessaan ainoas-
taan Etelä-Europassa (sitä paitse myöskin Islannissa); waan
muinoin on tulirvuoria löytynyt myöskin Keski-Europassa.

Jokia on useita ja tärkeä-arwoisia. Suurimmat
owat Volga ja Tonawa (500 ja 400 penink.) Brittein
saarilla owat Thames ja Shannon ainoastaan 50 penink.
pituiset. Vähin haaksikululle soweliaat omat Pohjais-
Europan ja Pyreneitten niemimaan joet; enin haaksikululle
soweliaat owat Itii-Europcm, Keski-Europan ja Brittein
saarien joet.

Illlwet owat jaksoissa. Tärkeimmät owat Venäjän,
Suomen, Skandinamian, Pohjais-Britannian ja
Alppein järmet.

Ilman-ala on ylimalkaan leudompi kuin muissa maan-
osissa samoilla lemeys-asteilla. Mitä etemiiksi tullaan
itäänpäin, sitä enemmän menemiit muoden liimpömiimat
(isotermit) etelään päin. Länsi-osissa on meri-ilmasto
ynnä koma kosteus, itä-osissa on manner-ilmasto. His-
panian sisämaassa on ilman-ala kuitenkin mantereinen. Mo-
nella seudulla Wälimeren rannalla on ainoastaan tcllmi-
sade, sitä mastoin kun muualla Europassa sataa joka muosi-
aika. -

Lumiraja on Europan eteläisimmissä osissa korkeam-
malla kun 10 tuh. jlk. (Sierra Nevada, Etna), Alpeilla ja
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Pyreneillii 8 tuh. jalan korkeudella (Karpateilla ei ole
ikuista lunta), Etelä-Norjassa 5 tuh. ja Nordkapin luona
2,300 jalan korkeudella.

Kaswyllisuus on hymin erilainen. Pohjais-Europan
metsät kasmaa marsinkin hamupuita, Keski-Europassa ke-
sällä mihannoimia lehtipuita ja Etelä-Europassa alituisesti
mihannoirvia lehtipuita. Viljalajit omat enin pohjaispuo-
lella ohra ja kaura, alempana tulee ruis ja mehnä, sitten
maissi ja muutamilla paikoilla Etelä-Europassa nissi.

Eläinkunta on melkein sama koko Europassa. Erityi-
sistä koti-eläimistä mainittakoon peura pohjaisimmassa Eu-
ropassa sekä puhmeli ja muuli Etelä-Europassa.

Asujamet (lähes 300 milj.) omat niin jaetut, että ti-
hein mäestö löytyy Belgiassa 9 tuh., ja Englannissa 8
tuh. henkeä kullakin neliöpeninkuormalla. Harmemmin
asutut maat omat Suomi 250, Norja 280, Ruotsi 500 ja
Venäjä 700 henkeä kullakin neliöpeninkuormalla.

Kansallisuudet omat hymin eroamaiset. Pääjoukko kuu-
luu tokin ..Indo-Europan" (määrit! kutsuttu Kaukasin) kanta-
lajin ja jakautuu kolmeen kansaheimoon. Siameja omat mar-
sinkin Itii-Europan, Keski-Europan itä-osan ja Turkin-Kreikan
niemimaan asujamet. Germaneja omat Saksalaiset, Hollan-
tilaiset, Englantilaiset ja Skandinamit. Romanilaisia omat
asujametRanskassa ja suurimmassa osassa Etelä-Italiaa. Ku-
hunkin näihin kansanheimoihin luetaan noin 90 milj. henkeä.

Indo-Europan kantalajiin kuulumat myöskin Keltit
(yhdellä osalla Brittein saarilla ja Bretagnessa), Albania-
laiset, Kreikkalaiset ja kenties Baskilaiset'; maan ne
omat mähemmiinlukuisia.

Turanin (eli mongolian) kantalajiin kuulumat Suo-
malaiset (4V2 milj.), Magyarit (6 mil.) ja Turkki-
laiset.

S emiti n kantalajiin kuulumat Juutalaiset, joista
useimmat asumat Puolalaisissa maissa.
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Elinkeinot omat enin edistyneet Britanniassa jaKeski-
Europassa. Näillä osilla on sitä paitse melkein kokonainen
rautatiestä.

Uskonto on suurimmassa osassa Europaa kristin-
usko. Kreikan-katholiseen kuulumat Venäläiset, Kreik-
kalaiset ja useat asujamet Itämalta-Unkarin itä-osissa ja
Turkissa (70 milj.). Roman-katholiseen kuulumat Ro-
manilaiset, Eteläsaksalaiset, Puolalaiset ja Irelantilaiset
(140 milj.). Protestantiseen kuulumat Suomen asu-
jamet, Skandinamit, Pohjaissaksalaiset, Hollantilaiset,Englan-
tilaiset ja Skotit (70 milj.).

Mahometin uskonto lukee maan muutamia miljo-
neita tunnustajia Europassa ja sama on laita Juutalais-
ten kanssa.

Kansanmalistus on korkeimmalla kannalla Saksa-
laisilla, Hollantilaisilla, Schmeiziläisillii, Skoteilla, Skandina-
meilla ja Suomen asujamilla. Vähemmän edistynyt on se
Belgialaisilla, Ranskalaisilla ja Englantilaisilla. Suuressa
määrässä laimin lyötyä on se tähän saakka ollut useimmilla
toisilla kansoilla.

Tiede ja taide omat korkealla kannalla Germanilai-
silla ja useilla Romanilaisilla kansoilla; maan omat hymin
alhaisella kannalla Siameilla.

Wllltiollisessa suhteessa omat Europan enimmät maat
monarkeja ja useimmalla niillä on samassa maltiosiiiinnölli-
nen hallitusmuoto (paitse Wenäjällä ja Turkilla). Ranska,
Schmeizi, kolme Saksan mapaata kaupunkia ja San Marino
omat tasamaltoja. Britannian maltcckunta, Preussi, Wenäjä,
Itäwalta ja Ranska nimitetään tamallisesti Europan mii-
deksi suuriwallaksi. Ensimainiwlla on suurin merimoi-
ma. Wenäjällä on suurilukuisin seisoma sotamiiki, Preus-
silla parhain edistetty.
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Aasia
rajoittuu Pohjaiseen Jäämereen, Tywenmereen, Indian me-
reen, Välimereen, Mustaan mereen ja Europaan. Afrikaan
yhtyy se ainoastaan Suesin taipaleen luona. Aasia on
pohjaisessa kylmässä, pohjaisessa lauhkeassa ja kuumassa
myöhykkeessii.

Aasiasta pistiiikse kyllä monta nientä mereen, maan
ne eiwät ole niin isoja, että päiisö sisämaahan niiden kautta
helpountuisi. Tiedomme sen sisämaasta onkin hymin Vailli-
nainen ja monella seudulla ei ole koskaan kukaan Europa-
lainen käynyt.

Aasia jaetaan seuraamiin osiin, jotka on:
1. Siperia; 2. Turan, myöskin Turkestaniksi

eli Suureksi Bukhariaksi kutsuttu; 3. Kaukasia; 4.
Aasianpuolinen Turkki, johon kuulumat Wiihä Aasia,
Armenia, Mesopotamia ja Syria ynnä Palestina; 5. Ara-
bia; 6. Iran, jossa on Persia eli marsinainen Iran,
Afganistan ja Belutfjistan; 7. India, joka käsittää Etu-
Indian, Taka -Indian ja Indian saaret. 8. Kiinan
maltakunta, joka käsittää marsinaisen Kiinan, Mantsjurian,
Mongolian ja Tibetin; 9. Vähä Bukharia; 10. Korea
ja 11. Japani.

Mitä korkeussuhtlllln tulee moidaan Aasiassa eroit-
taa suuri alanko pohjaispuolella ja suuri ylänkö eteläpuo-
lella.

Aasian suurella alangolla on kaksi osaa, nim. Si-
peria ja Turan. — Siperia alkaa Jäämereltä lameoilla
tundroilla. Enemmän etelässä on maa mäkistä ja itse ete-
lässä kohoaa se Keski-Aasian muoriksi. Lounaassa muuttuu
Siperian alanko Turanin aromaaksi, jonka wierellä on Kas-
pian meri ja Aralin meri. Turan on hyivin alaista maata.
Kaspian meri on 70 jalkaa alempana merenpintaa.

Aasian suurella ylängöllä on myöskin eri osia. —
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Idässä on suuri Itll-Allsian ylänkö, jota melkein kaikilla
siivuilla wuoret piirittäwät. Pohjais-äärenii on Altai ja
Da-ur, joka Viimemainittu menee ylöspäin Kamtsjatlaa
kohti. Länsi-äärenä on Bolor-tag. Etelä-äärenä on Hi-
malaja, joka idässä yhtyy Etelä-Kiinan Vuorimaahan,
josta taaskin osa Vuorijonoja lewenee Viuhkan muotoisesti
läpi Taka-Indian. — Himalaja on isoin muoriharja
maan päällä ja korkein kukkula niin hymin siellä tuin koko
maan päällä on Mount Emerest eli Gaurisankar,
27,200 jalkaa, siis enemmän kuin peninkuorman korkuinen.
Damalagiri, jota kauman pidettiin korkeimpana kukkulana
maan päällä, on 2 tuh. jalkaa matalampi kuin Mount
Emerest.

Itä-Aasian ylängön sisällä on yliitasankoja ja muo-
rijonoja. Tibet on 12—17 tuh. jalan korkuinen ylän-
kö. Pohjaispuolella sitä käymät wuorijonot Karakorum
ja Kynlyn ja etempiinii pohjaisessa Tiansjan. Muutoin
on sisämaan suurin osa suunnatonta aroa ja erämaata, joi-
den yhteisenä nimenä on Gobi eli Sjamo. — Idässä
aleneeylänkö Kiinan alangoksi, jokaluonnoltansa ja teosta
on hedelmällisimpiä seutuja maan päällä.

Länsipuolella Itä-Asian ylänköä on Länsi-Aasian ylän-
kö, millä on kaksi piiii-osall, joita toisistansa eroittaa Meso-
potamian alanko.

Itäistä päätä rajoittaa koillisessa kulmassa, jossa se
yhtyy Itä-Aasian ylänköön, Suleimanin wuoret, jotka
käymät etelää kohti, ja Hindukusj, jotka käymät länttä kohti.
Hindukusjin jatkona lännessä päin omat Elbursmuoret,
eteläpuolella Kaspian merta. Etemviinä lännessä päin on
Armenian ylänkö, jonka korkein kukkula on Ararat,
16 tuh. jlk. Pohjoispuolella Armenia on Kuranlaakso, ja
pohjoispuolella tätä Kaukasus, jonka korkein kukkula on
Elbrus, 17,400 jlk. Sisällä on itäinen piiii-osa, jonka
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nimenä on Iran ja joka on suureksi osaksi autiota ja erä-
maan kaltaista, 3—4 tuh. jalan korkuista ylänköä.

Läntinen pää-osa jakautuu Vähän Aasian ylänköön,
Syriaan ynnä Palestinaan ja Arabiaan. — Vähän Aa-
sian ylängöllä on etelässä muorijono Taurus, jonka itä-
osaa kutsutaan Antitaurukseksi. Syria ynnä Palestina
on Välimeren rannalla kapeana ja alaisenarantamaana;
etempänit maan sisässä on Libanonin ja Antilibanonin
muorijonot. Tämän muoriseudun eteläisten jatkojen mälillä
on lordanjoen symä laaksomana nimellä el Gor. Arabia
on, sen mukaan kuin se on tunnettu, ylänköä, jolla samoin
kuin Iranilla on monessa paikassa erämaita.

Mainittu laaksomana on laadussansa omituinen sy-
myydeltänfii. Se on nim. niin alainen, että niistä kah-
desta jiirwestii, joita on siellä, on Genesaret 600 jaKuollut
meri 1,200 jalkaa alempana merenpintaa. Seutu Kuol-
leen meren ympärillä on samassa merkillinen tuliperiiisyy-
destitän (..Sodom ja Gomorra").

Etu- India woidaan jakaa korkeutensa mukaan kah-
teen osaan, nimittäin Hindustanin alankoon ja Dekanin
ylänköön. — Hindustanin alanko on idässä päin, kcm-
sakkaassa Bengalissa, jonka läpi Ganges mirtaa, san-
gen hedelmällinen; länsipuolella, minkä läpi Indus juoksee,
on se suureksi osaksi erämaan kaltaista. Dekanin ylänköä
rajoittaa kummallakin puolella matalat muoret, joiden ni-
minä on Ghat s.

Itä-Aasian saarijaksossa ja Indian saarisar-
jassa omat kaikki saaret muorista ja melkein kaikki tulipe-
räisiä. Sitenpä löytyy tulimuorijono, joka alkaa Kamtsjat-
kalla ja jatkuu yli Mollukkien aina Sumatralle asti. Ja-massa on wähin 50 tuliwuorta.

Mineralituotteista on Aasia hymin rikas. Paljon
kultaa ja platinaa miedään ulos Siperiasta, tinaa Taka-
Indiasta ja kalliita kimiä useimmilta seuduilta Indiassa.



130

Jokia Aasiassa on monta ja tärkeä-armoisia.
Siperian joet omat Obj, Jenisei jaLena, jotka MM

juoksemat Itä-Aasian ylängön pohjais-äärellii ja laskemat
Pohjaiseen Jäämereen. — Obj saa Irtysjin ynnä tämän
Tobol nimisen syrjäjoen. Jenisein syrjiijokena on An-
gåra, joka tulee Baikal nimisestä Alppijärmestii.

Itll-Allsilln joet omat Amur, Hoangho ja langt-
sekiang, jotka laskemat Tymen mereen. — Amur saa al-
kunsa Duurilla ja on osaksi rajana Venäjän jaKiinan mä-
lillä sekä tärkeä Venäjän kaupalle. — Hoangho, s. o. kel-
tainen joki, ja langtsekiang, s. o. sininen joki, saamat
alkunsa Kynlyniltii ja juoksemat läpi Kiinan alangon. Ne
omat sangen tärkeät keskuskululle meren rannan ja sisimäi-sen Kiinan mälillä.

Taka-Indian joet omat Miikong, Menam, Saluän
ja Iramaddi. Ne laskemat osaksi Etelä-Kiinan mereen,
osaksi Bengalin lahteen.

EtU-IndillN joet omat Bramaputra, Ganges ja
Indus, jotka saamat alkunsa Himalajalta; kaksi ensimai-
nittua laskee Bengalin lahteen ja miimemainittu Indo-
Persian mereen. — Ganges, Hindulaisten pyhä joki, on
tärkein näistä jo'ista, sillä se juoksee läpi wiljawcm Benga-
lin. Laskusuunsa luona yhdistyy se Bramaputraan ja
muodostaa sen kanssa suurimman suistomaan maan päällä.
Tämä suistomaa on termeydelle Vahingollinen ja sen wuoksi
eiwät ihmiset siinä asu; siinä kasmaa dsjunglepensaikkoa ja
elää joukko tiikerejä, jiittiliskoja j. n. e. Gangesin tärkein
syrjäjoki on Dsjamna, ja joensuista suistomaalla on Hugli
tärkein.

Mesopotamian joet omat Tigris ja Eufrat, jotka
tulemat Armeniasta ja laskemat, yhdistettyinä nimellä Sjat
el Arab, Persian lahteen.

Sisä-Aasillssll juoksee useampia jokia, jotka eimät laske
mereen, maan jiirmiin. Semmoisia jokia kutsutaan „jiir-
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wijo'iksi" mastoin ..merijokia". Aasian järwijo'ista huomat-
takoon: Syr-Darja ja Amu-Darja, jotka saamat alkun-
sa, edellinen Tiansjanilta ja jälkimäinen Bolortagilta, ja
laskemat Aralijiirween; sekä Jordan, joM juoksee läpi Ge-
nesaretin ja laskee Kuolleesen mereen.

lärwistll owat tärkeimmät jo tulleet mainituiksi; waan
erityisesti tulee huomauttaa, että useassa niissä on suolaista
mettä. *)

Tämmöisiin suolajiirmiin kuuluu etenkin Kaspian
meri, joka on 7,500 neliöpenink. suuruinen ja suurin järmi
maan päällä, sekä Kuollut meri. Sitä mastoin kuin Ge-
nesaret, josta jo puhutaan pipliassakin, on merkillinen kau-
niista ympäristöstänsä ja kalojen paljoudesta, on Kuolleen
meren ympärillä paljaita muoria eikä siinä ole ollenkaan ka-
loja; onpa kuitenkin saatu pohjalta elämiä koralleja ja nähty
sorsia ynnä muita mesilintuja uiskenteleman sen pinnalla.
Monella kohdalla on pohja kuuma tuliperiiisyyden muoksi
ja maapihkaa nähdään usein mirtaaman järmellä.

IlmllN-1111l Aasiassa on luonnollisesti hymin erilainen
eri seuduilla. AlimalMan on Aasiassa kuitenkin mante-
reis-ilmasto, joka on paljoa kylmempi kuin Europassa
saman lemeys-asteen mälillä.

Siperia on hymin kylmä, sillä se on amoinna kyl-
mille pohjoistuulille, jota mastoin eteläpuolella muoret estä-
mät lauhkeita etelätuulia. Kylmin on Lenajoen piiri, jossa
elohopea pysyy 5 jopa 6 miikkoa muodessa kohmettuneena.
— Keski-Aasiassa on hymin komat talmet ja kuumat,
mutta lyhyet kesät. Suuri osa Keski-Aasiaa on niin kuima,
että se luetaan ..sadettamien seutujen" joukkoon. — Indi-

*) Umpi jiinvissii on mesi suolaista, laskemissa suolatonta. Kai-
kissa maan osissa on suolajtirmiii; mutta Europassa löytyy niitä aino-
astaan erinäisillä paikoilla, niinkuin Weniijtillii, Unkarissa ja Hispa-
niassa.
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as sa on tropillinen ilman-ala, ja siellä löytyy ainoastaan
Mksi muosi-aiMa, nimittäin „kuiwa-aiM" ja „ sade-aika".
Sateenmiiiirit Indiassa on monella paikalla sangen suuri,
ja onpa eräällä seudulla Etu-Indiassa huomattu muosinai-
sen sateenmäärän oleman 600 tuumaa tahi enemmän kuin
missittään muualla maan päällä. Himalajalla on lumiraja
15—16 tuh. jlk., Karakorumilla 17—18 tuh. jlk. meren-
pintaa korkeammalla.

Kllswullisuus ei ole kulman ilman-alan muoksi komin
hyöstynyt Aasiassa, ja suuria maisemia löytyy, joissa ei ole
metsää ollenkaan. Siperiassa on eteläpuolella kuitenkin
laajoja metsiä, joissa Msmaa pohjaisia hamu- ja lehtipuita.
Indiassa on runsas Msmullisuus ja siellä lamataan koreita
aarniometsiä.

Wiljelyskasweja ei löydy ainoatakaan Pohjais-Si-
periassa, sillä siellä on liian kylmä, niin ettei mitään mil-
jellii moi. Etelä-Siperiassa miljellaän sitä mastoin Pohjais-
Europan miljalajeja. Aasian eteläisillä seuduilla miljellaän
tropilliskasmeja, ja tärkein miljalaji siellä on riissi; tätä
miljalajia miljellaän erittäinkinKiinan alankomaalla. Muista
kasmeista eteläisillä seuduilla mainittakoon: kahmi Arabiassa
ja Indiassa ja pumpuli Etu-Indiassa ja Kiinassa. Nämiit

kasmit omat Etelä-Aasiassa suuresta armosta kaupalle, ollen
tärkeinä mientitamaroina.

Eläinkunta Siperiassa on sama kuin Venäjällä ja
turkki-eläinten ajo on sangen tärkeä; Siperia onkin suuri
metsästyspiiri. Kesyihin eläimiin kuuluu peura ja koira,
jota miimemainittua käytetään Kamtsjatkassa samoin kuin
Grönlannissakin meto-eliiimenä.

Keski-Aasiassa on kameleja ja hemosia, ja asuja-
met niillä seuduilla elämät suureksi osaksi paimentolaisina.

Indian eläinkunta on tropillinen ja siellä löytyy
suuria peto-eläimiä (jalopeura ja tiikeri) ja paksunahkaisia
nisäkkäitä (norsu ja sarmikuono), samoin myöskin koreita
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kanalintuja (fasaani ja riikinkukko). Koti-eläimistä on norfu
hymin yleinen, samoin myöskin puhmelihiirM ynnä muut
hiirkiilajit. Varsinaisessa Kiinassa omat metsä-eläimet
melkein hämitetyt maan korkealle edistetyn miljelyn muoksi;
sangen tärkeä on silkkimato.

Asujamien paljoutta Aasiassa ei moi tarkoin määrätä,
sillä ei tiedetä, kuinka suuri on asujamien luku tiheimmin
asutussa osassa, nimittäin Kiinassa. Muutamain mukaan
on Aasiassa 450 milj., toisten taas 700 milj. asukasta, joka
on todenmukaisempaa.

Wenäjän Aasia
sisältää Kaukasian ja Transuralin maat.

1. Kaukasia
(8 tul), neliöpenink , 41/2 milj. asuk.)

on lemeii taipale Mustan meren ja Kaspian meren mälillä,
ulottuma Aasianpuoliseen Turkkiin ja Persiaan saakka etelässä.
— Pohjainen osa on Etelä-Venäjän arojen jatkoa ja luetaan
Europaan. Keski-osan täyttää lumella peitetyt ja jyrkät
Kaukasin tunturit, joiden korkeimmat kukkulat omat El-
brus, 17,400 jlk., ja Kasbek, 15,500 jlk. Etelä-osa kä-
sittää Kurajoen laakson ja osan Armenian yliitasankoa Ara-
ratin muoreen ja Arasjokeen saakka.

Joet: Kuban ja Rion lännessä, Kuma, Terek ja
Kura, Aras nimisine simujokineen, idässä.

