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Maailman rakennuksella ymmärretään kaikki
ne lukemattomat pallot, joita kutsutaan tähdiksi. Ne
owat kaikki pallon muotoisia. Meistä ne näyttäwät ole-
wan kiinni taiwaslaessa ja yhtä kaukana maasta, mutta
todenperään ne lentäwät irtaallaan määrättömässä awa-
ruudessa ja eri matkan päässä maasta. Ne yhä muut-
telewat sioja ja kohtia toistensa suhteen. Monet täh-
det owat kiilu-(kiilto-)tähtejä, s. o. niillä on oma
kirkas walonsa, joka loistaa wilkkumalla tahi säihky-
mällä; moniailla niillä on sinertäwä elikkä punertawa
walo. Näistä tähdistä, jollainen meidän aurinkokin on,
lewenee waloa ja lämmintä. Toiset tähdet sen siaan
owat pimeät; niillä ei ole omaa waloa, niistä hohtaawaan kiilutähtein walo. Suuruutensa ja walonsa kirk-
kauden suhteen jaetaan ne eri luokkiin, ensimmäiseen, toi-seen j. n. e.

Veo grasi a on maantieto. Siinä selitetään 1)
miten maanpallo on muita, awaruudessa lentäwiä pal-
loja suhteen, sen muoto ja awaruus; 2) maanpinnan
luonnollinen laatu, sen erinnäiset maat, wedet, ilman-
ala ja hedelmät; 3) miten maanpinta on jaettu erinäi-
siin waltakuntiin ja maakuntiin. Sentähden geografia
on kolmenlaatuinen: määräys-opillinen, luonnolli-
nen ja waltiollinen.

Määräys-opillinen Geograsm.

Kiilutähtein luku-määrä on tuiki suuri ja ne owat
arwaamattoman kaukana maasta. Mvnikko-tähtejä,
joissa on kaksi eli useampia tahteja yhdessä, tutaan tu-
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Kiilutähdistä tunnemma me parahiten auringon.
Se on itsessänsä, pimeä, mutta sen ympärillä on lois-
tawa ilma. Se on niin suuri että siitä tulisi i z mil-
jonaa senkokoista palloa kun maa on. Auringon ym-
päri ja arwaten jokaisen muunkin kiilutähden ympäri
juoksee, enämmin eli wähemmm soikeoissa radoissa (el-
lips), muutamia pimeöitä palloja, jotka omasta au-
ringostansa saawat waloa ja lämmintä. Aurinko kier-
täwine pimeöine palloineen kutsutaan aurinkokun-
naksi. Samoten arwellaan myös kiilutähtein seuralaisi-
neen kiertämän jotakin yhteistä pääpalloa, ja kukaties
sekin wuorostaan wain kuuluu johonkin muuhun au-
rinkokuntaan, j. n. e. määrättömiin. Samoten kun pal-
lilla on kahtalainen liike, jos sen nakkaa pitkin maata
pyörimään, samoten awaruuden palloillakin: ne kulke-
wat eteenpäin rataansa (aurinkonsa ympäri) ja sa-
malla pyöriwät. Wuodeksi kutsutaan sitä aikaa, joka
kuluu pallon kulkiissa yhden kerran koko ratansa pituu-
den; wuorokaudeksi kutsutaan yhden kerran ympärinsä
pyörimisen aikaa. Se liike, joka warmaan tietään ole-
wan meidän auringolla, on ympärinsä pyöriminen, ja
siihen kuluu meidän wuorokausia noin 25j.