Ilman-1111l on hymin erilainen; koillisessa on hymin
tuima. Mustan meren luona hymin kostea ja sateenmäiirä
Rionlaaksossa nousee 60 tuumaan. — Kasvullisuudessa näh-
dään myöskin suurta maihtelemaisuutta. Symemmissii laak-
soissa Msmaa Etelii-Europan hedelmiä ja niissä harjoitetaan
miinin- ja silkinmiljelystii. Karjanhoito on kuitenkin pää-
elinkeinona.
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Asujamet omat monesta eri sukukunnasta, joista muu-
tamat, niinkuin Georgit eli Grusilaiset Kurcmlaaksossa
ja Armenialaiset omat kristityttä, toiset mahometeja ja

pakanoita. Kaukasin tuntureilla asuu puolimillejii ja sotai-
sia kansakuntia, joita armeliaan kauneimmaksi kansaksi maan
päällä, nim. Lesghit ja Tsjetsjenfit idässä, Tfjerkessit
lännessä. Viimemainitut omat kuitenkin suurimmaksi osaksi
muuttaneet Turkkiin. Sitä paitse löytyy: Venäläisiä, enim-
miten Kasakkeja (Kubanin y. m.), Tatareja y. m.

Maa käsittää Kaukasus nimisen maaherrakunnan ja
siinä on: kumern. Stamropol sekä Kubanin ja Terekin
piirikunnat pohjaispuolella tuntureja; piirikunta Daghe-
stan idässä; sekä kumern. Tiflis, Kutais, Eriman, le-
lisametpol ja Baku ynnä muutamia pienempiä piirikuntia
eteläpuolella tuntureja.

Kaupungit omat miihäisiii paitse Tiflis, maan pää-
kaupunki ja maaherran asunto Kurajoen marrella, 100 tuh.
asuk. Rautatie Tiflisistii Potiin Mustan meren rannalla
on tehty. — Wladikawkas on Terekin marrella ja ai-
noana kuljettamana tienä, joka D arjai (ent. Kaukasian por-
tit) nimisen muorisolan läpi Kasbekin mierellä käy yli tun-
turien. Toinen muorisola, Kaspian portit, omat Der-
bentin luona. — Baku nimisen kaupungin luona omat nuo
..ijankaikkiset tulet" (palamat kimipihkaliihteet), joiden luoksi
tulenpalmelijat pyhiinwaeltawat. — Lähellä Eriwania on
luostari Etsjmiadsin, joka on Armenian ensimäisen pat-
riarkan asunto.

2. Grausuraliu maat
(Noin 270 tuh. neliöpenink., 6 milj. asuk)

Ulottumat läiimerestii pohjaisessa Kiinan, Viihä-
Vukharian ja Turanin Valtakuntiin etelässä. Tähän itä-
puolella Uralia oleman Venäjän maltakunnan osaan kuu-
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luu: Siperia ynnä Kamtsjatkan niemimaa, pohjaisin ja
suurin osa; Kirgisein aro eli Pohjais-Turan; — sekä osat:
Turkestania Syr-Darjan ympärillä, Dsungaria, Tian-
sjan ja Altain mälillä, ja Mantsjuria eli Amurinmaa,
pohjaispuolella Amuria ja itäpuolella sen syrjäjokea Us-
suria.

Wuoret: Tiansjan muorikukkuloineen Tengri-khan
(19 tuh. jlk.) rajalla, Altai ynnä sen itäinen jatko Saja-
nin wuoret, seM alppimaassa Daurissa lablonoi Hre-
bet ynnä sen koillinen jatko Stanowoi Hrebet. Kamt-
sjatkan niemimaa on alppimaata ja rikas tulimuorista.

Joet: Obj ynnä sen masen syrjiijoki Irtysj, joka
juoksee läpi S aisan nimisen jiirmen ja saa masemmalta
syrjiijoekseen Tobolin. — Jenisei syrjiijokineen Alii- ja
Ala-Tunguska. Mii-Tunguska on tuon suuren Baikal
nimisen järwen lasku-jokena. Jokea kutsutaan keskikulul-
laan Angaraksi ja yläkululla Selengaksi. — Lena ynnä
sen oikeanpuolinen syrjiijoki Aldan. — Wiimein Amur
syrjiijokineen Ussuri, Syr-Darja ja I li. Viimemai-
nittu laskee tuohon suureen Balkasj nimiseen järmeen.

Nämiit maat omat ylimalkaan mähän Viljeltyjä ja
Harmalta asuttuja. Pohjaisia miljalajeja miljellaän menes-
tyksellä Länsi-Siperiassa 60" saakka, uloinna idässä 51"
saakka. Siperia on rikas talleista metalleista (kullasta ja
hopeasta) sekä turkki-eläimistä (sapeleista, remoista, kärpistä
ja marsinkin oramista). Kauniimmasta ilman-alasta omat
tunnetut muutamat osat Dsungariaa (..Siperian Italia") ja
Turkestan. Turkestanin hedelmällisissä osissa miljellaän nis-
siä, pumpulia, silkkiä, meloneja ja eteliihedelmiii.

Alku-asujamet omat monta eri sukukuntaa, niinkuin
Samojedeja ja Ostjakeja (suomalaista Mnsaa), Tata-
reja, Tungusilaisia, lakuteja ja Tsjuttsjeja y. m.
Siperiassa, seM Kirgisejii ja BukharejaeliSartilaisia
Turanissa. Ne omat osaksi kristityttä, osaksi mahometeja ja
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pakanoita. Useimmat heistä elää paimentolaisina huopatel-
tan alla ja heillä on suuria karjoja, etelässä lampaita, he-
wosia ja kameleja, pohjassa peuroja ja koiria. Sartilaiset
owat tunnetut huolellisesta maanwiljelykses.it, kukoistamasta
teollisuudesta ja lameasta kaupastansa. Heidän kauppiaansa
matkustamat ympäri koko Aasiaa. — Paitse näitä alku-asuja-
mia sekä Venäläisiä, joista Kasakat omat suurilukuisim-
mat, löytyy Siperiassa maanpakoisuuteen ajettuja, myöskin
Suomalaisia. — Venäläisten waihtoMuppa alku-asujanten
Mnssa Siperiassa on sangen wilMs, waan suurimmasta
armosta on kauppa Kiinan kanssa, maihtamalla merMa ja
turkkitamaroita teetä mastaan sekä Turanin kanssa maihta-
malla manufakturitamaroita pumpulia ja karjaa mastaan.

Hallinnon suhteen jakautumat Transuralin maat kol-
meen päätumernementtiin:

1. Länsi-Siperia, jossa on kumernementit Tobolst
ja Tomst sekä Kirgisein aro, mikä on jaettu 4 piirikun-
taan. *)

2. Itä-Siperia, jossa on kumernementit leniseisk
ja Irkutsk seM piirikunta lakutsk, Transbaikalin piiri-
kunta, Amurin piirikunta ja Rantapiiri eli koko ranta-
maa Ison meren wierellä.

3. Turkestan piirikuntilleen Syr-Darja ja Semi-
retsjenst, s. o. seitsemän joen maa (niiden, jotka laskemat
Balkasjiin).

Kaupungit eiwät woi olla isohkoja, sillä maa on Har-
malta asuttu. Suurempi on Turkestanin pääpaikka Tasj-
kend 80 tuh. asukkaalla. Kaupunki on munista ja etelä-
hedelmistä rikkaalla seudulla. Se on karamanikaupan pää-
kohta ja samassa manufakturipaikka. — Samarkand, ent.
pääkaupunki Timurin maltakunnassa, on nyt mähiinpätöinen.

*) Kaksi näitä piirikuntia kuuluu nykyiinsii Orenburgin kenraali-
kumernöörin alle.
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— Kuldsja, Ilin warrella, on myöskin MrawaniMupan
pääpaikka.

Tärkeimmät muista kaupungeista omat: Omsk, Irty-
sjin marrella, Länsi-Siperian kenraalikumernöörin asunto;
— Tobolsk, missä Tobol laskee Irtysjiin; — Barnaul,
pääpaikka Altain hopeamuoristossa; — Krasnojarsk, Je-
nisein marrella, leniseiskin kumernementin kumernöörin asun-
to; — Irkutsk, Angaran marrella, Itä-Siperian kenraali-
kumernöörin asunto sekä Siperian suurin kaupunki, 30 tuh.
asuk. — Kjachta, lähellä Selengaa, Kiinan kaupungin
Maimatsjinin mierellä, pääpaikka maihtokaupalle Kiinan
kanssa; — Nertsjinfk, pääpaikka Daurin muoristossa; —

ja Nikolajemsk, lähellä Amurin laskua, tärkeä kaupalle
Amurin kanssa.

Saaret: Uusi Siperia, neljä suurta, asujatonta
saarta, rikkaat maadunnaisista norsunluista; — melkeinkaikki
Kuritit, korkea muoriset ja tuliperäiset, rikkaat turkki-eläi-
mistä; — Sahalin, rikas kimihiilistii.

Furauiu wallat

sisältämät ne osat Turcmia, jotka mieläkuulumat alkuperäisten
ruhtinaitten alle, ja joista mainittakoon mallastot (khanatit)
Bukhara, Chima ja Kokand sekä Turkmanien maa.

Asujamet kuulumat suurimmaksi osaksi eri Turkkilaisiin
heimokuntiin ja elämät paitse Sartilaisia paimentolaisina
tahi rosmoina (Turkmanit). Uskonto on mahometilainen.

Bukharassll on Bukhara, MrawaniMupan pääpaikka,
100 tuh. asuk.

Chiwll, jossa on saman niminen pääkaupunki, on kau-
nis keidas Amu-Darjalla. Kaupunki on orjakaupan pää-
paikka.
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Aafianpuolinen Turkki,
(30 tuh. neliöpenink., 16 milj. asut.)

jossa asuu monta eri kansaa, niinkuin Turkkilaisia, Arme-
neja. Kurdilaista, Arabialaisia, Kreikkalaisia ja Juutalaisia.
Vallitsema kansa on Turkkilaiset. Monella seudulla omat
sultanin määräämät pasjat wallitsijoina ainoastaan nimeksi,
tahi hallitsemat he mallan itsemaltaisesti piiiihallitsijan käs-
kyjä kuulematta.

Useimmilla seuduilla elämät asujamet paimentolaisina
ja tärkein elinkeino on siis karjanhoito; tärkein mientitamara
on Angorawuohen willat. Vähässä Aasiassa miljellaän kui-
tenkin myös Etelii-Europcm kasmeja, niinkuin opiumia ja
eteliihedelmiä (..Smyrncm miikunoita"), ja Armeniassa löy-
tyy tärkeitä maskikaimoksia. Teollisuus ei ole mähiiinen kau-
pungeissa (pumpuli- ja silkkikankaita y. m.). Uskonto on
melkein yksin-omaisesti mahometilainen.

Wiihässii Aasiassa on muutamia kaupunkeja, jotka
omat tiirkeii-armoiset. Merenrannalla omat: Trebisond,
ent. Trapezunt, Mustan meren rannalla, Konstantinopolin
esikaupunki Skutari Bosporin rannalla, ja Smyrna Arki-
pelagin rannalla. Sisämaassa on Brussa, Angora ja
Karahissar. Suurin niistä on Smyrna, 150 tuh. asuk.

Trebisond ja marsinkin.Smyrna omat tärkeitä kaup-
pakaupunkeja. — Brussan liihestöllä löytyy merimaahto-
Mimoksia. — Karahissar harjoittaa suurta opiumiMuppaa.

Vähän Aasian saarista omat Ky pro, Rhodo, Sa-
mos, Kios ja Lesbos eli Metelino suurimmat. Ne omat
rikkaat miinistii („Kypronwiini").

Armenian pääkaupunki on Grserum.
Mesopotamia oli manhana aikana perusmaana kah-

delle mahtamalle maltakunnalle, Assyrian ja Babylonian
Valloille, ja oli silloin hymin miljelty. Nyt on se melkein
autiona ja sen muinaista komeutta todistamat ainoastaan
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nuo sangen suuret multako'ot, jotka omat jäännöksinä enti-
sistä kuupungeista. Tigrisin warrella owat kaupungit Djar-
bekr, Mosul ja Bagdad; Sjat el Arabin warrella on
Basra eli Balsora.

Bagdad on suurin näistä kaupungeista (sillä kuuluu
oleman 100 tuh. asuk.); maan on mitätön sitä mastoin kuin
se oli Kalifatin loistamina päiminä.

Niniwe, Mosulin warrella, ja Babylon,eteläpuolella
Bagdadia, owat nyt ainoastaan jäännöksiä. Niniroen jään-
nöksiä on nyky-aiMna tutkisteltu. Niitä on marsinkin kunin-
kaan linna, jonka seinät omat koristetut suuren suuruisilla
alabasterikumilla Assyrian kuningaista ja heidän sotatöis-
tiinsit.

Syria jaetaan luontonsa mukaan kolmeen osaan, ni-
mittäin Pohjais-Syriaan, Libanoninmaahan ja Palesti-
naan.

Pohjais-Syriassa on ainoastaan huonoja satamia
ja meren rannalla ei sen muoksi löydy mitään suurempaa
kaupunkia. Sisämaassa on Haleb eli Aleppo , tärkeä kaup-
pakaupunki.

Libanoninmaassa on sitä mastoin paremmat sata-
matpa Tarabulus ja Bejrut omat tärkeät kauppakaupun-
git. Sisämaassa on Damaskus kauniilla keitaalla.

Damaskus, kutsuttu »Itämaan silmäksi", on Itä-
maan tärkeimpiä kaupunkeja 150—200 tuh. asukkaalla. Kau-
punki on karamanikaupan keskuskohta ja muiden muassa ke-
räytyy tänne „pyhii karawcmi", joka wuosittain kulkee Mek-
kaan. — Libanonilla elää kaksi wiihiiistii kansakuntaa: Dru-
sit ja Maronitit.

Syrian erämaan itäisimmällä puolella owat jäännök-
set Palmyra eli Tadmor nimisestä kaupungista.

Palestina, jota kristityt kutsumat „pyhäksi maaksi",
on laajuudeltaan 450 neliöpeninkuorman suuruinen ja siis
yhtä suuri kuin Turun lääni. Palestina jaetaan seuraamiin
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osiin, jotka owat: Galilea, Samaria, ludea ja Gi-
lead. Kolme ensimainittua käsittämä, läntisen muorimaan
Jordaniin saakka ynnä rantamaan Filistea; Gilead käsit-
tää itäisen muorimaan.

Vanhana aikana oli tämä maa sangen hymin miljel-
ty, maan nyt on Mikki laiminlyötyä, ja monessa paikassa,
jotka ennen olimat hedelmälliset, löytyy nyt maan erämaita,
tahi aroja. Asujanten luku on kenties V2 milj. Mahome-
tit mallitsemat maassa ja kiusaamat paljon niitä kristityttä
ja Juutalaisia, joita siellä on.

Palestinan kaupungit omat nykyänsii pieniä, ja suu-
rimmassa niistä, lerusal«nissa, on maan 20 tuh. asuk. M-
malMan omat ne rappiolla ja huonossa tilassa; maan ne
omat suuresta armosta meille, sillä niin monta pyhää muis-
toa liittyy niihin.

Galileassa on: Akka meren rannalla, Kaana, Na-
zaret ja Nain, Mikki Taborin muoren tienoilla, sekä Ti-
berin s Genesaretin warrella.

Akka oli ristiretkeilijäin aikoina tunnettu nimellä P.
Jean d'Acre ja sinä aikana tärkeä linnoitus. — K a ana ja
Nain, tunnetut pyhässä raamatussa, omat hymin miihiin-
pätöifiä; suurempi on Nazaret. — Tiberias on semmoi-
sella seudulla, joka muinoin oli maallinen paratiisi, maan
nyt kansasta tyhjä ja autio; — Kapernaumia ei eniiiin
löydy.

Samariassa on Samaria ja Nabulus sisämaassa.
Samaria on nyt waan muinaisjäännöksenä; waan

Nabulus, tuo muinainen Sichem, on Palestinan tärkeimpiä
kaupunkeja. Sichemin luona näytetään „lakobin Miwoa",
missä Kristus ilmestyi Samaritalaiselle waimolle.

ludeassa on: Jaffa meren rannalla, Jerusalem
ja Betlehem ylämaalla, sekä lericho lähellä Jordania.

Jaffa, muinainen loppe, mainitaan ufein raama-
tussa. — Jerusalem, „muistirikMin kaupunki maan piiiil-
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lä", on autiolla seudulla ja 2,500 jalankorkuisalla kalkki-ylän-
göllä, jotakolmelta haaralta piirittämä, rotkot ja joM neljän-
neltä puoleltaau tasaisesti yhtyy ympärillä olemaan maahan.
Ne komeat rakennukset, jotka muinoin Jerusalemia koristimat,
omat mallan hiiminneet. Moriamuorelle, millä Salo-
monin temppeli oli, omat Mahometit rakentaneet mos-
keen, joM on nyt heidän pyhimpiä paikkoja. Zionilla,
millä Damidin linna seisoi, on nyt Juutalaistenkatala asun-
tokohta. Kristittyjen asuntopaikassa on ..pyhän haudan kirk-
ko", minne päiisiäis-aikoina monta kristittyä tokountuu, jopa
kaukaisistakin maista.

Ahdessä Jerusalemin wierellä olemassa rotkossa, lo-
safatin laaksossa, on joukko öljypuita, ja sitä pidetään
todenmukaisuudella Getsemanin puistona. Toisella puo-
lella losafatin laaksoa omat Oljymuori ja Betania.

Betlehemissä asuu kristityttä; nämiit malmistamat
ristinmerkkejä, ruusukiehkuroita y. m., joita lähetetään ka-
tholisille kristityille. Ahdessii kirkossa löytyy luola, jota sa-
notaanKristuksen syntymiikohdaksi. — lericho, ..palmukau-
punki", on rauniona.

Arabia.
(50 tuh. neliöpenink., muutamia milj. asuk.)

Arabiassa asuu suurimmaksi osaksi kulkemia Beduini-
heimokuntia, jotka kyllä omat emirien (ruhtinasten) tahi
sjejkien (herrojen) alla, maan jotka oikeimmiten omat hallituk-
setta jariidassa keskenänsä. Nämiit Beduinit, „eriimaan lap-
set", pitämät itsiimsä puhtaina sekautumattomina Arabialaisina
ja ylenkatsomat maan tilallista kansaa. *) Osa Arabialaisia
sanotaan kyllä oleman Turkin sultanin mallan alaisia, maan

*) Arabialaiset ynnä Juutalaiset kuulumat Semitein kantalajiin,
joka on ruumiin rakennukseltaan, maan ei tietiensä suhteen, Indo-Euro-
pan kantalajin kaltainen.
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tämä alaisuus ei ole muuta tuin, että he saamat häneltä
lahjoja sen muoksi, etteimiit he rosmoaisi pyhää Mramania.

Arabialaisten tärkeimmät elinkeinot omat karjanhoito
ja rosmoaminen; he kuljeskelemat ympäri maata oromeda-

reinsa ja muutamain, maan sangen hymien hemosiensa Mns-
fa. Vettä saamilla paikoilla Msmaa taatelipalmu ja dur-
rah, yksi hirssilaji. Etelä-osassa, joM saa kylliksi mettä,
miljellään kahmia, joka on tärkein mientitamara
Mhmi").

Arabian maakunnista mainittakoon: Hidsjas lännes-
sä, Jemen eli „ onnellinen Arabia" lounaassa. Oman idäs-
sä, sekä Nedsjid sisämaassa.

Hidsjasfissll omat kaupungit Medina ja Mekka, jonM
Viimemainitun satamakaupunki on Dsjidda; Jemenissä on
Mokka ja Englannin aluspaikM Aden, ja Omcmissll on
Maskat.

Medina ja marsinkin Mekka omat Mahometein py-
hät kaupungit. Mekassa syntyi Mahomet ja Medinassa on
hän haudattu; Mekassa on myöskin Kaab a eli ..pyhä huo-
ne". Näihin kaupunkeihin maeltaa muosittain paljon Ma-
hometeja, joiden aikomus on tulla hadsjiksi, s. o. Mekan
pyhiinmaeltajiksi.

Niin kutsutulla Petrean niemimaalla on kuuluisa
Sinaj. (Nimi Horeb merkitsee uskottamasti koko muori-
jonoa). Sille on rakennettu luostari, jonM samoin kuin
usean muunkin Itämaan luostarin ympärillä on mahmat
nruurit marjoksi rosmoamista Beduineista.

Aden on niin luja linnoitus, että se on tullut kutsu-
tuksi ..Aasian Gibraltariksi". Toinen tärkeä Englannin so-
tilaspllikta on Perim niminen saari Bab el Mandebissa.

Maskat on tuon „Maskatin imamin" asunto, jolla
en alusmaita myös itäpuolella Persian lahtea. — Ned-

asuu mahometilainen lahkokunta, niin kutsutut Wa-
Habitit; maan tämä osa Arabiaa on melkein tuntematon.
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Bahreinsaarien luona Persian lahdella harjoitetaan
suurta päiirlynpyytöä.

Iran.
(45 tuh. neliöpenink., 10 milj, asuk.)

Persiassa asuu suurimmaksi osaksi Tadsjikeja eli
Uusi-Persialaisia, jotka omat tulleet Parsein ja muiden
kansain sekoituksesta. Vallitsema kansakunta on kuitenkin
Turkkilaiset, ja näihin kuuluu myös maan ruhtinas, niin
kutsuttu sjah. Persialaiset omat hymillii luonnonlahjoilla
marustettua kansaa ja tunnetut hymistä tamoistaan, jonka
tähden heitä on kutsuttu ..Itämaan Ranskalaisiksi", maan
he omat samassa miekkaita ja petollisia. He antamat suu-
ren armon Europalaisille laitoksille. Persialaisten tärkeim-
mät elinkeinot omat maanwiljelys ja teollisuus, esim. ma-
tot ja ruusu-öljy.

Persialaisten uskonto on mahometilainen;mutta he kuu-
lumat erityiseen lahkokuntaan, Sjiiteihin, jotka omat komassa
eripuraisuudessa Sunnitein kanssa (kaikkein Sunnitein piiä-
miehenii on Turkin suttani, ja useimmat Mahometit maan
päällä pitämät häntä sen muoksi kunniassa.

Kaupungit Persiassa omat osaksi suuri-armoista.
Persian lahden rannalla on Busjir; — sisämaassa omat
Sjiras, Ispahan, Teheran, Hamadan (ent. Ekbata-
na), Tebris ja Mesjhed; — Kaspian meren rannalla on
Barfrusj. Ispahanissa, Teheranissa, Tebrisissä ja Mesj-
hedissii on kussakin noin 100 tuh. asuk.

Sjiras on tunnettu munistansa ja ruusuistansa. Lä-
hellä tätä kaupunkia omat Persepolisin rauniot. — Is-
pahan, josta usein puhutaan itämaisissa saduissa, oli mui-
noin pääkaupunkina ja siinä on mieliikin monta muistoa
sen loisto-ajasta. — Teheran on nykyiinsä pääkaupunkina.
— Tebris on pääpaikka kaupalle Europan Mnssa. —

Mesjhed on Sjiitein pyhin pyhiinmaelluspaikka.
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Afganistan, jossa asuu Afganeja, jaetaan maltakuntiin
Herat luoteessa, Kabul koillisessa ja Kandahar etelässä.
Afganit harjoittamat enemmän karjanhoitoa kuin maanmil-
jelystii.

Belutsjistamn asujamet omat Belutsjeja, jotka elämät
paimentolaisina ja rosmoina.

Sekä Afganit että Belutsjit omat Mahometeja.

India.
Nimellä India tarkoitettiin muinoin maat itäpuolella

Indusjokea ja eteläpuolella Himalajaa jaKiinaa. Kun Co-
lumbus oli löytänyt Länsi-Indian, tuli kysymyksessä olemille
maille nimeksi Itä- India.

Tämä rikas India on jo kauan ollut mieraiden kan-
sain pyrintöjen piiämacllina. Nykyiinsii hallitsemat Eng-
lantilaiset melkein koko Etu-Indian ja osan Taka-Indiaa,
mihin myöskin Ranskalaiset omat asettuneet. Indian
saarilla omat Hollantilaiset mahtamimmat; Hispania-
laiset omistamat osan Filippinejii. Portugalilaisilla
on maan wiihiin jäljellä muinaisista alusmaista.

Helposti moi käsittää, että Indiaa omat useasti mie-
raat kansat ahdistaneet. Nämiit lameat maat omat nimit-
täin tunnetut rikkaista luonnontuotteistaan, joita on
mineraleista kulta, tina, timantit ja muut kalliit kimet, kas-
meista kallls-armoiset puulajit (teekki ja eepenholtsi), pum-
puli ja maustimet (kaneli Ceylonilla, ryytineilikkä ja mus-
kotti Molukkein saanlla), eläinkunnasta norsunluu ja silkki
y. m.

1. Otu Judia.
(70 tuh. neliöpenink., 200 milj. asuk.)

jaetaan Valtiollisessa suhteessa:
1. Britannian Etu-Indiaan.
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2. Itsewaltaisiin waltoihin, joiden joukossa muori-
maat Nipaal ja Butan Himalajan eteläpuolella.

3. Ranskan alusmaihin, joiden joukossa Pondicheri
(pongdisjen) Dekanin itäpuolella ja

4. Portugalin alusmaat, joiden joukossa Goa Deka-
nin länsipuolella.

Piiii-osa Etu-Indiaa on Britannian mallan alla; muut
osat omat mähemmästit armosta. Britannian Etu-India
jaetaan 3 presidenttikuntaan, jotka omat Bengali, Mad-

ras ja Bombay, sekä 4 piirikuntaan, jotka omat Luoteis-
piirikunta, Pendsjab, Audh ja Keskipiirikunnat; tähän kuu-
luu myöskin Ceylonin saari. Presidenttikunnissa on monessa
mielii omat ruhtinaansa; maan he omat Englannin alaisia
ja maksamat sille meroa. Britannian Indian korkein Virka-
mies on kenraalikuwernööri Kalkutassa.

Etu-Indian asujamet omat suureksi osaksi Hindulai-
sia ja kuulumat samaan kantalajiin kuin suurin osa Euro-
pan asujamia. Heidän manhin kielensä oli sanskritia,
jolla kielellä ei ole ainoastaan pyhät kirjat, mutta myöskin
ihania runoelmia kirjoitettu. Nyt puhumat he hindusta-
nin kieltä.

Hindulaisten uskonto on Bramaninen, jonka mu-
kaan kolme piiäjumalaa löytyy, joiden niminä on Brama,
Wisjnus ja Sima. Omituisuuksena Bramanin opissa on
se, että se jakaa kansan 4 komin toisistaan eroitettuun syn-
tykuntiin, jotka omat papit eli Braminit, soturit, pormarit
ja orjat. Tätä syntykuntain jakoa seurattiin ankarasti; maan
uusimpina aikoina omat Englantilaiset aikaan saaneet muu-
toksen tässä kohdassa. Jopa Parialaiset (s. o. Bramanpal-
melijat, jotka omat niin alhaisella portaalla, ettei he edes
kuulu yllämainittuihin syntykuntiin), moimat päästä englan-
tilaisiksi mirkamiehiksi, jos he omat siihenkelwolliset. Myös
muitakin uskonnollisia elämäntapoja, niinkuin itsepiinausta,
lasten hukuttamista pyhään jokeen j. n. e. koettamat Engels-
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mannit hämittää; leskien polttaminen on jo laannut englan-
tilaisen kiellon muoksi.

Elinkeinoista on maanmiljelys tärkein ja paljon
nissiä ja pumpulia sekä opiumia miedään ulos Etu-Indi-
asta. Karjanhoito on sitä mastoin mähemmän armoinen.
Teollisuus on monessa suhteessa korkealla kannalla (pumpu-
li-tehtaat omat nykyänsit armottomia, sillä pumpuli miedään
raakana Englantiin, josta sitä malmistettuna palautetaan).
Kauppa on sangen tärkeä, marsinkin Englannin Mnssa, ja
sitä edistämiit paljon suuret Mnamat jarautatiet. Ganges-
kan amaon simuhaaroineen pisin Mnama maan päällä.

Etu-Indian asujamilla on jommoinenkin simistys, ja
siellä löytyy monta hindulaista koulua. Benaresissa on hin-
dulainen yli-opisto, missä Braminit oppimat uskonnollisia
tietojansa.

Kaupungit Indiassa omat hymin isohkot, ja monessa
niissä on muutamia 100 tuhansia asuk. Kolme suurinta
omat pääkaupunkeja presidenttikunnisfa, nim. Kalkutta ja
Madras, jossa kumpaisessakin on kenties V2 milj. asuk., ja
Bombay, jossa on 800 tuh. asuk. Usea kaupunki on myös-
kin tunnettu hindulaisista komeista rakennuksistansa (..pago-
deista").

Bengalissa omat: Kalkutta Huglin marrella, Se-
rampor ei kaukana Kalkutasta ja Patna Gangesin mar-
rella.

Kalkutta, nykyinen Indian pääkaupunki, oli 150
muotta sitten kurja kylä. Kaupunki harjoittaa sangen ar-
mollista kauppaa (opiumia, indigoa y. m.) ja on samassa
niin komeasti rakennettu, että se muistuttaa Pietaria. —

Kalkutta, Bombay ja Sjanghai omat Aasian etewimmiit
kauppakaupungit.

Serampor on sen suuren protestantillisen lähetys-
seuran pääpaikkana, joM koettaa leivittää kristin-oppia Hin-
dulaisten joukossa. (Luetaanpa Etu-Indiassa olewan IV2
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milj. kristityttä alku-asujamia, enin Mtholilaisia). — Patna
harjoittaa suurta opiuminwiljelystä ja kauppaa.

Luoteispiirikunnassa owat: Ben ares Gangesin war-
rella. Allahabad missä Dsjamna laskee Gangesiin, jaAgra
Dsjamnan warrella.

Benares on Hindulaisten pyhin kaupunki, jossa on
joukko palatseja ja pagodeja. Usea Hindulainen syöksee it-
sensä alas Gangesin warrella olemilta marmorirapuilta, lo-
pettaaksensa elämänsä tuossa pyhässä joessa. — Allahabad
on myöskin Indian esimäisiä pyhiinmaelluspaikkoja. —

Agra oli muinoin „ Suuren Mogolin" toinen asuntopaikka
ja komea kaupunki, maan käy nyt yhä enemmän rappiolle.

Pendsjabissll (s. o. miiden joen maassa) omat Delhi
Dsjamnan warrella ja Lahor yhden niiden rviiden joen
warrella, jotka yhdistettyinä laskemat Sindiin eli Indus-
jokeen.

Delhissä, Suuren Mogolin ent. ensimiiisessä asunto-
paikassa, on samoin kuin Agrassa sanomattoman komeita,
nyt puoleksi rappiolle joutuneita rakennuksia.

Audhissll (oude) on Lucknom 300 tuh. asukkaalla,
jotka malmistamat paljon ruusumettä.

Keskipiirikunnissa on Nagpur suurin kaupunki.
Madrasissa on Madras Koromandelrannalla eli De-

kanin itäisellä rannalla (läntisin niemi on Malabar), tär-
keä tehdas- ja kauppakaupunki (timantteja ja piiiirlyjä).
Etelässä on ..seitsemän pagodia", jäännökset kallioon haka-
tusta kaupungista.

Bombllyssll omat Bombay Dekanin länsirannalla ja
Karatsji, länsipuolella Sindin suistomaata.

Bombay on Aasian aimollisimpia kauppakaupunkeja,
mieden paljon ulos pumpulia, ja on samassa sotasatama ja
paikka höyry-alusten kululle Adeniin, Suesiin j. n. e., kuin
myös Englannin läpimaankulkemalle postille (jota kutsu-
taan niin, syystä kun se kulkee mähän läpi maan, nim.
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Egyptin). Lähellä Bombayta omat saaret Elefanta ja
Salsette ikimanhoine luolatemppelineen. — Karatsji on
nopeasti kukoistama kaupunki.

Ceylonin saarella omat: pääkaupunki Colombo ja
Galle eli Point de Galle, pääpaikka höyry-alusten ku-
lulle Europan, Indian, Kiinan ja Australian mälillä. Saa-
ren päätuotteet omat kaneli ja Mhmi. Matalassa salmessa
Ceylonin ja mannermaan mälillä pyydetään päärlyjii. —

Ulkopuolella Malabaria omat nuo lukuisat Lakkadimit ja
Malediivit, rikkaat kokospähkinöistii.

Alusmaista omat tärkeimmät:
Kasjmir, uloinna luoteessa, tunnettu saalikudoksis-

taan.
Radsjputien maa, eteläpuolella Pendsjabia, käsittää

monta pikkumaltaa, joita muutamia Indian erämaa pii-
rittää.^

Mahrattien kolme maltakuntaa, koillisessa edellisestä.
Nizamin walwkunta, keskellä Dekcmia, pääkaupunki-

neen Hyderabad (hei) Golkondan timantti-ylängöllä ja ky-
lineen Ellura, jossa on ihmeellisen kaunis luolatemppeli.

Mysoren (meisur) walwkunta Etelä-Dekanissa.

2. FaKa Zudia
(40 tuh. neliöpenink., 25 milj. asuk.)

on piiinmastoin kuin Etu-India saanut suureksi osaksi olla
wapaa Europalaisten wallitsemisesta. Sen osat owat:

1. Britannian alusmaat, jotka ulottumat pitkin Ben-
galin lahden itiisimua (Britannian Birma) ja Msittämät
sitä paitse kaupungin Malalla.

2—4. Indo-Kiinan wallat, nim. Virma, Siam ja
Annam.

5. Ranskan alusmaat eli Ala-Kotkin-Kiina. Rans-
kan suojelusmaltiona on Kambodfja.
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6. Omawllltaiset Malajiwaltiot MalaMlla.
Taka-Indiassa asuu monta kansakuntaa, jotka ikään-

kuin muuttuisimat Hindulaisista Kiinalaisiksi ja joita sen
tähden on kutsuttu Indo-Kiinalaisiksi. Ne omat paljoa
alhaisemmalla simistyksen kannalla kuin Hindulaiset ja Kii-
nalaiset; he tunnustamat Buddhan uskontoa, joka mo-
nessa seikassa on Braman uskonnon kaltainen, maan sillä
ei ole syntykunnan jakoa.

Britannian alusmaissa omat, paitse Malakkaa, kau-
pungit Akyab, Pegu ja Rangujn. Viimemainittu on,
muMman asentonsa wuoksi Irawaddin suistomaalla, tärkeä
kauppakaupunki. — Akyab on riissiMupan wuoksi tärkeim-
piä satamia maan päällä.

Virmassa on Mandalay pääkaupunkina, Siamissa
Bangkok Menamin warrella, ja Annamissa Hu e meren
rannalla. — Bangkok on TaM-Indian suurin kaupunki,
400 tuh. asuk. Ettei kaupungin tulisi kärsiä wahinkoja wesi-
tulwien kautta, on se rakennettu osaksi korkeille paaluille,
osaksi uimille bambuputkille.

Ranskan alusmaissa on Saigon Miikongin suisto-
maalla.

3. Zndiau saarisarja
(37 tuh. neliöpenink., 27 milj. asuk.)

käsittää saaret Taka-Indiasta alkaen Australian manner-
maahan ja Uusi-Guineaan sekä Formosaan saakka. Sen
osat omat:

1. Hollannin alusmaat, jotka Msittämät päii-osan
niitä ja omat yhteensä 30 wh. neliöpenink. suuruiset 20
milj. asukkaalla.

2. Britannian alusmaat, joiden joukossa Pulo-Pi-
nang ja Singapor Malakan niemimaan wierellä sekä
saari Labuan Borneon wierellä.
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3. Portugalin alusmaat, jotka omat maan mähäisiä
jätteitä Portugalin muinaisista lameoista kolonioista ja joi-
na on nyt ainoastaan muutama pieni piirikunta Vähillä
Sundasaarilla.

4. Hispanian alusmaat, nim. Filippinit.
5. Onmwaltaiset osat, jotka omat hajalla Europalais-

ten alusmaiden joukossa.
Asujamet Indian saarisarjalla omat suurimmaksi osaksi

Malajia, jotka omat omaa kantalajiansa. Useimmat heistä
omat simistymättömiä ja melkein ainoastaan lamalaisilla
(dsjll) on jonkunlainen simistys. Malajit omat suurimmaksi
osaksi Mahometeja.

Koska saaret omat rikkaat luonnontuotteista, niin omat
siitä syystä Europalaiset alusmaat sangen tärkeät-armoiset.
Tätä moi sanoa marsinkin Hollannin alusmaista, joissaryyti
y. m. kauppa antaa suuren moiton.

Hollannin alusmaista on Jama tärkein, ja sieltä mie-
diiiin ulos sangen paljon kahmia (..lamakahmi") ja sokeria.
Saaren pääkaupunki on Batawia, 150 tuh. asuk. Ennen
oli tämä kaupunki sangen määrällinen termeydelle, sillä Hol-
lantilaiset olimat rakentaneet tapansa mukaan sen katuihin
kanamia; mutta sittemmin owat kanawat tulleet jälleen um-
peen luoduiksi, ja tästä on kaupunki tullut ilmaltansa rait-
tiiksi.

Britannian alusmaista omat Pulo Pinang jaSin-
gapor tärkeät kauppakaupungit ja Labuan on rikas kimi-
hiilestii. Singaporin luona jakautuu Indian suuri meri-
Muppatie kahdelle haaralle. Kiinaan ja Australiaan.

Hispanian alusmaista on saari Luzon hymin hedel-
mällinen. Manila nimisestä pääkaupungista, joM on yhtä
suuri kuin Batamia, miedään ulos paljon sokeria, tupakkaa,
Manilaharnppua y. m.
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Aiiuau waltakuuta
(200 wh. neliöpenink., yli 400 milj. asut.)

on Wenäjän ja Britannian maltakuntain jälkeen suurin
maan päällä sekä kaikista kansakkain. Kuinka suuri asujan-
ten luku on, ei tiedetä marmuudella; maan 400 miljonaan
saattanee se nousta ja „joka kolmas ihminen maan päällä
on siis Kiinalainen". Tämä suuri kansajoukko löytyy kui-
tenkin ainoastaan Varsinaisessa Kiinassa, jossa monessa
paikassa on 20 tuh. ihmistä neliöpeninkuormalla. Maa on
liiaksi kansoitettu, jonka tähden usea tappaa lapsensa ja mo-
nia tuhansia asuu laiwoilla ja lautoilla. Valtakunnan muissa
osissa on kussakin maan muutamia milj. asuk.

Varsinainen Kiina ei ole ainoastaan se osa malta-
kuntaa, joM rvallitsee multaakin osia, mutta se on myöskin
se ainoä, osa, jolla on maltiollinen merkitys ja jossa on Kii-
nan sinistyksen pesä. Tämä sirvistys on hymin omitui-
nen, sillä Kiinalaiset ylenkatsomat kaikkea, mikä ei ole kiina-
laista; se on samassa hymin manha, ja kompassi, poslini,
ruuti ja kirjapainoitta... omat olleet tunnetut Kiinassa pal-
joa aiMsemr^rin kuin Europassa. Kiinalaisten ylenkatse kaik-
kea kohti, iräta on muukalaista, on aikaan saanut heillä py-
siiyksen, ja heidän simistyksensä onkin sentähden paljoa al-
haisemmalla lannalla kuin Europalaisten.

Kiinan asujamet kuulumat melkein yksinomaisesti yh-
teen ainoaan Kansakuntaan, nim. kiinalaiseen. Muista
kansakunnista löytyy ainoastaan muutamia milj. Mantsju-
laisia, jotka tMt mallitsemaa kansaa; maan ne omat kie-
leltään ja tarvoltaan muuttuneet Kiinalaisiksi.

Kun maa on tiheästi asuttu, täytyy Kiinalaisten tehdä
ahkerasti työtä Voidaksensa elättää itseänsä. Maanmilje-
lys on niin edistynyt, että suurin osa maata on niin mil-
jeltyii, kuin mumlla miljellään Msmitarhoja. Tärkeimmät
tarvarat ja miljelyfasmit omat nissi, Kiinalaisten pääramin-
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to, tee, jota sekä nautitaan että ulosmiediiän paljon, ja
pumpuli. Karjanhoito on sitä mastoin mähemmin edis-
tynyt, sillä Kiinalaisilla on maan mähän juhta-eläimiä, ei-
wiitkä he pidä maitoa, moita ja juustoa missään suuressa
armossa; ainoastaan sikoja pidetään paljon. Muista eläi-
mistä mainittakoon siipikarja ja kalat („kalansiitys") sekä
silkkimato. Silkinmiljelys antaa niin suuren tulon, että
puolet kaikkea sitä silkkiä, mitä maan päällä saadaan, pide-
tään kiinalaisena. Wuorityö ei ole korkealla kannalla,
mutta maa tuottaa ilmin kuitenkin kaikellaisia hyödyllisiä
mineraleja. Teollisuus on muutamissa haaroissaan hymin
edistynyt, ja jo manhana aikana omat Kiinalaiset olleet tun-
netut kiilloitetuista töistään, silkkikankaistaan, tuschistaan,
poslinistaan y. m.

Sisämaan kauppa on suuri-armoinen ja sitä edistii-
wät paljon haaksikululle sopimat joet jakanawat, joiden jou-
kossa Keisarin kanawa. Ulkomaan kauppa oli fauan su-
pistettu Kantoniin ja Maimatsjiniin, maan nyt on jo monta
satamaa tullut aukaistuksi ulkolaisille. Wientitanmrat omat
erinomattain tee ja silkki ja tuontitamarana opiun/i Indiasta.

Uskonto suurimmalla osalla Kiinalaisi^ on Bud-
dhaismilajia, niinkutsuttua Fon oppia. Ke?sari ja mel-
kein kaikki korkeasukuiset seuraamat Konfutfen, oppia, jolla
ei ole pappia eikä epäjumalan kumia, maan jokaantaa marsin-
kin koto joukon siiveyttämiii ohjeita elämälle. Keisari on opin
korkein patriarkka. Kristin-oppi on tähän saakka saanut
maan Harmoja tunnustajia Kiinassa. <

Walistus on omituinen. Kiinalaisilla nimittäin ei
ole ollenkaan puustaimia, maan he käyttäjät eri merkkejä
joka sanalle. Merkkijen luku on 50 tuh./ joista kuitenkin
ainoastaan 4—5 tuh. löytyy tamallisisso kirjoissa. Sitä
merkillisempiiä on, että suuri osa Kiinalaisia osaa lukea ja
kirjoittaa. Kiinalaiset pitämät suuressa atmossa tieteitä, ja
heidän Virkamiehensä, Mandariini, omat melmolliset seisoa
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kowaa tutkintoa. HMii kuitenkin tutkistellaan waan Kiinan
muinais-ajan kirjailijain teoksia.

Hallitusmuoto Kiinassa on rajoittamaton monar-
tillinen; mutta keisarin, jota kutsutaan ..taimaan pojaksi",
..kansan isäksi ja äidiksi" j. n. e., tulee noudattaa manhoja
tapoja.

Viime-aikoina omat Kiinalaiset kuitenkin rumenneet
luopumaan manhalla-olemisestaan. Europcllaiset omat mo-
nesti saaneet moiton Kiinalaisten kurjasta sotawiiestii, ja
monena wuonna on itse maassa ollut mahtama kapinan-
puolue. Samoin kuin Kiinalaiset omat aikanansa turhaan
koettaneet puolustaa maatansa Mcmtsujeista nyt rappiolle
tulleella ..Kiinan mallillaan", samoin on nyt heidänkin kanssa
käynyt „ punatukkien barbarien" (Engelsmannien) «laikutuk-
sesta.

Kaupungit omat syystä, kun maa on tiheästi asut-
tu, sangen suuret. Vähintäin 4:sfä niissä, joiden joukossa
Peking, on I—21—2 milj. asuk. ja yhtä monessa, joiden jou-
kossa Kanton ja Ranking, on V2—1 milj. asuk. Useassa
kaupungissa on yli 100 tuh. asuk.

Enin tunnetut kaupungit Kiinassa omat: Kanton ja
Sjanghai meren rannalla, Nanking sisämaassa lantse-
kiangin warrella, ja Peking sisämaassa pohjaispuolella.

Kanton on miimeisinä muosina menettänyt aimolli-
suutensa, sillä Europalaisilla on nyt piiiisö-oikeus myöskin
muihin satamiin. Lähellä Kantonia omat: saari Hong-
kong, joka on jätetty Englantilaisille, ja niemimaa Makao,
joka kuuluu Portugalilaisille.

Sjanghai on nyt etewin merikauppakaupunkiKiinassa.
— Nanking on tunnettu nyt häwitetystä poslinitornistaan
sekä silkki- ja pumpulitangaistaan. — Pekingissä, malta-
kunnan pääkaupungissa, on oikeastaan kaksi kaupunkia, kiina-
lainen ja mantsjuilainen. Viimemainitussa on keisarin pa-
latsi rcckennusjoukkoineen, puistoineen j. n. e.
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Varsinaiseen Kiinaan luetaan myöskin saaret Hainan
ja Taiwan eli Formosa.