Meidän aurinkokunta. Sen minkä meidän au-
rinkokuntaa tähän asti tutaan, kuuluu siihen pimeöitä
palloja 60 kiertotähteä (planetiaa), 21 kuuta ja koko

hansittam/ Koko linnunrata ja kaikki waaleat pai-
kat, jotka owat walkoisen pilwen näköisiä, owat myös-
kin lukemattomia tahteja, jotka owat toisistansa kau-
hean kaukana, waikka näyttäwät olewan hywinki likellä
toisiansa. Paremman selweyden tähden jaetaan tähdet
eri joukkoihin, joita kutsutaan tähtikunniksi (konstel-
lation, katso karttaan 1: b). Näistä mainittakoon täs-
sä waan wähä-otawa (lilla björn), jossa on 7 suu-
rempaa tähteä, joista yksi, pohjantähti, on melkeensuoraan kohti sitä paikkaa maan päällä, jota sanotaan
maan pohjaiseksi nawaksi.
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joukko pyrstötähtejä. Kiertotähdet owat kiilutähtein nä-
köön, mutta heillä on tummempi ja tasaisempi walo. Ne
kulkewat auringon ympäri, lännestä itään, melkeen ym-
myrkäisiä ratoja. Ne eiwät ole yhtä kaukana auringosta
ja sentähden ei niitten radatkaan eikä kierto-aika ole yhtä
pitkät. Kiertotähdet owat seuraawat, aurinkon likim-
mäisestä lähtien: Merkurius, Venus, Maa, Mars,
52 wähäistä kiertotähteä tahi kiertotähtilöä, Jupiter,
Saturnus, Uranus ja Neptunus. Kuut owat sel-
laisia Palloja, jotka lännestä itään kulkewat pitkänsoi-
kuloita ratoja jonkun kiertotähden ympäri, ja seuraawat
siis sitä, sen kiertäissä aurinkoa. Maata seuraa wain
yksi kuu, Jupiteria neljä, Saturnusta 8, Uranusta 6
ja Neptunusta 2. Pyrstötähdillä on
walo ja milt'ei aina seurassaan kaasua, joka wälistä
soikenee pyrstön näköiseksi, . tawallisesti takapuolella au-
ringosta. Ne kulkewat joka haaralle awaruudessa ja
niitten radat auringon ympäri owat hywin soikeat, jonka
tähden ne wälin owat hywin lähellä aurinkoa wälin hy-
win kaukana siitä.

Maan kaukaisuus ja liike. Kiertotähdet ei-
wät ole aina yhtä kaukana auringosta, sillä niillä on
soikea rata, ja aurinko on radan toisen pään keskipai-
kassa. Kiertotähti kun on lähinnä aurinkoa sanotaan
olewan periheliumissa, kun on etinnä asettumissa.
Maa on auringosta, keskimatkan jälkeen lukien, noin
20,700,000 geografian peninkuormaa *). Maa on, ol-
lessaan periheliumissa, alussa tammikuuta, 700,000:nen
peninkuorman paikkoihin lähempänä aurinkoa kun ol-
lessaan asettumissa, alussa heinäkuuta. Maan rata
(ekliptika) on noin 130:nen miljoonan peninkuorman pi-
tuinen. Tätä rataa rientää maa joka sekunnissa noin

*) Geografian peninkuorma on 7 wenäjän wirstan paikkoihin ja geogra-
fiau peninkuorman-ala ei ole täyteen puolta Suomalaista peiunkuor-
man-alaa. Tässä kirjassa puhutaan aina geografian peuinkuormiöta,
jos ei erittäin muita peninkuormia mainita.
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4z peninkuormaa ja koko ratansa pituuden se kulkee
365:ssä wuorokaudessa, s:ssä tiimassa, 48:ssa minutissa
ja 49:ssä sekunnissa, tahi yhdessä wuodessa*).