Kiinan syrjämaat owat Tibet, Mongolia, Mant-
sjuria ja Lju-Kju-saaret.

Näissä maissa, paitse miimemainitussa, elää paimen-
tolaisia, joita kussakin näissä maissa taitaa olla muutamia
miljoneja. Niissä on siis waan muutamia kaupunkeja, niin-
kuin Lhassa Tibetissä ja Maimatsjin Mongoliassa.

Melkein MM asujamet owat Buddhan uskolaisia.
Tibetissä kutsutaan Buddhan uskontoa Lamaismiksi, jonka
mukaan pappeja. Laman nimisiä, pidetään semmoisina ju-
malina, jotka owat ihmishaamussa. Kahta ensimäistä La-
maa Tibetissä kutsutaan nimellä Dalai-Lama ja Bogdo-
Lama. — Tibetissä on oikeastaan waan yksi warsinainen
kaupunki, mutta sitä mastoin 3 tuh. luostaria.

Miiyä-HzuKHaria,

ennen Kiinan alainen, on nyt siitä itsensä mapaaksi tehnyt.
Asujamet, tilalliset Bukharit ja paimentolaisina olemat
Turkkilaisten heimokunnat, omat Mahometeja. Aimollisim-
mat kaupungit omat larkand ja Kasjgar, kummassakin
60 tuh. asuk. Ne owat tärkeät kauppakaupungit sen kara-
wanitien marrella, joka mie Itä-Aasiasta Länsi-Aasiaan. —

Tähän kuuluu myös osa Dsungaria.

Aorea
on melkein tuntematon, sillä Europalaisilla ei ole oikeutta
päästä maahan. Maata moinee rverrata Kiinanmaahan.

Japaniu waltakuuta.
(7 wh. neliöpenink., 35 milj. asuk.)

Samoin kuin Kiina on Japanikin ollut Muan suljettu
muukalaisille, ja ainoastaan Hollantilaiset ja Kiinalaiset
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omat saaneet Mydii maan yhdessä satamassa. Nykyimsä
omat kuitenkin useammat mallat pakoittaneet Japanilaisia
aukaisemaan muutamia satamia.

Japani on saanut simistyksensii Kiinasta ja Japani-
laisten oloja moi sentiihden merrata komin Kiinalaisten oloi-
hin. Kuitenkaan tätä ei moi sanoa hallitusmuodosta.
Japanin hallituksen etunenässä oli mähän aikaa sitten Mksi
ruhtinasta, hengellinen, ..MiMdo", ja maallinen, „Taikun".
Viimemainittu on ollut pakoitettu jättämään maltansa Mi-
Mdolle, joM myös on Valloittanut mahtumat lääninruhti-
naat.

Maan milj ely s on yhtä pitkälle edistynyt kuin Kii-
nassakin ja roientitarvarat omat samat. Uskonto on
Buddhan uskontoa ja simistys on komin edistynyt. Päin-
mastoin kuin Kiinalaiset omat Japanilaiset jo aikaa sitten
hankkineet itsellensä tietoja Europalaisten edistyksistä jakäyt-
tämät tätä tietoa hymäksensä.

Japanin enin tunnetut kaupungit omat ledo ja Mia-
ko, molemmat Nipponin saarella, ja Nagasaki yhdellä
eteläisemmällii saarella.

ledossa ja Miakossa sanotaan oleman V2—1 milj.
asuk. — Nagasaki on tunnettu siitä, että se oli ainoana
satamana, jonne Hollantilaisia ennen päästettiin.

Afrika.
AfriMa piinttiimät Välimeri, Atlantin meri ja In-

dian meri. Suurin osa on kuumassa myöhykkeessii. Aino-
astaan mähiiinen osa on eteläisessä lauhkeassa Vyöhykkeessä
ja mähän suurempi osa pohjaisessa lauhkeassa Vyöhykkeessä.

Kun Afrikan rannat owat hymin mähiiisen lahdilla
uurretut ja melkein Mikki joet haaksikululle sopimattomat,
niin tunnetaan sitä niin mähän, että suurin osa sisämaata
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on tuntematon. Viime muosina on kuitenkin Afrikan sisä-
osia edistyksellä tutkittu.

Afrikan tamallinen jako on: 1. Niilimaat, joihin
kuuluu Egypti, Nubia ja Abessinia; 2. Berberiä, jossa
on Tripoli, Tunis, Algeria ja Marokko; 3. Sahara; 4.
Sudan; 5. Senegambia; 6. Alii-Guinea eli Guinea;
7. Etelii-Afrika, missä on Ala-Guinea, Kapmaa ja muu
Etelä«AfriM; ja 8. saaret.

Mitä korleussuhtaan tulee luultiin monta aikaa, että
Afrikassa oli kaksi eri osaa, nimittäin suuri Etelä-Afrikan
ylänkö etelässä ja suuri erä-alanko ynnä Atlas pohjaisessa.
Nykyänsii on kuitenkin keksitty, että niin hymin etelässä kuin
pohjassakin on ylämaita ja alankoja sekaisin.

Etelii-Afrika on erikorkuinen kulppo, jonka siivuilla
idässä ja lännessä on muoria, mitkä enemmän tahi miihem-
miin lähenemät merta, jota kohti, samoin kuin sisämaatakin
masten, ne enin Vähitellen alenemat. Kulpon simut omat
enin tunnetut Kapmaassa, joka jo kauan on ollut Euro-
palainen kolonia. Kaidalta merenrannalta tullaan Zmar-
teveldin (ftld) muorijonon yli Karro nimiselle ylätasan-
golle ja siitä taaskin Nieumeveld nimiselle muorijonolle.
Viimemainitun sisällä on suuri erämaa, Kalahari, ikään-
kuin Etelä-Afrikan Saharana. — Etelä-Afrikan pohjaiset
sisii-osat owat hywin Vähän tunnetut. Keskellä Etelä-Afri-
kan itiifyrjiiii kohoamat tähän saakka korkeimmiksi tunnetut
kukkulat tällä maan-osalla, nim. Doenyo Ngai, Kilima-
ndsjaro y. m., yli 18 tuh. jalan korkuisat ja ikuisalla lu-
mella peitetyt.

Etelä-AfriMsta jatkuu rantamuori Keski-Afrikaan
osaksi itään, osaksi länteen päin. Itäpuolella on Abesfi-
nian ylänkö joM on 14 wh. jalan korkuinen ja monessa
kohden ikuisella lumella peitetty. Tästä ylämaasta tullaan
Nubian porrasmaan Mutta penger penkereeltä Egyptin
alangolle. Etelä-Afrikasta länteenpäin My Kongmuoret,



157

jotka omat Guinealahden rantamaan pohjaisrajana. Abessi-
nian ja Kongmuorien mälillä on Sudan, joM on osaksi kor-
keata, osaksi matalaa.

Pohjais-Afrikan etelä-osaa on 100 tuh. neliöpenink.
suuruinen iso Saharan erämaa, jonka länsipuolella on
marsinainen Sahara ja itäpuolella Libyan Sahara. Län-
teen päin ulottuu Sahara Atlantin mereen saakka ja muo-
dostaa siellä 400 jalan korkuisia hiekkasärkkiä. Pohjaisessa
ulottuu erämaa Isoon Syrtiin asti. Muutamilla paikoilla
pohjaisessa on erämaa merta alempana. Ennen on luultu,
että koko Sahara olisi alankoa; maan niin ei ole asian laita.
Piiinmastoin on nähty muutamain osain oleman niin kor-
kealla, että ..asujamet pukeutumat taimella turkkiin". Myös
on keksitty, että mesirikkaita paikkoja, joiden nimenä on kei-
das (asunto), on monessa kohden niin tiheällä kuin „pilkku
pantterinnahkalla". Muutamat näitä keitaita eiwät ole
juuri hedelmälliset ja niillä on maan muutamia puita (taa-
telipalmuja ja akaaziapuita); toisilla sitä mastoin on suuret
metsät, jopa wiljawainioitakin (wehnii, durrah). Sangen
laweita osia Saharasta on kuitenkin autioita ja eriikiwikkoa,
joiden yläifemmät paikat kutsutaan nimellä Ha ma da, eli
löysä hiekka, minkä Smum panee pyörtämään liikkeesen ja
mikä usein hautaa allensa koko karamanit. Muinaisia kara-
maniteitii ei möisi ajatellakaan, jos ei siellä löytyisi useita
keitaita. Keidaista mainittakoon: Biled el Dsjerid, s. o.
taatelimaa, joka on Atlasmuoren eteliisyrjällii. Fes san kes-
kellä ja Siv a (ent. Zeus Ammonin keidas) idässä päin.
Tärkeimpänä kaikista keidaista saattaa pitää Niilinlaaksoa,
joka on asuttu, sillä Niili mirtaa sen läpi. Sen rajana
omat Libyan ja Arabian muoret ja se on monessa koh-
den ainoastaan kahden peninkuorman lemyinen. Välime-
ren rannalla kiertyivät mainitut muoret syrjään ja antamat
sijaa Niilinsuistomaalle. — Afrikan pohjais-äiiri on
suureksi osaksi muoria. Itäpuolella Isoa Syrtiii on Bar-
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tan ylänkö. Ulompana lännessä omat Atlasmuoret,
joiden korkein kohta, Korkea Atlas Marokossa, on 11 tuh.
jalan korkuinen ja melkein aina lumella peitetty.

Saarien joukosta on Bourbonilla suitsurva tulimuori.
Teneriffalla on myöskin tulimuori, Pico de Teyde, joM
kohoaa jyrkästi 11 tuh. jalan korkuisalsi ja jota pidettiin
Muan aitaa korkeimpana muorena maan päällä.

Afrikan maa kätkee epäilemättä fuuria minerali-aar-
teita. Tärkeimpinä mainittakoon: kulta (kultatomu), rauta,
maski, timantti ja suola.

Joet Afrikassa eimät ole suuri-armoista, sillä ne tus-
kin haaksikululle sopimat. Tärkeimmiksi niistä saattaa mai-
nita Senegal, Gambia, Niger, Kongo eli Zaire ja
Orarrje, jotta laskemat Atlantin mereen, — Zambese,
joM laskee Indian mereen — ja Niili, joM laskee Viili-
mereen.

Senegal, Gambia ja Niger saamat alkunsa Kong-
rvuorilla. Kongo ja Zambese alkamat juosta lähellä toi-
siansa. Zambese tekee suuren mesiputouksen, Victoria-
putouksen.

Niili on Afrikan merkillisin joki. Jo manhoina ai-
koina oli armeluna, mistä tiima joki tulee, ja masta mii-
meisinii muosina on saatu lähemmin selwäii sen yläjuok-
susta. Aksi Niilin päähaaroja, Bahr el Abiad,s. o. Val-
kea joki, tulee kahdesta suuresta jiirwestii, nim. Ukereme
(Victoria-Njansa) ja Mmutan (Albert-Njansa), jotka tois-
ten jokien kanssa omat piiimiitasaajan ympärillä olemilla seu-
duilla. Kulullansa pohjaista kohti saa Valkea joki Bahr
el Asrakin, s. o. sinisen joen syrjäjoekseen, joka tulee Abes-
siniasta ja juoksee läpi Tsanajiirmen, ja sitten toisen Abes-
sinian joen. Ätbara eli Takazze. Sen jälleen ei tule mi-
tään lisämesiii ja Niili juoksee 200 penink. ilman mitään
enenemistä, ei edes sateen eikä lumenkaan kautta. — Ala-
kulullaan muodostaa Niili mainion Deltan (suistomaan).
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joM on hedelmällisimpiä seutuja maan päällä. Hedelmälli-
syyttä enentämät muotuisat suuret mesitulmat, jotka syntymät
Kesäsateesta" Niilin ylä-osalla. Syyskuussa on tulrva saa-
nut suurimman korkeutensa (20—30 jlk.) ja koko suistomaa
paitse sulut ja muut korkealla olemat osat, omat silloin me-
den alla. — Niili, joka on lähes 900 penink. pituinen, on
Vanhan mantereen pisin joki.

Afrikan järmistä, paitfe jo mainituista, huomattakoon
järrvi Tsad Sudanissa sekä Tanganjika, Njassa ja Nga-
mi Etelä-Afrikassa.

Ilmun-1111l Afrikassa on lämpimämpi kuin missään
muussa maan-osassa. Monella seudulla on hirmuisan kuu-
ma ja Alä-Egyptissä esim. moi keittää munan panemalla sen
hiekkaan, jota aurinko on Varistanut. Samassa on kos-
teus Afrikassa hymin miihiiinen, niinkuin Saharassa ja
Niilimaassa, missä sade on hymin harminainen (onpa sa-
nottu ettei näillä seuduilla ollenkaan sada, maan asian laita
ei ole kuitenkaan niin), ja Etelä-Afrikassa. Nämiit Afrikan
osat kuulumat siis myös „sateettomiin maihin". Afrikan
tropillisilla osilla on kuitenkin melleitii sateita, jotka, niin-
kuin joka paikassa tropillisissa maissa, tapahtumat kesäisinä
kuina, jota mastoin muissa kuissa ei ollenkaan sada.

Kllswikunta Afrikassa on mähäisen kosteuden muoksi maan
mähän hyöstynyt. Ainoastaan muutamilla paikoilla tamataan
niin rehemii Msmullisuus kuin Indiassa tahi Etelä-Ameri-
Mssa.

Tropillisessa sadetienoossa on suuria metsiä, Saha-rassa omat suuret paikat mallan Msmitta. Viljalajeista
on durrah ominaista Afrikalla. — Ne Msmituotteet, joita
Afrikasta ulosmiedään, omat ainoastaan muutamat, ja tär-
keimpinä moi pitää palmu-öljy Guineasta, taatelit ja gum-
mi Pohjais-AfriMsta feM pumpuli Egyptistä.

Eläinkunta Afrikassa on tunnettu fuurten eläin-
lajien paljoudesta. Nisäkkäistä löytyy semmoisia kuin jalo-
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peura, suuret paksunahMis-eläimet, antilopit, giraffi, zebra
j. n. e.; linnuista Mmelikurki ja matelijoista krokotili
(jättilisko). Etelä-AfriM on iso metsästyspiiri, jossa on
sangen suuri joukko ajettumia elämiä. Etelä-AfriMssa mat-
kustaneet omat nähneet antilopiMrjoja, joissa on 40 tuh.
elämää, ja kaikkialla milisee norsuja, sarrvikuonoja j. n. e.
Niistä tuotteista, joitaAfriM antaa maailman markkinoille,
omat norsunluu ja nahkat myöskin tärkeitä.

Useimmat Afrikan koti-eläimet omat samat kuin muu-
allakin maan päällä. Omituisena mainittakoon drome-
dar., joka koko Pohjais-AfriMssa on tärkein koti-eläin ja moi
uksistansa ylläpitää liikettä Mramaniteillä. Nimi ., erämaan
Mirva" on siis sangen sopima tälle eläimelle. Etelä-Afri-
Mssa ei täytetä härkää ainoastaan juhta-eläimenä, maan
myös ratsastus-eläimenä.^

KansllltMllariiii Afrikassa ei moi tarkoin määrätä, sillä
monta.' osaa on mielii tuntematonta. Ne laskennot, joita on
tehty, maihtelervat 50 jopa 300 milj. mälillä.

Afrikan alku-asujamet kuulumat 3 eri kantalajiin, jotka
omat Semitit Pohjais-Afrikassa, Neekerit Keski-Afrikassa
ja suurimmassa osassa Etelii-Afrikaa, ja Hottentotit eteläi-
simmässä osassa.

Semitit Afrikassa omat muodoltaan Indo-Europalais-
ten kaltaisia, mutta iholtaan omat kuitenkin useimmat tumman-
wärisiii. Neekerit omat mustia ja heillä on kiehkuratukM
sekä paksut huulet. Hottentotit omat ruskeankeltaisia ja
heidän hiuksensa omat manukkeiset.

Paitse näitä kansoja on Afrikassa siellä täällä Indo-
Europalaisia, maan ei suurilukuisasi..

Uskonnon suhteen woidaan Afrika jakaa 3 osaan.
Mahometin AfriM käsittää Pohjais-AfriMn (Arabia-

laiset) Länsi-Sudanin ja suuren osan kaupunkeja Etelä-Af-
rikan itärannalla.

Pakanain AfriM käsittää melkein koko muun osan
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Afrikan. Pakanain tienoot Afrikassa omat hymin erilaiset
edistyksiltänsä; muutamilla kansoilla ei ole tuskin mitään
käsitystä korkeimmasta olennosta, toisilla on sitä mastoin
korkeampia ajatuksia, maikka he omat Fetissin palmelijoita.

Kristittyin Afrika käsittää Niilimaat; mutta sikäläi-
nen kristillisyys on hymin seMama ja on nyt ainoastaan
sekoitettua taika-uskoa ja turhaa kirkonmenoa. Europalais-
ten ei ole tähän saakka onnistunut leivittää kristin-uskoa
Afrikassa.

Valtiollisessa suhteessa ei Afrikan maat ole tarkoin
rajoitetut. Jopa Egyptilläkin, joka kuitenkin on enin Euro-
pan maltakuntain kaltainen, ei ole määrättyjä rajoja.

Hliilimaat.
Egypti (noin 10 tuh. neliöpenink., 5 milj. asuk.) on

Turkin alusmaa, mutta melkein omamaltainen. Sitä hallit-see ..marakuningas", joM samassa on Nubian ja Kordofanin
hallitsijana.

Asujamet omat Kopteja, mcmhain Egyptiläisten jäl-
keisiä, ja Arabialaisia. Nämiit miimemainitut tulimat
7:llä Vuosisadalla Egyptiin ja muualle Pohjais-Afrikaan, ja
siitä ajasta alkaen omat he olleet Vallitsemaa kansaa suurim-
malla osalla näitä maita. Egypti on tällä muosisadalla pal-
jon edistynyt. Maa on hymin sopima kaupan liikkeelle, ja
tämä tulee epäilemättä komin kohoamaan, nyt kun Suesin
kanama on malmistunut; maanlaatunsa muoksi on se hy-
min somelias maanmiljelykseen.

Egypti jaetaan tamallisesti 3 osaan, jotka omat Ala-
Egypti, Keski-Egypti ja Alit-Egypti.

Ala-Egyptissä, joMkäsittää Niilin suistomaan, omat
maan tärkeimmät kaupungit, niinkuin Alexandria, Ro-
sette ja Damiette rannalla ja Kairo suistomaan alulla.
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Kairossa, Afrikan -suurimmassa kaupungissa, on 300 tuh.
ja Alexandriassa 200 tuh. asut.

Kairo on Egyptin pääkaupunki ja tunnettu monista
komeista moskeistaan. — Alexandria, jonka Alexander
Suuri perusti, oli kauemman aikaa maailman kaupan pää-
paikkana ja on nyt Egyptin tärkein kauppakaupunki.

Vasta walmistuneen Suesin Mnawan warrella owat:
nykyiinsä perustettu kaupunki Port Said pohjaisessa päässä
ja Sues eteläisessä päässä.

Keski- ja Alit-Egyptissä ei ole mitään suurempaa
kaupunkia, jota mastoin nämät osat omat tunnetut raunioit-
ten paljoudesta. Lähellä Kairoa omat isot Pyramidit,
joista suurin on 520 jalan korkuinen (siis 30 jalkaa korke-
ampi kuin Stratzburgin Munster), ja suunnaton Sfinx,
josta ainoastaan pää näkyy hiekalla. — Alä-Egyptisfä omat,
Luxor ja Karnak nimisien kylien luona, Egyptin muinai-
sen pääMupaungin The ben lameat rauniot.

Nubian asuttamat osat omat pieniä, sillä Niilinlaakso
on sangen Mpea suuressa osassa maata. Asujamia kutsu-
taan Nuban kansaksi.

Tärkeimmät kaupungit omat Kartum, missä Bahr
el Asrek ja Bahr el Abiad yhtymät, sekä Sennar Bahr
el Asrekin warrella.

Abessinia oli ennen kristitty waltio, jota hallitsi niin
kutsuttu „Negus", waan tämä mclltakunta on tullut hiimite-
tyffi. Asujamet omat osaksi Abessinialaisia, osaksi Gal-
lalaisia. Abessinian tunnettu kaupunki on Gondar.

Berberiä
oli Vuosisatoja hirmuna Europalle, sillä ..merirosmojen Val-
takunnan" laiwat tekiwät kaupan epäwakaaksi. Asian laita
on nyt toisin, sen jälleen kun Ranskalaiset walloittiwat Al-
gerian. Monella Berberiawaltiolla on waan Vähäinen
merkitys; Tripoli ja Tunis omat Turkin ylimallan alla.
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Algeria on Ranskan kolonia, ja ainoastaan Marokko on
omarvaltainen.

Asujamet näissä laajoissa maissa eimät ole suurilu-
kuisat. Ne omat marsinkin Berberejä, mitkä monella seu-
dulla omat melkein mustat, ja maahan siirtyneitä Arabia-
laisia. Monessa paikassa asuu feMutuneita Berberejä ja
Arabialaisia, joita Europalaiset kutsumat Morilaisiksi.
Suuri joukko heitä elää paimentolaisina.

Tripolia hallitsee turkkilainen pasja. Siihen kuuluu
Varsinainen Tripoli, Barkan ylänkö ja Fessan
niminen keidas.

Tärkeimmät kaupungit omat Tripoli meren rannalla
ja Mursu. Fessanissa, jotka molemmat omat armoista, sillä
ne omat yhden niiden tärkeimpien Mrawaniteiden warrella,
jotka johtamat meren rannalta Sisä-AfriMan.

Tmis on ainoastaan 4—5 tuh. neliöpenink. suurui-
nen, maan hymin MnsaMs. Sitä hallitsee bej, joM maan
nimeksi kuuluu Turkin alle. Tärkein kaupunki on Tunis,
150 tuh. asuk. Lähellä sitä löytyy muutamia raunioita
Kartagosta jäljellä.

Algeriaa hallitsi muoteen 1830 dej, maan se on nyt
Ranskan alusmaana. Maasta miedään miljaa paljon ulos.

Tärkeimmät kaupungit omat Bona, Algier ja Oran
meren rannalla, jaConstantine sisämaassa. Algierissa on
60 tuh. asuk.

Marokkoa hallitsee suttani. Tärkeimmät kaupungit
omat Fes, Meknes ja Marokko sisämaassa sekä Tanger
(sjer) meren rannalla. — Tanger on tunnettu siitä, että se
on Europan konsulien asunto. — Gibraltarin salmen äärellä
on Ceuta (tsje-u), joka kaupunki ynnä useat toiset kuulumat
Hispanian alle.

Sahara
käsittää joukon maltakuntia; maan tieto niistä on hymin wä-
häinen, ja koko Libyan Saharasta ei tiedetä melkein mitään.
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Asujamet Varsinaisessa Saharassa omat Tuar elit
ja Libyan Saharassa Tibboit. He elämät suurimmaksi
osaksi paimentolaisina tahi Mramaneja rosmoamalla. Erämaa
on sangen rikas suolasta.

Sudau
on saanut nimensä Arabialaisilta, jotka kutsumat maata ni-
mellä Biled es Sudan, s. o. mustain maa. Europalaiset
kutsumat Sudania myös nimellä Nigritia. Neekerikan-
soista, joita Sudanissa asuu, mainittakoon marsinkin Fel-
latat, jotka omat malloittaneet isoja maita.

Tärkeimmät maltiot Sudanissa omat: Timbuktu,
jossa on samanniminen kuuluisa kaupunki erämaan rajalla,
Sokoto, missä on kaupunki Karro, Bornu Kuka nimi-
sine Mupunktneen, Vadaj ja miimein DaFurjaKordofan.

Seuegambia
on saanut nimensä jo'ista Senegal ja Gambia. Ranska-
laisilla on monta tuh. neliöpenink. alaa tässä maassa.
Heidän pääpaikkansa on S:t Louis (siinglui).

Guinea
käsittää sisämaassa useimpia Neekerimaltioita, joiden joukossa
Asjanti ja Dahome nimiset. Viimemainittu on tullut
suruisan kuuluisaksi ruhtinasten ihmis-uhreista ja orjajah-
deista sekä henkimarttostaan, jossa on pelkkiä naisia.

Guropalaiset jakamatrannan tamallisesti moneen osaan,
jolla omat Sierra Leone, Pippuriranta, Norsunluu-
ranta, Kultaranta ja Orjaranta. Europalaisista on
Englantilaisilla tärkeimmät alusmaat, niinkuin marsinkin
Sierra Leonen kolonia, perustettu mapautettuja Neekeriä
warten. Toinen samanlainen kolonia kuin Sierra Leone
on Liberia, Pohjais-Amerikalaisten perustama. Liberia
on itsetyinen tasamaita.
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Otelä-AfriKa.
Alll-Guinea ulottuu etelää kohti Hottentottilaisten asu-

miin seutuihin ja siinä on monta maata. Tärkeimmät näistä
omat Kongo, Angola ja Benguela. Portugalilai-
silla on tärkeitä kolonioita näillä seuduilla.

Kapmllll oli ennen Hollantilaisten, maan kuuluu nyt
Britannian waltakunnalle. Allu-asujamet omat osaksi ai-
toja Hottentottilaisia, osaksi Bosjesmanneja; miime-
mainitut omat hywin alhaisella siwistyksen kannalla ja kul-
jeskelemat pienissä joukoissa maan huonoimmilla osilla. Hot-
tentottilaisista ja Europalaisista löytyy sekoitettu kansalaji,
niin kutsutut Griqualaiset.

Kapmaa on Etelä-Afrikan tärkein ofa ja mie paljon
ulos milloja ja miljaa. Kuuluisaa „Kapwiiniä" miljellään
marsinkin Konstantian luona, lähellä Kapkaupunkia.

Tärkein kaupunki Kapmaassa on Kapkaupunki, 30
tuh. asuk. Se on Taffelmuoren juurella ja sangen tärkeä,
ollen Itii-Indian matkailijain mirmoituspaikkana.

Kapmaasta koillisessa on Englannin kolonia Nlltal
meren rannalla sekä Oranjejoen tasawalta ja Trans-Baalin
tllsawalta sisämaassa. Alamaitten siirtolaiset, niin kutsutut
..Boerit" (bur), s. o. talonpojat, jotta omat lähteneet pois
Kapmaasta ja Natalistn, omat nämät tasamallat perusta-
neet. — Oranjejoen piiri on rikas timanteista.

Näiden seutujen alku-asujamista mainittakoonKaffri t
ja Betsjuanit.

Etelä-AfriMn itärannalla on Porwgalilaisilla monta
koloniaa Mosambikissa ja Sofalassa. — Arabialaiset
omat perustaneet itsetyisen maltion, Sansibar nimisen sul-
tanikunnan, jonka samanniminen pääkaupunki on Itä-Afri-
kan etemin kauppakaupunki ja orjamarkkinain pääpaikka ja
siinä on 60 tuh. asuk.

Kolmikulmaisella niemimaalla pohjaispuolella pitimiin-
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tasaajata asuu Somalit, ainoa NeekeriMnsa, joM harjoit-
taa meriliikettä. — Länsipuolella niitä elämät millit Val-
talaiset.

Saaret
Afrikan wierellä owat osaksi Europalaisten alusmaita.

Länsi-Afrikan saarista owat Azorit, Madeira ja
Kaporverdin saaret Portugalilaisten, jota rvastoin Ka-
narin saaret owat Hispanialaisten, Ascension ja S.t
Helena Englantilaisten alusmaita.

Ascension ja S.t Helena owat yksinäisiä kallioita,
waan ne owat tärkeitä, ollen wirwoituspaikkoina Meriläisille.
S.t Helena on myöskin tunnettu siitä, että maanpakoisuu-
teen lähetettiin sinne Napoleon I, joM siellä asui Long-
woodissa (wud). — Muut saaret paitse Kaporverdin saaria
owat hymin hedelmälliset. Kanarin saaret kaupalle antamat
nyt marsinkin konsionellia, ja Madeira nykyänsii enemmän
sokeria kuin miiniä.

Itä-Afrikan saarista on Madagaskar tärkein. Anna
Borneo ja Uusi-Guinea on se isoimpia saaria maapallolla.
Madagaskar on suureksi osaksi tuntematonta, ja asujamet,
niin kutsutut Madegassit, pidetään oleman syntyneet Nee-
kerien ja Malajien sekoituksesta.

Maskarenhassaarista on Bourbon Ranskalais-
ten, jota mastoin Mauritius on Englantilaisten.

Kaikki nämät saaret omat hymin tuottamat sokeria ja
Mhmia y. m.

Amerika
rajoittuu Pohjaiseen Jäämereen, Atlantin mereen ja Tymen
mereen. Se ulottuu läpi kaikkein Vyöhykkeiden paitse eteläi-
sen kylmän Vyöhykkeen.

AmeriM on parhaiten tunnettu muista Vieraista maan-



167

osasta, sillä siellä on monta haaksikululle sopimaa jokea, jotka
huojeirtamat pääsöä sisämaihin.

AmeriM jaetaan seuraamiin osiin, jotka omat: 1. Grön-
lanti, joM kuuluu Tanskan kuningaskunnalle; 2. Brittein
Pohjais-Amerika; 3. Pohjais-Amerikan Ahdysmal-
lat; 4. Mejicon Vapaamaita; 5. Keski-Amerika, jo-
hon kuuluu miisi mapaamaltaa, nimittäin: Guatemala,
San-Salvador, Honduras, Nicaragua ja Costa
Rica; — ynnä 6—14 mapaamallat Venezuela, Colum-
bia (ent. Uusi Granada), Ecuador, Peru, Bolivia,
Chile (M, Argentina eli La Platanmaltakunnat,
Paraguay ja Uruguay; miimein 15. Brasilian keisari-
kunta, 16. Guyanan siirtomaat, 17. Patagonian
maakunta, ja 18. Länsi-India.

Mejico, Keski-Amerika ja Mikki Etelä-AmeriMsfa ole-
mat mapaamallat olimat aikanansa ..Hispanian AmeriMMi-
set mannermaat".

Mitä korkeuksiin tulee, niin on Amerikan länsipuolella
suuri muorijono ja paitse sitä muutamia alempia muori-
ryhmiä, jotka omat suurilla alangoilla eroitetut toisistansa
ja läntisestä Vuorijonosta.

Läntinen muorijono, jota yhteisellä nimellä kutsutaan
Andein muoriksi eli Cordillereiksi (dilje), ulottuu Tuli-
maasta Beringin salmeen ja keskeytyy ainoasti muutamilla
paikoilla Keski-AmeriMssa. Andein wuoret owat 2 tuh.
peninkuormaa pitkät ja pisimmät kaikista Vuorijonoista maan
päällä.

Etelii-Ackerikassa eroittaa Andein muoria merestä ai-
noasti hymin kattanen rantamaa. Ne omat merkilliset suu-
ren kapeutensa muoksi ja sentiihden, että ne muodostamat
useampia jonoja, jotka silloin tällöin yhtymät tunturisolmuiksi
ja piirittiiwät ylänköjä. Punat nimisiä. Tunturisolmuista
huomattakoon erittäinkin Cuzco jaPasto, ylängöistä taas-
kin Titicaca ja Quito, 12 tuh. ja 9 tuh. jalankorkuisia.
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Pohjaiseen päin lewiäwät Andein wuoret ja niistä lähtee
koillista kohti Venezuelan rvuorimaa. Etelä-AmeriMssa
Andein wuoret owat hywin korkeat, ja suurimmiksi tunturi-
huipuiksi woi mainita Aconcagua Chilessä, yli 21 tuh.
jalkaa, Sorata Boliviassa, yli 23 tuh. jalkaa, Chirnbo-
razo (tsjim) Quiton luona, 20 tuh. jalkaa.

Matalan selänteen kautta owat Andein wuoret yhdis-
tetyt Guyanan ylängön Mnssa. Toisen usein katkaistun
wuoriselänteen Mutta owat ne yhteydessä I—21 —2 tuh. jalkaa kor-
kean, mutta erittäin laajan Brasilian ylängön Mnssa.
Guyanan ja Brasilian korkeimmat wuorihuiput owat noin
8 tuh. jalkaa korkeat.

Näiden kolmen mainittujen wuoriryhrnien wiilillä Ete-
lä-AmeriMssa on laajoja alankoja, nimittäin Pampat Pla-
tajoen ympärillä, Selvät Amazonin joenympärillä ja Llanot
(lja) Orinocojoen ympärillä. Näillä alangoilla on Msrvulli-
suutensa puolesta eri näkö: Pampat ja Llanot owat ruoho-
tasankoja, jota mastoin Selvät owat peitetyt aarniometsällä.

Kesli-Amerikassa alenemat Andein wuoret useammassa
paikassa niin sywällä, että syntyy alankoja, jotka ulottu-
mat Tyrvenmerestii Atlantin mereen. Näistä alangoista
on Panamataipaleella olema enin tunnettu ja sille on
tehty rautatie. — Länsi -India on kuin osa Keski-Ame-
riMa, joM luonnon mullistuksesta on tullut siitä eroite-
tuksi. Useimmat Länsi-Indian saaria omat muorista ja
tuliperäisiä.

Pohjais-Amerikassll owat Andein wuoret paljoa lewe-
ämmät kuin Etelä-Amerikassa, eimällä ne Mmallaan muo-
dosta yhteistä ryhmää. Eteliiisinnii on Mejicon yläta-
sanko, 7 wh. jalan korkuinen. Tällä ylätasangolla on usei-
ta korkeita muorihuippuja, joista Orizaba (sava) on lähes
17tuh. jalkaakorkea. Mejicon yliitasangon halki kulkee Sier-

ra Madre, eli niin kutsutut Keski-Cordillerit. — Poh-
jaispuolellaMejicon yliitasankoa on Suuri Bassini eli Utah
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(juta), joka uudempana aikana on tullut surullisen mairreelli-
seksi sentähden, että Mormonit owat asettaneet maallisen
paratiisinsa siellä olemalle Suuren Suolajärrven luo.
Itäpuolella Suurta Bassinia on muorijono, jonka nimenä
on Rocky Mountains (mowntens), ja länsipuolella sitä toi-
nen muorijono. Sierra Nemada. Molemmat nämät jo-
not jatkumat yhä pohjaisimpaan saakka; Sierra Nemada kul-
kee Kaskadmuorien ja Pohjais-Amerikan Meri-Al-
pien Mutta. Meri-Alppien pohjaispuolella on korkea huippu
S: t Elias, 14 tuh. jalkaa.

Matalan maaselänteen kautta omat Pohjais-Amerikan
Andein wuoret yhteydessä Alleghanywuorien (gäni) Mns-
sa, jotta owat Pohjais-Amerikan itä-rannalla. Ne kohoamat
6 tuh. jalan korkuisiksi, eimätM ulotu airvan rantaan asti,
niin että tämän äärellä on mielii kaltainen alanko.

Eteläpuolella macmselännettii omat alaiset Missis-
sippi-lakeudet, jotka omat merrattamat Pampaihin Etelä-
Amerikassa, ja kasmamat samoin kuin nekin ruohoa. Poh-
jais-Amerikan ruoholakeuksia nimitetäänPraireiksi (M) eli
Samanneiksi. Länsipuolella Mississipin cllatasangoita
kohoaa maa miihitellen, tulee yhä hedelmättömämmäksi ja
muodostaa wiimein ylängön. Suuren Ameritalaisen
erämaan. — Pohjoispuolella maanseliinnettii omat niin
kutsutut Hudsonsbayn maat, jolla alenemat Jäämerta
kohti. Hudsonsbayn maita rajoittaa siivuilla korkeammat
muorijonot, niinkuin länsipuolella, missä on Rocky Moun-
tains, ja itäpuolella, jossa on Labradorin matalat muoret.
Suuri osa Hudsonbayn maita on autiota ja niissä on tundroja.

Andein muoret omat erittäin rikkaita tulimuorista,
ja pitkin koko Amerikan länsirantaa käy sentähden tulimuo-
rijono. Keski-Amerikassa on 30 tulimuorta.

Mineraalituotteista on AmeriM rikkaampi kuin
mikään muu maan-osa. Andein muorissa löytyy kultaa ja
hopeaa hymin paljon (kultaa löydettiin Kaliforniassa m.
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1848 ja tuotti ..Kalifornian kullan himon"); Mejico jaPeru
omat fangen rikkaita hopeasta; Brasilia on tunnettu timan-
teistansa. Alleghanymuorissa on paljon rautaa ja lyijyä
sekä marsinkin kiwihiiltä. Hiilikerrokset Pohjais-Amerikan
Ahdysmalloissa ottamat semmoisen alan, joM on 12 kertaa
laajempi kuin Britanniassa olemat hiilikerrokset. Niiden
ala on yhtä suuri kuin Brittein saarien. Kuitenkaan ei niitä
laimeta läheskään niin paljon, kuin Britannian hiilikerrok-
sia. Suuresta armosta omat myöskin miirne rvuosina löy-
detyt rvuori-öljysuonet Pohjais-Amerikan Ahdysmalloissa.

Joet Amerikassa omat paljoa tärkeämmät kuin muissa
maan-osissa, paitse Europassa. Omituista useimmilla Ame-
rikan jo'illa on, että ne laskemat mereen maan-osan itäpuo-
lelta, kuin myös että niiden medenjaMja on mähäinen.

Etelä-Amerikassa ei juokse yhtään suurempaa jokea län-
teen päin ja pohjaiseen laskee maan Magdalenanjoki.
Itään päin laskee sitä mastoin kolme suurta jokea, joista
kukin kulkee alankonsa läpi, nimittäin Rio de la Plata
Pampajen läpi, Amazonin joki eli Marannon (ranjon)
Selmain läpi, ja Orinoco Llanojen läpi.

La Platan joki saapi alkunsa Paranan nimellä
Brasilian ylängöltä. Paranan syrjiijokena oikealla on Pa-
raguay ja lähellä suuta masemmalla Uruguay, jonka jäl-
keen suulahtea kutsutaan La Mataksi. Tämä suutahti muo-
dostaa matalan purjehdusmäylän, joka on Englannin Kana-
lin lemyinen.

Amazonin joki saa alkunsa Andein muorilta Perussa
ja on jo, tullessansa alangolle, isohko wirta. Sen syrjiijo-
ista mainittakoon: Ucayali Andein muorilta Perussa, Ma-
deira Bolimian alppimaasta, Tocantins Brasilian ylän-
göltä ja Rio Ne gro pohjaisesta. Waikka Amazonin joki
ei ole pisin joki maan päällä, niin on se kuitenkin suurin,
sentähden että joen suuruutta määrätessä on katsottama
muihinkin suhteisin kuin pituuteen, nimittäin mesi-alaan ja
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sateen paljouteen.*) Lähellä laskuansa jakautuu joki kah-
teen päähaaraan, joista pohjainen on yhtä lemeii kuin Suo-
nten lahti Helsingin ja Räiirvelin mälillä. Amazonin joki
on Niilistä eroamainen siinä, että se, ollen kuuman ilman-
alan jokena, saa sadetta ja paisuu yhtä aikaa koko juoksul-
tansa. Veden tulmaus-aiMna nousee mesi jopa 50 jalan
korkeudelle ja tekee maan laajaksi järmeksi.

Orinoco saa alkunsa Guyanan ylängöltä ja juoksee
Marenmoisesti (samoiten kuin Niger ja Bahr el Asrak).
Erittäin huomattamaa on Orinocon ja Amazonin joen kes-
kinäinen suhta, syystä kun Orinoco Casiquiaren (kiare)

kautta on yhdistetty Rio Negron kanssa, niin ettei näiden
kahden suuren joen mälillä ole mitään meden jakajaa. Ori-
noco muodostaa laskiessaan suuren suistomaan.

Pohjllis-Ameritllssll on kolme suurta jokea, jotka juok-
semat länteen päin, nimittäin Colorado, joka laskee Kali-
fornian lahteen, Columbia eli Oregon, joka juoksee Ty-
wenmereen, ja I ukon, joka purkaa metensii Kamtsjallan
mereen.

Mejicon lahteen laskee Rio del Norte eli Rio grand e
ja Mississippi; S:t Lawrencen lahteen S:t Lamrencen-
joki, Hudsonin lahteen Severn ja Nelson, sekä Pohjaiseen
Jäämereen Suuri Kalajoki ja Mactenzienjoki.

Mississippi saa alkunsa kahdesta joesta, nimittäin
itse Mississipistä joM lähtee hywin useasta pienestä jiir-
rvestii, mitkä owat Cordillerien ja Alleghanyn wiilillii ole-
malla ylängöllä, ja Missourista, joM tulee Rocky Moun-
tainin muorilta. Niistä jo'ista, jotka laskemat Mississip-
piin, mainittakoon Arkansas Kordillereilta ja Ohio (hejo)

*) Amazonin joki on kenties 800 peninkuormaa pitkä ja sen ala
on 125 tul), neliöpeninkuormaa, Mississippi on yli 900 penink. ja sen
ala 70 neliöpenink. Amazonin joen alan nmotuinen sademäärä on uskot-
taniasti suurempi kuin 100 tuumaa, Mississipin alankojen 40 tuumaa.
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Alleghanylta. Mississippi muodostaa, suunsa luona liejui-
sen suistomaan, joM ulottuu yhä kauemmaksi ja jolla on
läpitunkeemattomia ruomostoja. — S.tLamrencenjoessa
maikka se on lyhyt, on jotenkin paljon mettä, sillä se on
Mskujokena Canadan jiirmistölle, joM on alaltansa4,500
neliöpeninkuorman suuruinen tahi puolet niin suuri kuin
Itämeri. Tähän järmistöön kuulumat Aliijärmi, Michi-
gan (mitsjigän), Huron (juron), Erie (iri) ja Ontario. Erien
ja Ontarion mälillä on medenputous Niagara (nejagara),
joM on 160 jalan korkuinen ja suurin medenputous maan
päällä.

Hudsonsbayn maissa on erittäin paljon mesiä, ja
joka paikassa löytyy niissä joukko jokia ja järmiä. Näistä
järmistä mainittakoon Vinipeg, joM purkaa metensä Nel-
son ja Semern nimisten jokien Mutta, sekä Suuri Or-
janjärrvi ja Suuri Karhunjärmi, jotka laskemat Mac-
tenzielrjoen kautta.

Ilman-ala Amerikassa on hymin erilainen, ja tässä
maan-osassa on kaikki liimpömyöhykkeet paitse eteläistä kyl-
mää. Aliinallaan on kuitenkin ilma Amerikassa kylmempi
ja kosteampi, kuin muissa maan-osissa. Kun merrataan
lämpö-asteita paikoilla, jotka omat samoilla lemeys-asteilla
Pohjais-Amerikassa ja mastapiiiitä olemassa osassa Wanhaa
mannerta, niin nähdään jommoinenkin eroitus. Amerikassa
on kuitenkin seutuja, joissa on hyminkin lämmin ja näin
on laita kuuman myöhykkeen ala-osissa. Näillä seuduilla
onkin monessa paikassa sateen määrä 2—300 tuumaa.

Samoiten kuin Amerikassa on Mitti lämpömyöhykkeet,
on siellä myöskin Mikki kllswiwyöhykleet paitse eteläistä na-
pawyöhykettä. Kaswit owat myöskin päinwastoin kuin Af-
rikassa hywin rehewiä.

Kuumassa Vyöhykkeessä owat Amerikan Msrvit
paljoa rehemämmiit kuin muualla, ja näin on laita erittäin-
kin Amazonin joen ympärillä olemassa maassa, jossa on koma
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lämmin ja kosteus mallitsema. Täällä omatkin tuuheimmat
aarniometsät koko maan päällä. Voisi luulla, että aarnio-
metsät löytyisitvät lauhkeassa ilman-alassa, mutta se on mää-
rin; sillä niitä löytyy ainoasti kuuman ilman-alaisissa maissa.
Aarniometsä on tunnettu mm. monista puulajeistaan, siis
päinmastoin'kuin meidän metsät; puut aarniometsässä omat
samassa usein niin korkeat, että meidän suurimmat puut
moimat olla niiden latmojen suojassa. Omituista on myös-
kin aarniometsän puilla se, että ne omat hymin rikkaat ku-
kista, ja että niiden ympärillä kierteleikse hymin paljon köyn-
nösMsmia (lianeja), jotka samassa peittämät maan, millä
ei ole meidän nurmikottamme. Aiman tuimilla seuduilla,
esim. yliitasangoillll, on metsäpuiden sijassa suuren suuruisia
MktusMsroia. — Kuuman myöhykkeen ulkopuolella on Poh-
jais-Amerikassa suuria metsiä; mutta niin ei ole laita
Etelä-Amerikassa.