Maan päiwäinen liike. Wuorokaudessa tahi
24:ssä tiimassa pyörähtää maa kerran akselinsa ympäri.
Maan akseliksi sanotaan sitä wiiwaa, joka ajatellaan we-
detyksi keskeä läpi maan, pohjasesta etelään. Sen mo-
lempia päitä kutsutaan nawoiksi, toista pohjaiseksi
toista eteläiseksi. Maan pyörimisestä tulee päiwän
ja yön eroitus. Kun aurinko joka silmänräpäyksessä
walaisee puolen maanpalloa, on sillä puolella silloin
päiwä, ja toisella puolella on yö. Maa pyörii lännestä
itään päin, ja sentähden tulee auringon walo itäisem-
pään paikkaan ennen kun lännempään. Sentähden sa-
notaan auringon nousewan idästä ja laskeuwan län-
teen. Sitä suuntaa, jossa aurinko on puolenpäiwän
aikana, sanotaan eteläksi; Pohjanen on sitä wasta-
päätä. Se ymmyrkäinen piiri, jossa taiwaslaki ja maan-
pinta näyttäwät koskewan toisiinsa, kun ei mitään ole
edessä näkemästä estämässä, kutsutaan taiwaanrannakfi
tahi horisontiksi. Neljästä edellä mainitusta pääsuun-
*) Tawallisiin wuosiin luetaan wain 365 täyttä wuorokautta, ja maini-

tut 5 tiimaa, 48 min. ja 49 sek. jätetään pois. Mutta sen siaan
pannaan joka neljäs wnosi karkauswuodeksi, jossa on 366 wuorokautta.
Näin luetaan »vanhan tahi julianisen aikaluwun jälkeen. Mutta nä-
mä. 4:nä wuotena tällä tawalla jäänueet 5 tiimaa, 48 min. ja
49 sek., yhteen laskettuna, eiwät ulotu täydeksi päiwäksi; ne owat
wain 23! tiimaa, ja niin tawoin tulisi 400:n wuoden päästä 3 wuo-
rokautta liiaksi. Tämä wirhe wältetääu uudessa tahi gregorisessa
aikaluwuKfa sillä tawalla että 400:sta wuodesta jätetään 3 karlauS-
päiwää (wuorokautta) pois; ja niin katoaa wirhe melkeen mitättö-
miin. Wanhan aikaluwun mukaan owat kaikki ne wuodet karkaus-
wuosia, joitten wuosilutu jakaupi tasan neljään osaan; ja samoten
uuden aikaluwun mukaan, paitsi niitä satalukuja, joitten kahta ensi
numeroa (yhdeksi luwuksi luettuna) ei saata jakaa tasan neljään
osaan. Wanhan aikaluwun mukaan owat siis esm. wuodet 1600,
1700, 1800, 1900, 2000, karkauswuosia, mutta uuden aikaluwun mu-
kaan, mainituista wuofista, wain 1600 ja 2000.
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nasta (itä, länsi, etelä, Pohjanen) faawat muut suunnat,
jotkakumpassissa owat merkityt, nimensä (kartta 1: d)
Kaikki ymmyrkäiset (cirkelin) piirit jaetaan 360:neen yhtä
suureen osaan, joita kytsutaan gradeikfi; kukin gradi
jaetaan 60:neen yhtä suureen osaan, minutiin, ja ku-
kin minuti 60meen yhtä suureen osaan, sekuntiin. Kir-
joituksessa näitä merkitään niin että 5" 10 15" mer-

kitsee 5 gradia, 10 minutia ja 15 sekuntia.
Kuu, sen liike ja waiheet. Maan kultussa

auringon ympäri seuraa kuu sitä 51,500:n peninkuor-
man päässä. Kuussa on sekä tasaisia paikkoja että san-
gen korkevita wuoria; wettä siellä tuskin lienee. Kun
kuu on pimeä pallo ja hohtaa wain auringon walossa,
näyttää se arwattawasti erimuotoiselta, tultuansa eri
suuntiin auringosta ja maasta (kartta 1: »). Kun au-
rinko ja kuu owat samalla puolella maata, paistaa au-
ringon walo kuun takapuolelle (maasta katsoen). Kuu
on sentähden näkymättömissä; silloin on uusikuu. Mutta
kun aurinko ja kuu owat, toinen toisella toinen toisella
puolella maata, on kuun, auringon walaisema, puoli
maata kohden. Silloin kuun koko puolisko näkyy maa-
han; silloin on täysikuu. Uuden ja täyden kuun wä-
lissä olewain 14:jän 15:den wuorokauden kuluessa tu-
lee kuun waloinen puoli yhä enemmin ja enemmin nä-
kywiin meille, mutta seuraawain 14:jän 15:den kulu-essa waloinen puoli wetäytyy poispäin meistä ja wth-
doin menee se näkymättömiin. Noin 29 z wuorokautta
kuluu kuun kulkiissa kerran maan ympäri. Saman
werran kuluu sen pyöriessä kerran ympärinsä.