Amerika on monenlaatuisien kaswien koti, jotka tuot-
tamat tärkeitä tuotteita, niinkuin maissia, maaperunoita
ja kcckaopuita (raminnoksi), tupakkaa ja cocaa (ylellisloistoksi),
kiinanpuuta (lääkkeeksi), mahonkipuuta (puutöihin) j. n. e.
Viljellyistä tasweista mainittakoon esim. tupakka ja sokeri
Liinsi-Indiassa, , kahmi Brasiliassa ja Liinsi-Indiassa, mate
(eräs laji teetä) Paraguayssa, sekä pumpuli ja riissi. Mais-
sia ja riissiii käytetään marsinkin leipä-aineeksi; mutta jo sa-
malla lemeysasteella, millä Etelä-Englanti on, lakkaa sään-
nöllinen miljcmmiljelys Pohjais-Amerikassa. Lämpimissä
osissa omat bananit ja maniokit aiman tärkeitä.

Eläinkunta Amerikassa on erittäin rikas. Päinmas-
toin kuin Afrikassa, on täällä maan hymin mähän suuria
nisäkkäitä, niinkuin esim. bisonihärM Pohjais-AmeriMssa.
Amerikan pohjaisimmissa osissa on paljon wrkki-eläimiä, ja
siellä onkin kolmas suuri metsästys-piiri maan päällä.

Koti-eläimistä on huomattaman, että Amerikan alku-
asujamilla ennen Columbuksen löytöä ei ollut mitään kesyä
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märehtimäii elämää paitse laama-eläintä; hemonen ja sika
olimat heille tuntemattomat. Europalaiset meimät sinne
kuitenkin kohta koti-eläimensä, ja näitä on nyt joM paikassa
Amerikassa. Metsä-elikoiksi muuttuneet hervoset, aasit ja
sarmiMrja omat niin lisääntyneet Llanoilla ja Pampailla,
että niiden nahkat, luut ja sarmet omat tärkeitä mientita-
maroita.

Asujanten määrä Amerikassa moi, kun maa on niin
hymin tunnettu, jotensakin tarkoin laskea 80 miljonaksi.

Amerikan rvarsinaiset asujamet kuulumat kahteen kan-
talajiin, jotka omat Eskimot napaseuduilla ja Indianit muis-
sa osissa.

Eskimot omat simistykseltänsä hymin alhaisella kan-
nalla ja elämät joM paikassa metsästäjinä ja kalastajina
(Grönlantilaiset omat Eskimoin). Indianit sairvat tämän
nimensä Columbukselta sentähden, että hän luuli tulleensa
Indiaan, eikä uudelle mantereelle. Useat Indianit omat
masken punaisia mäntiänsä („puna-ihoiset"); mutta muuta-
mat niistä omat mustia, keltaisia, jopa malkeitakin.

Amerikan alku-asukkaat eiwät ole niin suurilukuisat,
kuin sinne siirtyneet. Siirtyneistä kansoista mainittakoon
marsinkin Englantilaiset, muutamat romanilaiset kansat ja
Neekerit.

Englantilaiset walloittiwat miihitellen itäiset osat
Pohjais-Amerikan wapaawalloista, ja he omat sieltä lewin-
neet suurimpaan osaan Pohjais-Amerikaa. Joka paikassa,
mihin he omat tulleet, omat he pitäneet jäljellä kielensä ja
tapansa, ja Englannin kieli onkin tärkein kieli suurimmassa
osassa Pohjais-Amerikaa.

Romanilaisista kansoista Amerikassa omat Hispania-
laiset tärkeimmät. He asumat siellä täällä entisessä His-
panialaisessa Amerikassa; Hispanian kieli on sitä tärkeämpi,
kun Hispanialaiset omat sekaantuneet alku-asukkaiden Mnssa.

Suuri osa asukkaita entisessä Hispanialaisessa Amerikassa
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on sekoitettua kantalajia ja sillä on laatuansa Europalainen
simistys.*) Henkilöt englantilaisesta sukuperästä sekaantu-
mat Harmoin Indianein kanssa, ja sentähden onkin India-
nilainen Mnsa Pohjais-AmeriMssa miihitellen häminnyt tahi
wllut ajetuksi toiselle puolelle Mississippijokea.

Hispanialaisten jälkeen omat Portugalilaiset tärkein-
tä romanilaista kansaa Amerikassa, syystä kun he asumat Bra-
siliassa. Ranskalaiset asumat sitä mastoin ainoasti Ala-
Canadassa, Louisianassa ja muutamilla Länsi-Indian saa-
rilla.

Neekerit omat miihitellen leminneet Mikkiin Amerikan
lämpimiin osiin. Ennen olimat ne jokapaikassa orjina;
mutta nyt omat ne mapaita muualla, paitse Brasiliassa ja
Hispanian alusmaissa.

Gröulauti.
(20 tuh. neliöpenink., 10 tuh. asuk.)

Niin paljon kuin tiedetään, on Grönlanti täynnä kor-
keita lumimuoria, jotka itärannalla omat enemmän kuin 13
tuh. jalan korkuisia. Ilma on niin kylmä, ettei miljaa moi-
da miljellii. Monessa paikassa on kuitenkin rehemii ruohon-
kaswu.

Länsiranta on siellä täällä asuttu, jota mastoin itä-
ranta on melkein autiota. Grönlantilaiset, maan pohjaisin
kansa (aina 78" asti pohjaista lemeyttii), elämät hylkeen ja
malaksen pyynnöllä. Muutamat paikat länsirannallakuulu-
mat Tanskalle.

Miten pitkälle Grönlanti ulottuu pohjaiseen päin.

*) Enin tunnetuista sekoitetuista kantalajeista Ameri-
kassa mainittakoon: Mestizit (sÄoitus Indo-Europalaisista jalndia-
neista). Mulatit (Indo-Europalaisista ja Neekereistä), Qwarteronit
(Indo-Europalaisista ja Mulateista). Kreoleiksi kutsutaan kaikkia
alku-asukkaita romanilaisesta sukuperästä.
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sitä ei tiedetä. Grönlannista luoteessa on Grinnellin-^
maa, joM on pohjaisin tunnettu maa maan päällä, ja jolla
on pohjaisin tunnettu niemi Kap Union (82^2 "pohjaista
terveyttä).

Mritteiu SoHjais-AmeriKa
ulottuu Grönlannista ja entisistä Venäjän alle kuulumista
maista aina Pohjais-Amerikan Ahdysmaltoihin saakka, ja
siihen kuuluu: 1. Napamaat, 2. Canadan maltakunta,
3. Nem-Foundlanti, 4. Hudsonsbayn maat ja 5.
Brittein Columbia.

Napllmaat omat mähä-armoiset, koska siellä asuu ai-
noasti Eskimoin, eimätkä Englantilaiset edes ole niitä mal-
loittaneet.

Canadan waltakuntaankuuluu Canada, Uusi Brurrs-
mig ja Uusi Skotlanti.

Canada on tärkein osa koko Canadan maltakunnasta.
Se kasmaa paljon miljaa ja siellä on suunnattomia metsiä.
Maa jaetaan Vlä- jaAla-Canadaan (S:t Lamrencen-
joen asennon mukaan). Ala-Ccmadassa omat asukkaat enim-
miiksensii Ranskalaisia. Enin tunnetut kaupungit siellä
omat Quebec, puukaupan, ja Montreal (reoy, turkkikaupan
pääpaikka. Quebec on paitse sitä Brittiläisen kenraclli-
kumernöörin asuinpaikka.

New-Foundlanti on tärkeä suuren, sen edustalla ole-
man hietakarin muoksi, jossa Englantilaiset, Ranskalaiset ja
Pohjais-Amerikalaiset harjoittamat suurinta kapakalan pyy-
tää maan päällä.

Hudsonsbayn maat, joihin kuuluu suurin osa Brittein
Pohjais-AmeriMa (muun muassa Labradorin niemimaa
ja Uusi Wales), omat tärkeät, syystä kun ne omat rikkaat
turkki-eläimistä. Metsästyksen ja kaupan tähden on raken-
nettu pieniä marustuksia sinne tänne maahan. Ensimäinen
siirtolaisten asunto tässä laajassa piirissä on Red-River-
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kolonia, eteläpuolella Winipegin järmeä, Red-Riverjoen
warrella.

Brittein Columbia, länsipuolella Kordillereita, on tär-
keä kultarikMutensa tähden. Siihen kuuluu myös Vancou-
verin saari, ynnä muita saaria.

Brittein alusmaihin kuuluu myös Bermudassaa-
ret, jotka owat kaukana Atlantin meressä.

VHdyswallat
(168 tuh. neliöpenink., 38V, mil. asuk.)

owat pitemmän ajan kuluessa runsaasti kansattuneet Eu-
ropalaisten siirtymisen kautta, ja sentähden on asukkaiden luku
Msrvanut näissä malloissa semmoisessa määrässä, jota Eu-
ropassa ei tunnetaMan (tänä muosisatana on kansan pal-
jous Ahdysmalloissa noussut s:stii 38^2 miljottaan). .

Asujamet omat siirron muoksi eri sukuperää; mutta
Englannin kansaa on kuitenkin enemmän kuin muita. Niin
on laita marsinkin koillisissa malloissa, joiden asujamet omat
melkein ainoastansa „Aantes" (jänkis) nimisiä. Siirtolaisina
miime muosina omat olleet Saksalaiset ja Irelantilaiset suu-
rimmaksi osaksi. Indianein luku on rvähäinen ja rväh.nee
yhäti. SMndinarvilaisia on V4 milj.

Samoin kuin emämaassakin omat useimmat elinkeinot
hymin korkealla kannalla. Itä-seuduilla, joista tässä likem-
min puhutaan, moidaan maa jakaa maanmiljelykseen
katsoen kahteen osaan. Pohjoispuolella miljellaän marsinkin
mehnäii ja maissia, joita miediiän paljon Europaan, ja
eteläpuolella pumpulia, joka on Ahdysmaltain tärkein mien-
titamara, ja riissiii (Carolinan riissiä); tupakkaa kasmate-
taan monessa paikassa. Tämä eroitus pohjaisten ja eteläis-
ten waltioiden mälillä aikaan sai samassa tärkeän seikan;
sillä etelässä oli orjain omistajia, joilla oli 4 milj. Neeke-
riä ja puna-ihoisia. — Suuri maapiiri Mississipin länsipuo-
lella on mielä ylimalkaan mähän miljelty.
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Karjanhoito on hywin tärkeä, ja monessa paikassa
Mswatetaan sikoja ja lampaita niin suuressa määrässä, että
paljon lihaa ja rvilloja rviedään Europaan. Kalastus on
myöskin suuri-arwoinen. Valasten pyydöstä owat Poh-
jais-AmeriMlaiset patoittaneet pois melkein kaikki muut kan-
sat. Vuorityöt (Alleghanyssa jaKaliforniassa ynnä muisfa
malloissa) omat niin suuret, että kulta, hopea, elohopea
ja petroleumi myöskin omat tärkeitä Muppatamaroita.

Ahdysmaltain teollisuus on monessa haarassaan niin
armollinen, että se woittaa Europan waltakuntain teollisuu-
den, ja niin on laita marsinkin laimain rakentamisessa sekä
monenlaatuisten koneiden malmistamisessa (esim. ompelu-
koneiden). Varsinainen tehdasliike on mähänpiitöisempi sen-
tähden, että työpalkat omat hymin kalliit, ja paljon tehtaan
tamaroita tuodaan siitä syystä Europasta; mutta sitä mas-
toin rakennetaan esim. kokonaisia huoneita tehtaanmoisella
lamalla. K auppa on myöskin hymin iso ja Muppalaimasto
on suurin Englantilaisen laimaston jälkeen. Myöskin sisii-
mainen kauppa on isohko. Sitä edistämät paljon rautatiet
ja monet höyrylairvat, jotka kulkemat pitkin Mississippiä ja
muita jokia, Mnamoita ja suuria järmiä. Aksi maapallon
tärkeimpiä kauppakaupunkeja on Nem-Aork.

Merkillisin rautateistä on Pacificrata, joka yhdis-
tää New-Aorkin ja San Fransiscon; kanawista taas Erie-
kanawa, joka wie Hudsonin joesta Eriejärmeen.

Ahdysmalloissa on täysi uslonwllpaus. Uskontoa ei
pidetä ensinkään maltion asiana, ja papit eimät saa ollen-
Man mitään palkkaa maltiolta. Siellä on monta uskonlah-
koa ja uusia ilmaantuu alituisesti (Mormonit). Enimmän
leminneet omat protestantti ja näiden joukossa babtistit ja
metodistit. — Aleisen kansan simistys on korkealla kan-
nalla, ja ensimitisinä omat kirkko ja koulu siinä, mihin maan
uudis-asuntoa asetetaan; suurin osa yleistä kansaa taitaa
myöskin lukea ja kirjoittaa. Tieteiden edistämisestä ei pal-
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joa pidetä ja sama on laita taiteidenkin Mnssa. Mieli
on ylimalkaan kääntynyt keinollisuuteen ja alituiseen, nope-
aan rvoiton pyyntöön.

Wllltiollinen hallitusmuoto on ollut mallina, jonka
mukaan mottien muiden Amerikan waltakuntain hallitusmuo-
dot, samoin kuin Schweizinkin, owat tehdyt. Ahdysrvaltoi-
hin, joita myös kutsutaan Unioniksi, kuuluu joukkorvapaa-
rvaltoja, nimittäin Columbian yhdyspiiri ja 37 maltiota, paitse
11 piirikuntaa eli territoriaa (piirikunnat eiwiit itse hoida
asioitansa). Ahteiset Mikille waltioilleowat piiitkokoukset
(kongressit), joissa on 2 kammaria, presidentti, joM ma-
ittaan 4 muodeksi, ja Columbian yhdyspiiri Mupunkineen
Washington, jossa on kongressin ja presidentin olopaikM.
Monta muotta on sopu mallinnut Ahdysmalloissa; mutta
orjakysymyksestä syntyi nelimuotinen sota, joM loppui etelä-
puolen malloittamisella ja orjuuden poistamisella.

Watlllt omat seuraamat:
Itärantllmaalla 17 ..Atlantin maltaa": Maine (män),

New-Hampshire (nju-hempsjir), Vermoni, Massachus-
sets (tsju), Rhode-Island (ejländ), Connecticut, Nem-
Aork (nju), New-Jersey (nju-dsjersy, Pennsylwania, De-
lavare (mä), Maryland (märiländ) ja Columbian yhdys-
piiri, kaikki pohjaisessa; — sekä Itä- jaLänsi-Virginia,
Pohjais- ja Etelä-Carolina, Georgia ja Florida,
kaikki etelässä.

Etelässä 4 „Golfinwaltaa": Alabama, Missis-
sippi, Lousiana ja Texas (tesjas).

Keskellä maata 13 ..Keskirvaltaa": Tennessee (si), Ken-
tucky (töcki), Ohio (ohejo), Indiana, Michigan (mitsjigän),
Illinois (nöis) ja Wisconsin, Mikki itäpuolella Mississip-
piä; — sekä Minnesota, lowa (ejowä), Nebraska, Mis-
souri, Kansas, Arkansas, kaikki Mississipin länsipuolella.

Moinna lännessä: 3 ~Pacificwaltaa". Kalifornia,
Oregon ja Newada.
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Piirikuntia „uloinna lännessä" owat: Colorado, Ari-
zona, Uusi Mejico, Indian, Utah, Wyoming, Da-
cota, Montana, Idaho, Washington (wosjmgten) ja
Aljaska ynnä Aleutit ja muita saaria (entinen Venäliii-
nen Pohjais-AmeriM).

Kaupungit Ahdysmalloissa omat tunnetut suurimmaksi
osaksi sen nopeuden tähden, jolla ne.omat edistyneet. Useim-
mat niistä olimat 20 muotta sitten joukko puumarustuksia,
ja nyt niissä on 50—100 tuh. asukasta. Suurimmat omat
Nem-Aork, jossa on 1 milj. asukasta, ja Philadelphia, 700
tuh. asukasta, Boston, Baltimore, Nem-Orleans,Cincinnati,
Chicago ja S:t Louis, joissa kussakin on 200—300 tuh.
asukasta.

Massachussetsissa omat Boston ja Lomell, New-
Yorlissa Nem-Aork, Albany ja Buffalo,Pennsylvani-
assa Philadelphia ja Pittsburg, Marylandissa Balti-
more, Itä-Virginiassa Richmond (rM ja Etelä-Caroli-
nassa Charleston (tsjar).

New-Aork, Hudsonin joen suussa, on huomattama
monista komeista rakennuksistansa ja on mainio satama;
sillä on suurin luku kaimoja, kuin millillään muulla paikalla
maan päällä. Kaupunki on hymin suurenmoisella rauta-
sillalla yhdistetty etukaupunkiin, Brooklyniin, ja siinä
ynnä tässä etukaupungissa on 1,300,000 asuk. — Alba ny
ja Buffalo omat kumpikin Eriekanawan eri päissä. —

Philadelphian, Delavarejoen marrella, perusti kmeekari
William Penn ja on mieliikin kmeekarien piiä-asema. Kau-
punki on kuuluisa opetus- ja hymiintekolaitoksistansa ja siinä
on myöskin suurin kirjakauppa koko Amerikassa. Maan-
mainioita omat sen lokomotimitehtaat. — Pittsburg,
Ohion marrella, kutsuttu ..samukaupungiffi", on Unionin
tärkein kaupunki raudanteollisuudestaan ja kiwihiilikaupas-
taan. — Baltimore on Unionin etewimpiii kauppakau-
punkeja.
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Washington, Potomakjoen warrella, on jotenkinMaja
alaltansa, mutta siinä on ainoasti 100 tuh. asuk. Sen ra-
kennuksista mainittakoon kongressin kokoushuone, komea ..Ca-
pitoliumi". — Richmond ja Charleston owat tunnetut
rviirne sodasta.

Louisianassa on Nerv-Orleans (nju-orlims), Ohiossa
Cincinnati, Illinoissa Chicago, Missourissa S.t Louis
(säng-lm) ja Kaliforniassa San Francisco.

New-Orleans on terweydelle wahingollisella paikalla
Mississipin suistomaalla, ja sentähden raiwoaakin tässä
kaupungissa usein keltatauti. Täältä wiediiän enimmän kuin
mistään muualta pumpulia ulos. — Cincinnati, Ohion
warrella, kutsutaan „ lännen kuningattareksi", mutta myös-
kin „portopoliksi", sentähden että siellä pidetään maailman
suurimmat siM-markkinat. — Chicago, Michiganin war-
rella, harjoittaa suurinta wiljaMuppaa koko maan päällä.
Tässä kaupungissa yhtyy 17 rautatietä, jotka Mikki kulkemat
Miljasta rikkaiden seutujen läpi. — S: t Louis, Mississipin
warrella, on keskuksena sisämaiden jokiliikkeelle ja piiäpysiiys-
paikMna Pacificrautatiellii. — San-Franciscossa oli
1848 rvuoteen saakka ainoastaan muutamia huoneita; mutta

kullan löydettyä, tulwasi sinne joukko ihmisiä ja nyt on kau-
pungissa 150 tuh. asuk. Ollen kultarikMan Sacramento-
joen suulahdelman wierellä, on kaupunki nyt etervin kauppa-
paikka Pohjais-Amerikan länsirannalla.

Montana ja Wyoming nimisissä piirikunnissa mainit-
takoon niin kutsuttu, ..kansallispuisto", jossa on sangen pal-
jon kuumia lähteitä. — Suurin näistä on isompi Geyseriäkin.

Ontinen Mspanian-AmeriKalainen mannermaa.

Näissä Majoissa maissa on monta rvaltiota, joilla on
tasawaltainen< hallitusmuoto, Ahdysrvaltojen mallin mukai-
nen. WaikM puoli rvuosisataa onkin jo kulunut siitä ajas-
ta, jolloin nämät rvaltiot emämaasta luopuiwat, eirvät nii-
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mät kuitenkaan pysy rauhoissaan, waan alituisesti tapahtuu
hallituksessa rvaihteluja. Nämät eri waltiot owat muutoin
monessa suhteessa saman kaltaisia.

Wii esto on useimmissa näissä rvaltioissa ainoastaan
mithäinen, ja niiden luku maihtelee 200 tuh. ja 2 milj. mä-
lillä. (Mejicossa on kuitenkin 8 milj.). Asujamet omat
Hispanialaista eli sekoitettua sukuperää, marsinkin Mestizejä,
ja pääkielenä on Hispanian kieli. Indianeja luullaan ole-
man noin puolet asujamista. Elinkeinot omat alhaisella
kannalla sentähden, kun ei pidetä kylliksi lukua antamista
luonnonlaaduista. Uskonto on Mtholinen ja useimmissa
rvaltioissa ei moi edes puhuakaan kansan simistyksestä. —

Se rautatie, joM nyt on tekeillä ja kulkee Callaosta lähelle
Ucayalia, tulee olemaan aiman tärkeä kulkutie poikki Etelä-
Amerikan.

Niistä kaupungeista, joita alempana mainitaan, on
pääkaupungeilla enimmiten 50—100 tuh. asuk. Suurin on
Mejico, jossa on 200 tuh. asuk.

Mejicossa on Veracruz itäisellä ja Acapulco län-
tisellä rannalla; ylätasangolla on Guanajuato, Mejico
ja Puebla (wla).

Veracruz on etemin merikaupunki. — Mejico on
pääkaupunki ja Amerikan komeimpia kaupunkeja. — Pue-
bla on maan toinen kaupunki. — Guanajuato on, samoin
tuin monetkin muut kaupungit ylätasangolla, rikas hopea-
Mimoksista, joista yhteensä saadaan enemmän hopeata, kuin
muualla koko maapallolla.

Keski-Amerikan suurin kaupunki on Guatemala.
Sen lähestöllä kohoaa muori, joM suitsuaa mettä kuin myös
tulimuori.

Englantilaisilla on Keski-AmeriMssa Hondurasin
kolonia, joka on rikas mahonkimetsistä.

Venezuelassa on pääkaupunki Caracas, ylätasangolla,
ja sen satama La Guayra; Columbiassa on Panama
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meren rannalla ja pääkaupunki Bogota ylätasangolla; Ecua-
dorissa pääkaupunki Quito (khito), ylätasangolla, ja merikau-
punki Guayaquil; Perussa Cuzco ja Pasco ylätasan-
golla, sekä pääkaupunki Lima ja sen satama Calla o (taljao)
meren rannalla; Boliviassa pääkaupunki La Paz ja Po-
losi ylätasangolla; ja Chilessä pääkaupunki Santiago
sisämaassa ja Valparaiso meren rannalla.