Pimenemiset. Auringon ja kuun pimenemiset
tulewat myös maan ja kuun kulkemisesta ympäri au-
rinkoa (kartta 1: b). Kun maa tulee auringon jakuun
wäliin, samaan linjaan kun ne, estää se auringon wa-
lon paistamasta kuuhun, jonka koko hohtawa puolisko
*) Suomenkielessä ou »iillä mouiailla toisenlaisetkin nimet, esm. kaakko,

louna, luodet
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muuten näkyisi maahan. Kun maa on niin auringon
ja kuun wälissä, ettei auringon waloa pääse ollenkaan
kuuhun, silloin koko kuu pimenee; mutta kun wain jokuosa maata on edessä, silloin kuukin wain osaksi pime-
nee. Samoten tapahtuu auringon pimeneminen, kun
kuu tulee auringon jamaan wäliin, samaan linjaan kun
ne, ja estää auringon waloa paistamasta maahan niille
paikoille, johon se muuten paistaisi. (Tämä olisi oikeim-
min kutsuttawa maan pimenemiseksi.)

Maan muoto, suuruus ja kuwaus. Maa
ymmärretään olewan pallon muotoinen siitäkin esm.,
paitsi muuta, kun laiwan merellä hawaihtee. Ensin
näkyy wain mastoin päät; sitten (sen lähestyissä) mas-
tot kokonansa ja sitten wasta itse laiwa. Maan ym-
päri saattaa myöskin kulkea ristirastiin ; josta sen kans
ymmärtää olewan irtaallaan ilmassa lentäwän pallon.
Maa ei ole aiwan ymmyrkäinen, kun sen päällä on
wuoria ja taksoja; mutta ne owat maan suuruuden suh-
teen yhtä wähän arwoisia, kun santamuru on suurem-
man kerän suhteen. Ettei ihmiset ja muut kappaleet
putoa siitä pois, se tulee maan wetowoimasta, joka we-
tää niitä maahan. — Selwemmin ymmärtääksemme
maan muotoa ja sen eri paikkain suuntaa toisistansa on
meillä kartta-palloja (glob) ja karttoja. Kartta-
palloissa on maan- kuwa piirustettu kupewan (pallon)
pinnan päälle, kartoissa tasaisen (paperin) pinnan päälle.
Kun maan pintakin on kupewa, on arwattawasti maan
kuwa kartta-palloilla selwempi ja tarkempi. Mutta yhtä
hankala on kuwailla maanpinnan epätasaisuuksia kart-
ta-palloilla kun kartoille. Maanpiirin kartaksi sa-
notaan semmoista karttaa, jossa koko maanpinta on ku-
wattu (kartta 2: d); pallo-kartaksi semmoista, jossa
maan kumpikin puolisko on kuwattu ymmyrkäiselle ta-
saiselle pinnalle (kartta 2: a). Mteinen kartta ku-
ivailee suuremman osan maanpintaa; erinäinen kartta
jonkun wähemmän osan maanpintaa. Kaikki kartat owat
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kuwatut sillä tawalla että, kun asettaa ne oikeinpäin
eteensä, owat kaswot pohjaseen päin kartalla. Kartan
yläpuoli on siis pohjaspuoli, alapuoli on eteläpuoli, oi-
kea puoli on itäpuoli ja wasempi puoli on länsipuoli.

Kartoissa (samoten kartta-palloissa) on paljo wii-
woja, toiset suoria, toiset kaarenmoisia. Merkillisin näistä
wiiwoista on se, joka juoksee maan ympäri idästä län-
teen, yhtä kaukana maan kummastaki nawasta. Seit
nimi on equatori taikka Päiwäntasaaja; sillä kun
aurinko on suoraan kohti niitä paikkoja, joitten läpi tämä
Wiiwa ajatellaan juoksewan, silloin owat päiwä ja yö
koko maan päällä yhtä pitkät (12 tiimaa kumpiki).
Equatori (ja siis maanpiirikin) on 5,400 peninkuormaa
pitkä, ja niinmuodon on equatorin joka gradi 15 (s. o.
10z Suomen) peninkuormaa. Läpiwiiwa tahi dia-
meteri on sen wiiwan nimi, joka ajatellaan wedetyksi
keskeä läpi maan niin että sen kumpikin pää on equa-
torissa. Sen pituus on 1,718^ peninkuormaa. Maan
akseli on noin 5z peninkuormaa lyhempi, ja niinmuo-
doin wain 1,713 z peninkuorman pituinen. Maa ei ole
siis aiwan pallon muotoinen (waikka sen pinta olisi ta-
sainenki); se on hiukan littiä (sen nawat owat juuri-
kuin litistämällä tulleet 5z peninkuormaa lähemmä toi-
siaan). Mutta sen wertainen litteys maan kokoisessa
pallossa ei waikuta juuri mitään. Equatori jakaa maan
kahtia: pohjaiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon
(hemisfer). Paralleli on niitten wiiwain nimi, jotka
tawallisilla kartoilla juoksewat läntem ja itään päin,
rinnakkaa equatorin kanssa; meridiani niitten nimi,
jotka juoksewat suoraan ristiin kohti equatoria ja pa-
ralleleja"). Parallelit eiwät ole kaikki yhdenpituiset,
sillä ne owat sen lyhemmät jota lähempänä ne owat
jompaakumpaa maannapaa. Eiwät siis eri paralleleiiz
') Meridiani on suomeksi puolenpäiwän wilwa; sillä kussakin paikassa

on silloin puolenpäiwän aika (s. o. aurinko on silloin korkeimallaay
taiwaslaella) kun aurinko paistaa Pitkin sen paikan meridiama.
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Latitudi ja longitudi. Parallelein ja meri-
diankin awulla saattaa määrätä millä paikalla kukin
maanpaikka on: paralleleillä paikan latitudin (poikki-
suunnan), meridianeilla paikan longitudin (pitkin-suun-
nan). Latitudi osoittaa kuinka kaukana kukin paikka on
equatorista, pohjaseen elikkä etelään päin. Latitudi on
siis pohjaispuolinen elikkä eteläpuolinen. Longi-
tudi osoittaa kuinka kaukana kukin paikka on jostakin
määrätystä meridianista, jota kutsutaan ensimmäiseksi
meridianiksi. Ensimmäiseksi meridianiksi saattaa mää-
rätä minkä meridiani» tahansa, ja siitä saattaa lukea
eri tawoin: joko wain itäänpäin, tahi wain länteenpäin,
elikkä kahtia kummallekkin suunnalle (kartta 2: b). Mei-
dän tawallistlla kartoilla on se meridiani pantu ensim-
mäiseksi, joka juoksee meren puolella Afrikan läntistä
rantaa. Sitä kutsutaan Ferro-meridianiksi, kun Ferro-
niminen saari on sitä lähellä. Siitä luetaan wain
itäänpäin (itäinen longitudi). Sekä longitudi että lati-
tudi määrätään gradeilla, minuteilla ja sekunneilla. Ei
minkään paikan latitudi saata olla päälle 90", sillä siinä
on maannapa; mutta longitudin gradeja on 360. Fer-
ro-meridiani on siis 360" tahi 0". Jos siis esm. jol-
lakin paikalla sanotaan olewan 60" 10-" pohjainen la-
titudi ja 44" 38^ longitudi, löydetään se siltä paikalta
kartalla, jossa mainituilla numeroilla merkitty parasteli