Quito on päimiintasaajan luona, ylätasangolla, jolla
on ikuinen kemät, maan jonka ympärillä on 11 lumimuor-
ta, joiden joukossa kauhea tulimuori Cotopaxi. — Cuzco
on Incaein wanha pääkaupunki, jossa on monta jäännös-
tä, mitta muistuttamat korkeammasta simistyksestä. —Pas-
co, joM on 13,400 jalkaa merenpintaa ylempänä, on rikas
hopeaMirvoksista. — Callaon edustalla omat Guanosaa-
ret. —La Paz on Titicacan järmen rannalla. — Potosi
oli ennen rikas hopeaMiwoksista. — Valparaiso on ete-
min merikauppaMupunkiEtelä-AmeriMn länsirannalla. Länsi-
puolella Valparaisoa on saarisarja Juan Fernandez, tun-
nettu Alexander Selkirkin (..Robinpojan") Mutta.

Argentinassa on Buenos Ayres, La Platan suulla,
Paraguayssa Asun cio n Paraguayn joen warrella, ja Uru-
guayssa Montevi deo La PMtan suulla; Mikkipääkaupunkeja.

Buenos Ayres ja Montevid eo harjoittamat suurta
kauppaa Milloilla, nahkoilla ja lihalla; — Asuncionista
miedään mateetii.

Brasilian Keisarikunta,
(150 tuh. neliöpenink., 12 milj. asuk.)

entinen Portugalilainen kolonia, on päinmastoin kuin enti-
sissä Hispanialaisissa kolonioissa ollut ilman mitään erikoisia
mullistuksia. Hallitusmuoto on maltiosäännöllinen.

Asujamet omat osaksi Portugalilaisia, osaksi seM-
Mntalajia ja Neekeriä. Melkein ainoastansa on ranta
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asuttua, ja sisämaassa on maan siellä täällä Indianeja.
Pääkielenä on Portugalin kieli ja uskonto Mtholinen.
Tuotteet omat samat kuin muissakin tropillisissa maissa, ja
mainittakoon erittäin Mhmi («Brasilian Mhrvi") ja timantti.

Tärkeämmät kaupungit omat rannalla, niinkuin pää-
kaupunki Rio Janeiro (osja), jossa on 400 tuh. asuk., Ba-
hia 150 tuh. asuk., ja Pernambuco.

Rio Janeiro on -huomattama Muniin asemansa täh-
den, ja liihestöt omat täynnä Munitta hurviloita. Sen MH-
miMuppa on suurin maan päällä. — Bahi an ympärillä
on laajoja tiloja, joista saadaan marsinkin sokeria.

Guyana
on laaja, mutta ainoastaan kuumalla ja termeydelle mahin-
gollisella rannalla on joku armollisuus. Maa on jaettu
Englantilaisten, Hollantilaisten ja Ranskalaisten
kesken. — Päätuote on sokeri.

Katagonia
on hedelmätöntä ja harmasti asuttua maata. Argentina
ja Chile omat kyllä oleminansa hallitsemia täällä, mutta
asukkaat omat todellisesti mapaita.

Falklannin saaret kuulumat Brittein maltakuntaan.

Fänsi-Zndia
on se osa AmeriMa, jossa useimmat Europan kansat omat
saaneet alusmaita. WaikM maat omatkin pieniä, niin
omat ne kuitenkin hymin tärkeät hedelmällisyytensä tähden
ja senkin muoksi, että niistä on helppo päästä merelle.

Asukkaat omat suurimmaksi osaksi Neekerejä ja Mu-
latteja. Walkea-ihoisia löytyy myöskin, jota mastoin alku-
peräiset asukkaat, Caraibrt, omat kuolleet niin sukupuuttoon,
ettei niitä ole jäljellämuuta, kuin muutamia perheitä. Tuot-
teita omat erittäinkin tupakka (Hamannan), sokeri ja Mhmi.
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Ruotsalaisille kuuluu S:t Barthelemy, Tanskalai-
sille S.te Croix, S:t Thomas ja S.t Jean, Hollanti-
laisille muutamia Pienistä Antilleista, Ranskalaisille
Guadeloupe ja Marinique, Hispanilllllisille Cuba ja
Puerto Rico, itsemaltainen on Haiti, — ja Englanti-
laiset omistamat muun osan.

Cuba on Länsi-Indian suurin ja hedelmällisin saari.
Sen pääkaupunki on Hab ana (mana), jossa on 200 tuh.
asuk. Habanan pääkirkkoon on Columbus haudattu. —

Haiti oli ennen Ranskan ja Hispanian alusta. Nykyään
omat entiset Ranskan ja Hispanian osat kumpikin rvavaa-
maltoja, joissa asuu Neekerejä ja Mulatteja.

Australia.
Wiidennessii maan-osassa on oikeastansa kaksi osaa,

joista kumpaakin moitaisiin oikeastaan nimittää eri maan-
osiksi. Toinen niistä on Australian mannermaa (enti-
nen Uusi Hollanti), ja toinen Australian saaret, joihin
taaskinj kuuluu likeisimmiit saaret ja kaukaisemmat
saaret. Näillä miimeiseffi mainituilla on myöskin nimenä
Etelämeren saaret, Oceania eli Polynesia.

Mannermaa on joM suhteessa mantereen kaltainen,
jota mastoin ei sitä moi sanoa saarista.

Anstralian mannermaa!
oli aina miimeisiin muosiin saakka maan miihimmän tunnet-
tuja osia, sillä siitä ei tunnettu muuta kuin rannat. Nyt
on kuitenkin onnistunut kulkea läpi maan.

Australian mannermaa on merkillinen mataluutensa
tähden. Itärannalla on muoriselänne, jota kutsutaan Si-
nimuoriksi ja Australian Alpeiksi, ja sen korkein osa
on 7 tuh. jalkaa. Samanlaisia muoria, maikka ei läheskään
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niin korkeita, löytyy muillakin rannoilla. Sisämaasta on
saatu tietää sen oleman alaista, enemmän eli mähemmän
erämaan kaltaista aroa, jossa siellä täällä on mataloita
muorijaksoja. Keskellä mannermaata on muori, jota sen
löytäjän nimen mukaan kutsutaan Stuartin Keskirvuo-
reksi.

Ilman-ala on mantereinen. Hymin .uima on siinä
osassa Australiaa, joka on kuuman rvyöhykkeen ulkopuolella,
ja siellä sataakin hymin rankasti. Siitä syystä onkin siellä
ainoasti yksi suurempi joki, nimittäin Murray, joM läh-
tee itäiseltä muorijonolta ja juoksee lounaasen päin.

Kasmit omat hymin omituisia. Metsäpuilla on ni-
mittäin kankeat lehdet, jotka omat syrjällänsä, niin että
Australian metsissä ei olekaan niin symäii marjoa, kuin mei-
dän metsissämme. Aliinallaan omat puut myöskin kaukana
toisistansa, ja metsät rehemine heiniikasmuinensa ja monine
aukeine paikkoinensa omat sentiihden matosien puistikkojen
kaltaisia. Omituista tälle mannermaalle omat myöskin niin
kutsutut Scrubit, s. o. suuret maa-alat, joilla kasmaa piik-
kisiä pensaita. Wiljelyskasweja oli Australiassa alkuansa
ainoasti muutamia; mutta nyt on Europan wiljelyskasweja
sinne wiety ja ne menestymiitkin siellä oimallisesti.

Eläimet omat myöskin omituisia. Paitse erästä mil-
liä ja kesytettyä koiralajin, niin kutsuttua Dingoa, muuta-
mia nakertajia ja nahMsiipiii, ei Australiassa ollut alkuansa
muita nisäkkäitä, kuin reppu-eläin; emu on Afrikan Mnreli-
turen sijassa ja musta joutsen maltosen joutsenen sijassa
j. n. e. Kesyjä eläimiä ei ollut yhtään, paitse dingoa,
ja metsä-eläimiä ainoastaan mähän. Uudis-asutMat omat
mieneet sinne Europan koti-eläimiä, ja nykyään on lammas-
ten hoito erittäinkin tärkeä.

Väkiluku nousee 140 tuh. neliöpeninkuorman Ma-
jalla mantereella maan IV2 milj. Ainoastaan rannat omat
siellä täällä asutut ja koko sisämaa on melkein autiona. Al-
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kuperiiiset asujamet, joita siellä on maan mähän, kuu-
lumat Papuan eli Australian-Neekerien kantalajiin.
He omat musta-ihoisia, MhärätukMisia ja sielunmoimiltansa
hymin alhaisella kannalla. He mähenemät mähenemistiiim,
marsinkin „tuliweden" Mutta.

Koko Australian mannermaa on Englantilaisten; mut-
ta ainoastaan muutamissa osissa on uudis-asuntoja. Eng-
lantilaiset jaMarvat asumansa maan 5 koloniaan, jotka omat:
Queeninmaa (kwin) ja Uusi Etelii-Vales idässä, Vic-
toria ja Etelä-Australia etelässä, sekä Länsi-Austra-
lia lännessä.

Päii-elinkeinona on useimmissa kolonioissa karjan-
hoito. Täältä miedään milloja ulos enimmän, kuin mistään
muusta maasta. Victoriassa harjoittamat monet asukkaat
kullan Mimarnista, jota metallia Australian mannermaalla
löydettiin masta muonna 1851. Siellä olemat kultakerrok-
set omat enin antamia maan päällä.

Udessa Etelii-Walesissa on Sydney (ny, Victoriassa
Melbourne (börn) ja Etelä-Australiassa Adelaide M).
Sydneyssä on yli 100 tuh. asuk. ja Melbournessa lähes
200 tuh. asuk. Niissä tawataan sama loisto, kuin Euro-
pan pääkaupungeissa. Kummassakin on myös yli-opisto.

Tasmania on useammassa suhteessa mannermaan kal-
tainen, jonM wierellä se onkin. Se on erityinen Englan-
tilaisten kolonia.

Australian saaret.
Likeisimmät saaret owat ikäänkuin esimuurina, joM

on ulkopuolella Australian mannermaan rantaa. Ne owat
siis tässä suhteessa suuren Itä-Aasian saarisarjan kaltaiset.
Samoin kuin tämäkin saarisarja, owat likeisemmät saaret
myös tuliperäisiä, ja siis on koko Tywen meren ympärillä
sangen suuri tuliwuoripiiri. Vähimmän tunnettu näistä
saarista on tuo rikas saari Uusi Guinea. Sillä on wuo-
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ria, jotM kohoamat lumirajaan asti. Ne omat luultamasti
korkeimmat Australiassa, sillä saari on lähellä päimiintasaa-
jaa. Kaksoissaarella Uusi Zeelanti nimisellä on myös-
kin lumilvuoria. Pohjaisella saarella on sitä paitse koko
joukko kuumia lähteitä niin kutsutun Lämpimän järmen
luona. Eteläisen saaren läpi kulkee isot Etelä-Alpit, joilla
on koko joukko jäätiköitä. Korkein tunturihuippu on Mount
Cook, joM on enemmän kuin 12 tuh. jalan korkuinen.

Kaukaisemmat saaret eroamat monessa suhteessa
likeisimmistä saarista, marsinkin mitä suuruuteen tulee.
Kaikissa niissä saarisarjoissa, jotka muodostamat Oceanian
eli Polynesicm, on nim. joukko pieniä saaria. Suurin niistä
Mikistä on Hamaji, mähän yli 200 neliöpenink. Myös
kaukaisemmat saaret omat osaksi tuliperäisiä. Hamajilla on
tulimuori Mauna Roa, joM on hirmittämimpiä maan pääl-
lä, 13 tuh. jalkaa korkea.

Näiden tuliperäisten saarien mastakohtina omat ko-
ralliriutat. Ne omat syntyneet koralli-elämistä, jotka ra-
kentamat ne meren pohjasta niin lähelle pintaa, että aurin-
gon säteet niille lankeamat. Niimät elämät tarwitsewat. Voi-
daksensa elää, puhdasta, suolaista ja hywin lämmintä mettä.
Sen muoksi ei niitä löydykään ylimalkaan etemvänii 28":a päi-
mäntasaajasta. Koralliriutat moidaan jakaa kolmeen lajiin,
mitkä omat: rantariutat, pitkin rantaa, mistä kaita ja ma-
tala kanali ne eroittaa; iiiiririutat, jotka omatkauempana,
usein jopa 20 peninkuorman matkan päässä rannasta, mis-
tä symii mesi ne eroittaa; kehäriutat eli atollit piirittii-
wiit Vähäisen järmen eli lagunin, joka tamallisesti on me-
ren kanssa yhteydessä yhden tahi useamman kanaman kaut-
ta. Koma aaltoileminen ryhtäsee korallit riutasta irti ja
luo ne ylös, niin että riutan päälle syntyy saari; laineet
tuomat sitten kokospiihkinöitä, jolla itämät niissä kerroksissa,
missä on nousseita hauroja ja linnunsontaa; wiimein tulee
ihminen ja maltaa saaren.
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Ilman-ala Australian saarilla on hymin Muhkea
meri-ilmasto. Vuosi-aiMin eroitus on niin mähäinen,
että ilmaa moi pitää alituisena lanhkeankesäifenä. Mitä
kosteuteen tulee, omat useimmat saaret oimallisilla koh-
dilla, sillä ne saamat tylliksi sadetta. Ainoastaan muuta-
mat niistä kärsimät kuirvuu.ta, niinkuin esim. Pääsiäissaari,
jossa ihmiset juomat tamallisesti merimettä sokeriruorvosta
puserretun nesteen kanssa.

Kasmi- ja eläinkunta omat useimmilla saarilla
merkilliset siitä, että ne omat sangen köyhät lajeista. Tä-
mä tulee siitä, että meri estää niiden lerveämistä. Omi-
tuisina Msrveina mainittakoon kokospalmu ja leipäpuu. Uu-
della Zeelannilla Msmaa tuuheita honkia ja omituista pel-
lamaslajia, joM on lujempaa kuin tamallinen. Nisäkkäistä
löytyi maan sika, eräitä hiirilajeja ja dingo. Nyt on Europan
koti-eläimiä sinne rviety ja niitä löytyy useimmilla saarilla.
— Merellä harjoitetaan suurta trepangin pyytöii.

Mineraleista on Uudessa Zeelandissa kultaa run-
saasti.

Asujamien luku nousee Australian saarilla Mikki-
ansa maan 1 miljonaan. Alkuperäiset asujamet jakau-
tumat kahteen kantalajiin, jotM omat Papuat ja Malajit.

Papuat asumat likeisimmillä saarilla paitse ei Uudes-
sa Zeelannissll. Malajit sitä mastoin asumat Uudessa
Zeelannissa jakoko Polynesiassa. He omat ylimalkaan Indo-
Europalaisten kaltaisia, ja maikka heidän ihonsa on yleiseen
ruskea, omat useat heistä melkein malkeat. Omituisena ta-
pana heillä on tlltueraus (ihoon piirtäminen) ja tabu,
joka tviinremaiitittu sana merkitsee, että eräät kappaleet omat
pyhiä, eikä kukaan tahi missit henget saa niitä koskea. Malajit
omat monessa paikassa ottaneet Europalaisten tarvat. Kris-
tityt lähetyssaarnaajat omat saarnanneet emangeliumia, eu-
ropalainen maateparsi on hämittänyt alkuperäisen pumun ja
Sandmichin saaret omat jopa maltiosäännöllisenä kuningas-
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kuntana, jonM pääkaupunki on Honolulu Oahun saarella,
Polynesian ainoa kaupunki. Sen satama on rvalasMlastajien
pää-olopaikM. Fidjisaaret omat nyt omana malttosäännöl-
lisenii kuningaskuntana.

Europalaiset omat ottaneet maltaansa useammat Austra-
lian saaria. Hollantilaiset olimat mallanneet läntisen osan
Uutta Guineaa, maan nykyään antaneet omistus-oikeutensa
Englantilaisille; Hispanillllliset omat ottaneet Marianit,
Ranskalaiset Uuden Caledonian ja Marquesassaaret
kuin myöskin anastaneet Seurasaarien ja Matalain saa-
rien suojelumallan. Englantilaiset Uuden Zeelannin ja
Pohjais-Amerikalaiset muutamia pieniä saaria, jotka omat
eteläpuolella Sandmichin saaria ja osaksi rikkaat guanosta.

Oteläiset Mapamaat.
Kun mantere pohjaisella pallonpuoliskolla ulottuu niin

etäälle pohjaiseen päin, että se päättyy noin 70M lemeys-
asteella, on asian laita mallan toisin eteläisellä pallonpuo-
liskolla. Afrika nimittäin päättyy maan mähän ulompana
kuin 30, Australian mannermaa Tasmanian kanssa mähän
ulompana kuin 40, ja Amerika Tulimaan kanssa mähän
nlompana kuin 50" lem.

Eteläpuolella mannermaata löytyy kuitenkin maita ete-
liinaman luona, jotka omat tulleet kutsutuiksi Eteläisiksi
Napamaiksi. Näihin kuuluu Etelii-Victorianmaa, Ete-
lä-Shetlanti j. n. e.

Näissä maissa on sangen korva ilman-ala, ja jää ei
sen muoksi sula koskaan, jopa kaukana namastakin. Vielä
60° terveydellä, joka rvastaa Helsingin lemeys-astetta, on
rannalla semmoinen jäätikkö, ettei maalle ole moitu päästä.
Kulkujiiiin muoksi on Eteläisten Napamaiden tienoilla san-
gen rvaikea purjehtia merta, ja siellä ei ole päästykään kau-
emmaksi kuin 78 lemeys-asteelle saakka, jota mastoin poh-
jaisella pallonpuoliskolla on tultu yli 82°.
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Eteläisissä Napamaissa ei ollenkaan asu ihmisiä ja
ka sivitkin lakkaamat jo kohta. Meri on sitä mastoin ri-
kas malaksista ja joM kesä menee sen muoksi paljon rvalas-
Mlastajia näille tienoille, jotta omatkin toisena suurena wa-
Mspiirinä maan päällä.

Ainoastaan siellä täällä on onnistunut nousta maalle.
Etäältä on nähty suitsuma tulimuori, joM on saanut nimek-
seen Mount Erebus ja on 12 tuh. jalan korkuinen.

Yleisiä katseluja.

Meri.
Meren symyys ei ole läheskään sama joM paikas-

sa; suurin symyys, joM marmuudella tiedetään, on noin
1 penink.

Meren pinta on sitä mastoin niin tasainen, että sitä
saattaa pitää yhtenä alana joka paikassa. Sen tähden onkin
selmää, että meren pinnasta alkaen määrätään korkeudet.^

Merimedessä on luultämasti Mikkiä alku-aineita;
maan näistä löytyy siinä maan muutamia semmoisessa mää-
rässä, että ne moidaan helposti ilmin tuottaa. Merirveden
suolainen maku tulee keittosuolasta, ja sen katkera maku
rikkihappoisesta magnesiasta. Se on ylimalkaan märiltänsii
sininen, maan muutamilla paikoilla on se saanut märinsii
elämistä tahi Msmeista („Punanen meri", — Persian lahti
eli „Wiheriii meri", — Kalifornian lahti eli „Purpuraineri").

Meren liikunto on kolmenlainen, nim. aaltoilemi-
nen, koho- ja pakomesi ja rvirrat.

Aaltoileminen tulee ilman painosta ja ulottuu ken-
ties tuskin 1 tuh. jalan symyydelle. Aukealla merellä ko-
hoamat aallot ainoastaan 16—32 jalan korkeudelle; maan
kuohu-aaltoina meren rannalla moimat ne olla paljoa kor-
keammat.
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Koho- ja pakomesi, s. o. luode ja muoksi, syntyy
marsinkin kuun metomoimasta. Tämä liikunto tapahtuu
maan hymin laajalla mesi-alalla. Tulma syntyy ensin Ty-
men meressä ja kulkee sieltä Indian ja Atlantin meren y.
m. Mutta. Luode kestää noin kuusi tuntia ja muoksi sarnoi-
ten noin 6 tuntia. Aukealla merellä kohoaa mesi maan
muutamia jalkoja, maan mähemmissä muorroissa ja tahdissa
moi se nousta paljoa korkeammalle, esim. Fundylahdessa 100
jlk. Bristolin Mnalissa kohoaa se 60 jlk., Slesrvigin länsi-
rannalla 10 jlk., ja Itämeren äärimmäisellä reunalla maan
10 tuumaa.

Meren mirrat tulemat usemmista syistä, joista tär-
kein on meren lämpimyys. Meren mirroista on saatu tie-
toa tutkistelemalla meren lämpimyyttii ja kokemalla erityi-
sistä lmeden päällä ajelehtelemista kappaleista. Parhain
tunnettu on suuri mirta Atlantin meressä. Guinean
lahdesta kulkee tasaajan mirta poikki Atlantin meren Ca-
raibin mereen. Kun se on tullut Mejicon lahteen, saa se
nimen Golfin mirta ja mirtaa koillista suuntaa jälleen
Atlantin meren yli. Se tuo muassaan kaikellaisia meden-
ajamia kappaleita Amerikasta Europaan, Islantiin ja No-
maja-Semljaan, niinkuin puita, mimosasiemeniä y. m. Seit
lämmin mesi on samassa sangen tärkeä, sillä se tekee ilman-
alan Liinsi-Europassa ja osassa Islantia paljoa lauhkeam-
maksi, kuin odottaa möisi lemeys-asteesen katsoen. Pohjais-
puolella kulullansa yhtyy Golfin wirta napawirtoihin,
joista toinen tulee Siperiasta ja juoksee Grönlannin itä-
rantaa pitkin ja toinen tulee Baffinin lahdesta. Siperian
wirta tuo muassaan puita, siperialaisia lajeja, Islannin
pohjaiselle rannalle, ja samassa suuren joukon kullujiiiitä.
Niiidenpii kylmien mirtojen muoksi onkin Islannin pohjois-
ranta kylmä ja Grönlannin itärannalle tuskin päästään.