graditkaan ole yhdenpituiset. Uksi equatorin gradi on
15 peninkuormaa pitkä, mutta esm. yksi sen parallelin
gradi, joka juoksee 60" equatorista on wain noin 7z
peninkuormaa pitkä, ja 90" equatorista tahi itsessämaannawassa katoaa parallelin gradi aiwan mitättö-
mäksi. Meridianilla ei ymmärretä kokonaista ympyrää,
(cirkeliä) niinkuin parallelilla, kun wain ympyrän puo-
lisko. Kaikki meridianit (jotka juoksewat maan toisesta
nawasta toiseen) owat yhdenpituiset ja meridianein gra-
deja saattaa myöskin pitää yhdenpituistna (waikka maan-
pallo on hiukan littiäkin).
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Maan jakaminen ilmanaloihin. Niillä kahdel-
la parallelilla on oma nimensä, jotka juoksewat noin 23z"
equatorista, sen molemmin puolin, ja niillä kahdella,
jotka juoksewat saman werran maan kummastakin na-
wasta, on oma nimensä. Ensiksi mainittuin nimi on
kääntymä-piiri ja wiimmeksi mainittuin napa-ym-
pyrä. Näillä paralleleilla maa jakautuu s:teen il-
manalaan (zon). Sitä ilmanalaa, joka on molempain
kääntymä-piirten wälillä (pohjaista sanotaan krapun
kääntymä-piiriksi, eteläistä kauriin kääntymä-piir.) kut-
sutaan kuumaksi ilmanalaksi. Kääntymä-piirin ja li-
kimmäisen napa-ympyrän wälillä olewaa ilmanalaa kut-
sutaan lauhaksi ilmanalaksi; niitä on kaksi: pohjan-
puolinen ja etelänpuolinen. Kummankin napa-ym-
pyrän sisällä owat molemmat kylmät ilmanalat: poh«
janpuolinen ja etelänpuolinen. Tämän jakautumi-sen ja ilmanalain nimittämisen perustuksena on se että
toisissa maanpaikoissa on lämpimämpi, toisissa kylmem-
pi, ja se taas tulee siitä että aurinko toisissa paikoissa
nousee korkeammalle kun toisissa. Ne maanpaikat, joissa
aurinko (puolenpäiwän aikana) paistaa suoraan kohti
maata, owat kaikkia lämpimimmät; mutta jota winom-
paan auringon walo tulee maanpintaa kohden, sen Vä-
hemmin se lämmittää. Lähinnä equatoria on siis läm-
pimin, lähinnä maannapoja kylmin. Jos auringon walo
ainian tulisi samaa kohtaa maan eripaikkoja kohden, olisi
kussakin paikassa lämpimänsä muuttumatonna. Mutta
kun aurinko toisen puolen wuoden aikana paistaa suo-
raan kohti jotakin paikkaa equatoria pohjoispuolella, ja
toisen puolen wuoden aikana suoraan kohti jotakin paik-
kaa etelä puolella equatoria, ja kun se tapahtuu joka