Myöskin toisissa maltamerissä löytyy tämmöisiä
mirtoja, maan ne eimät ole niin hymästi tunnetut kuin At-
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lantin meren mirrat. Tymen meressä on mirta, joM mas-
tan Golfin mirtaa. Tämä mirta, jota Japanilaiset kutsu-
mat nimellä Kuro Simo, tekee ilman-alan korkeamuorisen
AljasMn niemimaan etelärannalla niin lauhkeaksi, että esim.
kolibri siellä moi elää, sitä mastoin kun mursu tamataan
pohjaisella rannalla, jota naparvirta huuhtelee.

Maa.
Maapallo on luultarvasti tuuman hehkumaa, juokse-

maa ainetta, jonka ympärillä on 40 peninkuorman paksui-
nen kuori, ja tuliwuoria woidaan pitää aukkoina, joiden
Mutta sen sisusta on yhteydessä pinnan kanssa. Maapal-
lolla on 225 palamaa tulimuorta, joista useimmat omat
Tymen meren ympäristöllä. Varsinaiset tulimuoret
purkamat laamaa, mesihöyryjii ja ilmalajeja. AlimalMan
omat ne enemmän tahi mähemmän keilanmuotoisia, joiden
huipuissa on yksi tahi useampi aukko. Toisia tuliperäisiä
ilmiöitä omat kaasu wuoret, jotM purkamat ainoastansa
kaasua („Koiraluola" Neapelin luona, „Myrkkylaakso" Jä-
mällä, joista kumpaisistakin nousee hiilihappoa), — lieju-
wuoret, jotM lähettämät sisästänsä liejua („Islanti", „Si-
cilia"), ja tuumat lähteet („Geysir", „mineralilähteet").

Seurauksena tuliperäisistä rvarkututsista omat myöskin
maanjäristykset, jotka millistä ulottumat hyminkin Majal-
le; maanjäristys rvuonna 1755 ulottui enemmän kuin ViZ:lla
toko maan pintaa.

Maapaikat omat erilailla jaetut maan pinnalla si-
ten, että läntisellä pallonpuoliskolla on paljoa enemmän
mettä kuin itäisellä, eteläisellä pallonpuoliskolla enemmän
kuin pohjaisella. Voidaan löytää useampia yhtäläisyyk-
siä suurien maan-osien jaossa ja muodossa. Niillä kahdella
osalla, jotM muodostamat Amerikan, on mastaisensa Van-
halla mantereella: Europa on mastaama Pohjais-AmeriMa,
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ja AfriM Etelä-AmeriMa ja Pyreneitten niemimaa Keski-
AmeriMa. Sama on laita myös kauempana idäsfii päin
siinä että, Aasia rvastaa Pohjais-AmeriMa, Australian man-
nermaa Etelä-AmeriMa ja Indian saarisarja Keski-Ameri-
Ma. Toinen yhtäläisyys on näillä suurilla maan-osilla ete-
läisissä osissansa siinä että, niillä on nimittäin suuri pou-
kama eteläpuolella (Guinean lahti) ja että ne muodostamat
samassa kolmiku.maisen Mren etelään päin (Hymän toirvon
niemi. Eteläniemi ja Kap Hoorn). Tämä Mrekäs muoto
on monella niemekkeellä, jotka pistäikse etelään päin, niin-
kuin TaM-Indialla, Etu-Indialla, Arabialla, Etelä-Europan
niemimailla, sekä Grönlannilla j. n. e.

Mailla maapallolla on hymin erilainen rannikko-
muoto. Enin uurrettu lahdilla on Europa, jossa on aino-
astaan niemiä ja saaria, ja sen jälkeen Pohjais-AmeriM.
Aiman mähän lahdilla uurrettu on sitä mastoin Afrika, Aust-
ralian mannermaa ja Etelä-AmeriM. Luonnollista on, että
Europa jo muotonfakin tähden on etemämpi muita maanosia.

On tapana sanoa: „ AfriM on ruumis ilman jäseniä,
Aasia jitsenellinen ruumis, ja Europa ruumis, jossa suurim-
maksi osaksi on maan jäseniä.

Voidaanpa löytää yhtäMltaisuutta näiden jäsenten
mälillä. Aasian niemimaat etelässä muistuttamat hymin
paljon Etelä-Europan kolmesta niemimaasta. TaM-In-
dia ja Turkin-Kreikan niemimaa omat kumpikin hymin
uurretut lahdilla ja kummassakin on suuri saaristo, joka
yhdistää toisen maan-osan toiseen. — Etu-Indiassa ja
Italiassa on mähemmän lahtia ja saari»; mutta kumpai-
setkin nämät niemimaat omat paitse sitä pohjaispuoleltansa
hedelmällistä alankomaata, ja rikkaita kaupungeista. Ne
muodostamat myöskin luonnollisen keskuksen isohkolle osalle
maata. — Arabia ja Pyreneitten niemimaa omat mähän
lahdilla uurretut, ja melkein saarettomat. Kumpikin omat
erillänsä ja muodostamat luonnollisen tilansa Mutta yhdys-
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mälin toiseen maan-osaan, AfriMan, jonM Mnssa ne myös-
kin omat olleet maltiollisessa yhteydessä.

Mitä taas korkeuksiin tulee, niin on Amerikassa
erittäinkin muoriharjanneita, Afrikassa ylätasankoja. Aasi-
assa on kumpiakin näitä luonnon muotoja, kuitenkin enem-
män ylänköjä, jotka ulottumat koko maan-osan läpi Arkipe-
lagista aina Mantsjuriaan asti. Vuoriharjanteet eimät ole
niin monen kaltaisiksi muodostetut kuin Europassa. Aasiassa
famoiten kuin Amerikassakin omat ylängöt kapeimmat kes-
kellä maan-osaa (Hindukusj, Panamantaipale). Alanko on
ensimainitussa maan-osassa pohjaispuolella ylänköä, ja mii-
memainitussa itäpuolella ylänköä.

Ilma
piirittää kaikkialla maan noin 10 peninkuorman korkeudelle.

Ilman-alalla ymmärretään niitä muutoksia ilmassa,
jotka tuntumalla tamalla maikuttamat meidän aistimiimme.
Ilman-alassa on marsinkin huomattarva lämpö, kosteus ja
tuulet.

Lämpö mähenee tosin ylimalkaan päirväntasaajasta
napoja kohti; mutta moni muukin seikka moipi tässä tehdä
muutoksen. Vuoden lämpöwiiwat (isotermit) omat mel-
kein säännölliset kuumassa .vyöhykkeessä; mutta tämän ulko-
puolella enentyy säännöttömyys, ja.se on suurin 40—50°
mälillä pohjaista terveyttä. Vuoden aikoja on kuumassa
Vyöhykkeessä Mksi, lauhkeissa myöhykkeissii neljä, ja kylmissä
myöhykkeissii taaskin kaksi. Tropillisissa maissa on keskiläm-
pimyys -s- 24° jopa 30° C., Etelä-Europassa -j- 16 jopa
20°, Nordkapin luona ja 60° alapuolella eteläistä terveyttä
o°. Ilman lämpimyyden tähän asti tunnetut rajat omat
-j- 56° C. Mursukissa ja — 57V_° C. lakutstrssa Sipe-
rianmaalla.

Kosteutta on aina ilmassa, maikka se ei aina ole
näkymä. Ilmassa olemat rvesihöyryt tulemat nimittäin nii-
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kymiksi jäiihtyessiinsii, ja omat silloin joko pilwinä tahi
huuruina, millistä metenä, lumena tahi rakeina, ja millistä
kasteena tahi kuuraua.

Sateen paljous on suurin kuumassa myöhykkeessii,
maikka sadepitimieu luku siellä on mähemvi, kuin kauem-
pana päimäntasaajasta. Kuumassa myöhykteessä sateen tulo
on nimittäin aina sangen suuri, sillä „siellä sataa sädettäin,
eikä pisaroittain". Etelä-Suomessa (Turussa) on sadepäi-
mien keskiluku muodessa noin 150, Etelä-Europassa ehkä ei
100:Man, päimäntasaajan luona 70—80. Tropillisissa maissa
on useammissa paikoissa huomattu, että siellä yhtenä piii-
miinä sataa enemmän. Min meillä koko muotena. Vuosit-
tain sataa niissä maissa niin paljon, että jos mesi jäisi
maan pinnalle, olisi sitä 90 tuumau korkeudelta. Italiassa
45, meillä 20. Vallan sateettomia omat Afrikan ja Aasian
erämaat; monella seudulla ei ole edes kastettakaan, esim.
Saharassa ja Persian erämaalla. Enin sataman on tähän
asti huomattu Bramaputran ala-osalla: 600 tuumaa.

Sateen mukaan jaetaan maa sadetienoihin:
1. Kesäsateen tieno käsittää kuuman myöhykkeen

ja sillä on sade-aiM ja kuirva aika (päimäntasaajan koh-
dalla Mksi sade-aiMa); sade-aiM tapahtuu silloin, kun aurin-
ko on korkeimmillansa tuimalla. Afrikassa on pohjaifessa ja
eteliisfii päin ..sateeton tieno," johon kuuluu Sahara ja
Kalahari.

2. Talmis ateen tieno käsittää lämpimämmät osat
Muhkeasta myöhykkeestä (Vanhassa mantereessa esim. Väli-
meren ympärillä olemat maat ja Kapmaan), ja siellä sataa
erittäinkin taimella.

3. Alituisen sateen tienoon kuulumat muut osat
lauhkeista myöhykkeistii.

Lunta ei sada alangoilla kuumassa myöhykkeessä ja
wieliipii eteläisimmässä Europassakin on lumi tuntematonta
alangoilla. Ei moi sanoa mitään yleistä määräystä lumi-
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rajan korkeudelle eri seuduilla, ja jopa samalla lemeys-
asteellakin on se eri korkeudella. Karakorumilla nousee sen
korkeus jopa 18 tuh. jalkaan, Boliviassa enemmän kuin 17
tuh., Himalajalla 15—16 tuh., Quitolla 15 tuh. jlk. j. n. e.
Mantereis-ilmaston seuduilla on se korkeammalla, kuin meri-
ilmaston seuduilla, myös tuimassa ilmassa korkeammalla kuin
kosteassa; jota paitse moi mielii ympärillä oleman maankin
laatu y. m. siihen rvaikuttaa.

Tuulet omat kuumassa myöhykkeessä hymin säännölli-
set. Atlantin jaTymenmerien kuumassa myöhykkeessä
puhaltaa alituisesti lauhkea itätuuli, niin kutsuttu pasaa-
tituuli. Pohjaispuolella päimäntasaajan on se koillinen,
eteläpuolella päimäntasaajaa taas kaakkoinen. Tämä pasaa-
tituuli lauhduttaa ilman kuuman myöhykkeen saarilla ja itäi-
sissä rantamaissa. Kaakkoinen pasaatituuli puhaltaa myös-
kin Indian meren eteläpuolella, mutta tämän meren poh-
jaispuolella puhaltamat siihen sijaan monsunit. Kesällä
puhaltamat nämä lounaisesta ja talwella koillisesta. Niillä
on erittäin nähtiirvä maikutus Etu-Indran ilman-alaan siten,
että samaan aikaan kuin Dekanin länsirannalla on sade-
aika, sen itärannalla on kuirva-aiM, ja päinmastoin. Indian
saarilla puhaltamat muorotellen koilliset monsunit (lokakuusta
huhtikuuhun) ja kaakkoiset monsunit.

Pasaatituulet syntymät eri ilman laaduista kuumissa
maissa ja napamaissa. Monsunit saamat taas alkunsa maan ja
meren eri liimpimyydestii eri muoden aikoina. — Kummankin
pasaatituulen mälillä on tyyni myöhyke, joka on hirmut-
tama silloin tällöin sattumien julmien ukkosen ilmojen tähden.

Kuuman myöhykkeen ulkopuolella omat tuulet hy-
min epärvaMiset. Pohjaisessa lauhkeassa myöhykkeessä (Eu-
ropassa) omat ne kuitenkin enimmätsensä kaakkoisia, eteläi-
sessä taaskin enimmätsensä koillisia. Omituisia tuulia omat
hirmumyrskyt (orMnit), jotka erittäinkin pauhanmat kuu-
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massa myöhykkeessä, missä ne usein tekemät julmia hiimityk-
siä, ja erämaan tuulet.

Ilman paino on suurin meren pinnalla ja miihenee
ylöspäin; ilmapuntaria käytetään sentähden korkeuden mit-
tauksiin. Ilman sähkö, josta salama ja ukkonen saamat
alkunsa, on moimakMin kuumassa myöhykkeessä; kylmissä
rvyöhykkeissä iskee salama ja ukkonen sangen Harmoin.

AaswiKunta.
Tärkein syy Msmien lemiämiseen on etsittämä ilman-

alassa. Eri kasmimyöhykkeet omatkin sentähden määrä-
tyssä suhteessa ilmamyöhykkeiden Mnssa. Voi eroittaa seu-
raamat kasmimyöhykkeet:

1. Tropillinen myöhyke ulottuu päimäntasaajasta
Mäntöpiireihin. Kasmikunta on siellä erittäin rehemä ja
monilaatuinen (»aarniometsät") ja Viljeltyjäkin Msmeja on
siellä myös sangen paljon.

2. Alatropilliset rvyöhykkeet ulottumat pohjai-
sella pallonpuoliskolla aina 34° asti lem. (Pohjais-Afri-
Man) ja eteläisellä pallonpuoliskolla 40° asti (Tasmaniaan).
Rehemyys ja moninaisuus ei ole läheskään niin suuri kuin
tropillisessa myöhykkeessä; mutta siellä on kuitenkin koko
joukko eri lajeja. Monta tropillista Msmia, niinkuin esim.
palmuja ja bambuputkia, on tässäkin myöhykkeessä.

3. Lauhkeat myöhykkeet ulottumat aina 63° poh-
jaista ja 56° eteläistä leweyt.it (Trondhjemiin ja Kap Hoor-
niin). Tämän myöhykkeen lämpimämmässä osassa (Etelä-
Europassa) on useita tropillisia Msmeja, ja metsissä on aina
wiheriöitsewiä lehtipuita. Kylmemmässä osassa tätä myö-
hykettii on metsissä sekä lehtipuita (Keski-Europassa) että
hamupuita (Suomessa). Erikoista kylmemmille osille omat
ne kauniit nurmet, joita näemme niityillämme ja joita ei
ole kuumissa maissa, missä Mikki Msmit omat korkeita ja
rehemiä.
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4. Napawyöhykkeet ulottumat niin pitkälle napoi-
hin päin, kuin siellä ylipäätänsä on Msmeja. Tarkasti eroi-
tettuina omat täällä metsäiset ja metsättömät alat.

Sen mukaan kuin lämpö ylhäälle päin mähenee, on
eri korkeuspiirit huomat.arvat. Niinpä moi kuuman il-
man alan ylängöillä, niinkuin esim. Quitossa, hymin ma-
hassa ajassa tehdä Msmitutkinnollisia matkustuksia Mikillä
Msmimyöhykkeillä, mitta matkustukset mastamat kulkua piii-
mitntasaajasta napoihin. Korkealla muorella on kukin näitä
torkeusseutuja noin 2 tuhannen jalan korkuinen.

Viljelyskasrvit omat hymin monenlaiset, ja ollaanpa
luettu, että ainoastaan Europan kasmitarhoissa miljellään
noin 2,500 eri lajia. Viljelyskasrvit moi jakaa 3 lajiin, ni-
mittäin elinMsweihin, maatteusMsmeihin jaylellisMsrveihin.

Elinkasweihin kuuluu enimmäksensä ruohoja ja ai-
noastaan muutamia puulajeja. Tärkeimmät elinMsivit oivat
Viljalajit, joista ohraa miljellään aina 70° asti (Pohjai-
sin Norja) ja Muraa melkein yhtä etäälle pohjaiseen päin,
ruista 67° (Suomi) ja mehnäii 62° saakka (Etelä-Norja).
Varsinkin tropilliset miljalajit omat maissi ja nissi, joista
ensimainittu hyöstyy Keski-Europassa jopa 52" ja ruiirne-
mainittu 45° luona (Pon tasangolla). Muista elinMs-
meista mainittakoon maaperunat, joita pohjaisella pallon-
puoliskolla miljellään Grönlannista alkaen aina kuumaan
myöhykkeesen asti. Maaperunien asemesta miljellään kuu-
massa myöhykkeessä jarnsia ja bataatteja y. m.

Puista, joista saadaan elo-aineita leimaksi Mytettämiä,
mainittakoon: leipäpuu Etelämeren saarilla, taatelipal-
mu Pohjais-AfriMssa ja pifanki jokapaikassa kuumassa
myöhykkeessä. ElinMsweihin woi mielii lukea sokeriputken
Mikissä tropillisissa maissa, ja rvalkojuurikkaan Keski-
Europassa.

Vaatteuskasmeja omat esim. pumpulikasrvi.jotll
miljellään monissa tropillisissa maissa, ja jopa Etelii-Eu-
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ropassatin, setä pellamas ja hamppu, joita erittäinkin
saadaan Venäjästä.

Alelliskasrvit antamat huumettarvia juomia, niin-
kuin ViiniköynnösKeski-ja Etelä-Europassa, tahi rarvitse-
mia juomia, niinkuin kahmipuu, teepensas Kiinasta ja
Japanista, sekä cacaopuu Amerikasta. Muita ylellisMs-
meja omat esim. tupakka, marsinkin Amerikasta, opiumi
(unikukM) itämailla, ja rnaustimet (ryytiMsmut) marsin-
kin Indian saarisarjasta.

Jyminen.
Kun niin mähän tunnetaan kansan määrää Kiinassa

ja Afrikassa, niin ei moi marmasti sanoa, miten paljon ih-
misiä on kaikkiansa maan päällä. Tamallisesti sanotaan
maan päällä asuman kaikkiansa 12 eli 1300 milj. ihmistä,
joista Europassa on noin 300, Amerikassa 80 ja Austra-
liassa yli 2 milj.

Ihmiset jaetaan eri kantalajeihin.
Indo-Europalaiseen kantalajiin kuuluu asukkaat

Indiassa, Iranissa ja melkein koko Europassa; paitse sitä
asuu marsinkin tätä kantalajia suurilla aloilla Amerikassa
ja melkein koko Australian mannermaalla.

Semitein kantalaji asuu Aasiassa ja koko Pohjais-
AmeriMssa (Europassa on Juutalaisia jokapaikassa, maan
marsinkin Puolan maissa).

Turanin eli Mongolin kantalaji asuu pohjaisessa
ja itäisessä Aasiassa sekä mähäisessii osassa Europaa.

Neekerit asumat Keski- ja Etelä-AfriMssa, ja Hot-
tentotit eteläisimmissä osissa AsriMa.

Malajit asumat Indian saarisarjassa, Polynesiassa
ja Uudessa ZeeMnnissa, Papuan Mnsa Australian man-
nermaalla ja melkein kaikilla sen likeisillä saarilla.

Estimoit asumat pohjaisimmissa osissa AmeriMa ja
Indianit muissa osissa tätä maan-osaa.
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Simistyksen mukaan, kuten kullakin ihmisellä on,
jaetaan he 3 luokkaan. Alhaisimmalla simistyksen por-
taalla omat metsästäjä- ja kalastajakansat; korkeam-
malla omat paimentolaiset, jotM omat oppineet kesyttä-
mään eläimiä, maan joilla ei ole mäkinaisia asuinpaikkoja;
korkeimmalla portaalla omat maata miljelemät kansat,
joista toiset omat simistyneet, toiset taaskin puoleksi sirvis-
tyneet.

Uskonnon mukaan jaetaan ihmiset monoteisteihin,
jotka plllmelemat yhtä Jumalaa, japolyteisteihin eli paka-
noihin, jotka palmelemat useampaa Jumalaa. Monoteis-
teja omat kristityt, mahometit ja juutalaiset; polyteisteja
omat Braman, Buddhan y. m. palmelijat. Voi pitää VZ
ihmisistä kristityittä. V» mahorneteina, V2OO juutalaisina ja
muut polyteisteina.

Löydöt.

Vanhana aikana hankkimat marsinkin Fenicialaiset
tietoja suurimmasta osasta Vanhaa maailmaa, ja sittemmin
Kreikkalaiset („Alexander suuri", „Maantie.eentutkija
Ptolemäus Niilin lähteistä"). Amerikasta ei ollut ivanhan
ajan kansoilla mitään tietoa.

Ensin Amerikan löysimät pohjan kansat. Vuonna
983 tuli Erik Röde Grönlantiin, ja muonna 1000 tuli hä-
nen poikansa Leif Onnellinen „Hywäiin Viinimaahan" eli
Bostonin ja Nem-Aorkin seuduille.

Lähes 15:nVuosisadanlopulla alkoi »löytöjen aikakau-
si". Sitten kun Vartolomeu Diaz 1487 purjehti Hymiin-
toimon niemen ympäri, löysi suuri Columbus Amerikan 12
p. lokakuuta 1492. Vasco da Garna löysi meritien Indi-
aan, Cabral tuli Brasiliaan, Cortez Mejicoon ja Pizzarro
Peruun. Vuosien 1519—1522 mälillä teki Magalhaens
(galjangs) ensimäisen matkan maan ympäri.

16:ssii ja 17:ssii muosisadassa purjehtimat Englanti-
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laiset Davis, Hudson ja Bafftn Pohjais-Amerikan napaseu-
tuihin etsimään Luoteista kulkumäylää. Meidän muosi-
sadallamme pyrkimä. Parry ja JohnRosi samaan paikkaan;
Franklinin kadottua onnistui 1850 Mac Cluren päästä poh-
jaispuolella ympäri Amerikan. Uudempana aikana on koe-
teltu, maikka turhaan päästä pohjaisnaman luo.

Viimeisellä muosisadalla teki Englantilainen James
Cook kolme suurta matkaa Tymen merellä. Hän löysi
muun muassa Uuden Etelä-Walesin ja tuli Tanskalaisen
Beringin (1741) löytämään salmeen. Myöskin Etelii-
litämertä tutkisteli Cook, ja näitä tutkistelemuksia on mei-
dän muosisadallamme paljon laajentanut James (Mms)

RH. Cook murhattiin 1779 Sandmichin saarilla.
Meidän muosisadallamme on tehty monta matkustusta

Sisii-Afrikassa. Skotlantilainen Mungo Park on tutki-
nut Nigerin juoksua, Saksalainen Barth Saharaa ja Su-
dania, Skotlantilainen Livingstone Zambezea ja Etelii-Afri-
kaa ja Englantilainen Speke (spik) toista suurta Niilijärmeii.

Muutamia muosia sitten on Australian manner-
maan läpi kulkenut Stuart ja Burke.