ja meridiani juoksewat ristiin. —Se osa maanpintaa,
joka on ensimmäisen ja 180:n meridianin wälissä, kut-
sutaan itäiseksi maanpuoliskoksi, ja se joka on 180:n
ja 360:n meridianin walissä, läntiseksi maanpuo-
liskoksi.
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päiwä eri paikalla, toiste lähestymällä equatoria, toiste
pakenemalla etemmä siitä (mutt'ei 23 z gradia etemmä),
niin se waikuttaa eroituksen lämpimässä ja samalla myös
wuoden aikain muuttumisen. Kuumassa ilmanalassa ei
ole juuri wuoden aikain eroitusta; koko wuosi on läm-
min. Siellä eroitetaan wain poudan-aika ja myrs-
kyinen sateen-aika. Sateen-aika alkaa siellä, kussa-
kin paikassa, silloin kun aurinko on tulemaisillaan suo-
raan kohti sitä paikkaa, ja sitten kestää monta kuukaut-
ta tuiki wetistä ja rankkaa sadetta. Lauhoissa ilman-
aloissa on 4 wuoden-aikaa: kewät, kesä (suwi), syksy
ja talwi; kuitenkin sillä tawalla että lähinnä käänty-
mä-piiriä (30:neen gradiin asti) ilmat owat milt'ei yh-
täläiset kun kuumassa ilmanalassa, ja taas lähinnä na-
pa-ympyrää yhtäläiset kun kylmässä ilmanalassa. Waik-
ka tosin etempänä 30 gradia equatorista selwästi saat-
taa eroittaa wuoden ajat toisistansa, tapaa harwoin wie-
lä 35 ja 40 gradin wälillä lunta ja kuuraa. Kylmis-
sä ilmanaloissa on wain kaksi wuodenaikaa, sillä niitten
pitkä ja kowa talwi muuttuu yhtäkkiä lyhyeksi mutta
toisinaan hywinki lämpimäksi kesäksi. Nämät wuoden-
ajat owat molemmin puolin equatoria sillä tawalla was-
toinpäin, että kun pohjaisessa pallonpuoliskossa on kesä,
silloin on eteläisessä talwi j. n. e. Tästä tulee myös
eroitus päiwäin ja öitten pituuden wälillä maan eri pai-
koilla. Jota lähempänä joku paikka on maannapaa, sitä
suurempi on eroitus päiwäin ja öitten pituuden wälil-
lä wuoden eri ajoilla; mutta lähinnä equatoria se eroi-
tus ei ole suuri. Niissä paikoin on päiwä ja yö ainian
noin 12:n tiiman pituinen kumpikin; 40 gradin kohdal-
la on pisin päiwä 15:n tiiman pituinen ja saman pi-
tuinen on pisin yö 6 kuukautta sen jälestä; 60 gra-
din kohdalla on pisin yö ja pisin päiwä 19 tiimaa; na-
pa-ympyrän kohdalla owat ne 24 tiimaa, sillä siellä on
aurinko yläällä koko wuorokauden, mutta 6 kuukauttasen jälestä on se sen siaan wuorokauden näkymättömissä.
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70:n gradin kohdalla kestää pisin päiwä 2 kuukautta;
itse maannawassa on aurinko 6 kuukautta laskeumatta,
ja kuusi kuukautta nousematta. Maaliskuun 21:tenä
päiw. on aurinko suoraan kohti equatoria ja silloin on
yö ja päiwä koko maan päällä yhtä pitkät. Sitä sa-
notaan kewät-päiwäntasauksekfi. Samoten on syys-
kuun 23:tenä päiw. ja silloin on syys-Päiwäntasaus.
Kesäkuun 21:tenä päiw. on aurinko suoraan kohti niitä
paikkoja, jotka owat 23 z gradia pohjoispuolella equa-
toria; meillä, maan pohjaisessa puoliskossa, on silloin
pisin päiwä. Sitä sanotaan kesä-päiwänseisahduk-
seksi; mutta 6:den kuukauden päästä sen jälkeen, jou-
lukuun 22:tena päiw., on meillä talwi-päiwänseisah-
dus ja lyhin päiwämme; sillä silloin aurinko on suo-

raan kohti niitä paikkoja, jotka owat 23 H gradin koh-
dalla eteläpuolella equatoria.

Luonnollinen Geograsia
Maan sisus on yleiseen hywin tuntematon, silläsen sisään et ole woitu päästä muuta kun hiukan werta.

Luultawasti siellä on kiwejä, santaa, wettä, tulta ja onsi-
paikkoja. Maanpallon ympärillä on ilma (atmosfer).
Maan pinnalla on wuorottain wettä wuorottain maata.
Maan koko pinta on päälle 9z miljonaa peninkuorman
alaa (nelikulmasta penink.), joista z tahi päälle 2 mil-
jonaa on maata ja Z jahi noin 7 milj. on wettä. Wesi
on joka haaralla maan ympäri. Maata on enin poh-
jaspäin, niin että pohjaspuolisessa puoliskossa on 3 ker-
taa enempi maata kun eteläpuolisessa puoliskossa. Itäi-
sessä puoliskossa on lähes 2z wertaa enemmän maata
kun läntisessä.

Maan /pinnan maista osaa käypi kaksin suunnin
katseleminen: 1) pitkin-pintaa, tahi sen pituutta ja

Maa ja Meri.
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Saareksi sanotaan sellaista maata, jonka ympärt,
kaikinpuolin, on wettä; pienempiä saaria kutsutaan luo-,
doiksi, kareiksi. Kun on paljo saaria perätysten yh-
dessä jonossa, sanotaan sitä saari-jonoksi. Mutta kun
on paljo saaria, luotoja ja kareja huiskin häiskin lä-
hellä toisiaan, sanotaan niitä saaristoksi (arkipelag).
Maan kolmea suurinta saarta kutsutaan mannermaiksi
(kontinent). Sellaista pienempää maata, joka suurem-
masta pistää ulos mereen, niin että West on monin puo-
lin sitä, sanotaan niemimaaksi. Pitkän-soikulaa ulos
mereen pistäwää maata sanotaan niemen-soikaleeksi,
lyhempää ja huippumaista nenäksi tahi nokaksi (kap).
Kaitasempaa maan-kaistaletta, joka on kahden suurem-
man maan wälissä, sanotaan kaulaksi. Lähinnä wettä
olewaa maata sanotaan rannaksi; meren rantoja sa-
notaan myös rantamaaksi.

leweyttä, joten maa-osain laajuus, muoto ja rajat seli-
tellään; 2) poikki-pintaa, tahi sen korkoa, joten wuo-
ria ja maan muita epätasaisuuksia felitellään.

Maan pinta on ylehensä epätasainen. Kun maa on
pallon muotoinen ja siis kaikin puolin kupewa, ei saatasen pintakaan, tarkoin puhuen, olla millään paikalla tuiki
tasainen; kuitenkin sanotaan tasamaaksi sellaista maan
paikkaa, jossa ei ole'yhtään elikkä wain hywin Harmassa
ja tuiki pieniä epätasaisuuksia. Sellaista paikkaa, jossa
on paljo mataloita mäkejä sanotaan aaltoiseksi tasa-
maaksi. Itse maan paikka ja sen kukkulat nimetetään
eri tawoin, niitten eri korkeuden suhteen, ja korkeus aina
luetaan meren pinnasta. Sellaista maan paikkaa, joka
on meren pintaa alempana, sanotaan merta-alaisemmaksi
maaksi; sitä, joka ei ole päälle '500 jalan ylempänä me-
ren pintaa, sanotaan alamaaksi; korkeampaa sanotaan
ylämaaksi. Jos ylämaa on tasainen, sanotaan sitä
ylä-tasamaaksi; jos siinä on wähäifiä kallioita kal-
liomaaksi; jos siinä on wuoria wuorimaaksi. Mata-
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limpia korkoja sanotaan kukkuloiksi, kallioiksi, mäiksi;
jotka owat 2000:ta jalkaa korkeammat, «moriksi, tun-
tureiksi; jotka owat 6000:ta jalkaa korkeammat alp-
Pi-tuntureiksi. Pitempiä, yhteen jonoon kulkewia kor-
koja nimitetään saman korkomäärän mukaan: kukkula-,
kallio-, mäki-jonoksi; wuori-, tunturi-jonoksi; alp-
pi-tunturi-jonoiksi. Pienempiä wuorijonoja, jotkapää-
jonosta eroawat, sanotaan wuorenhaaroiksi. Wuo-
rensolmuksi sanotaan sitä, jossa monta wuorijonoa tu-
lee yhteen. Wuoren ylimmäistä osaa kutsutaan wuo«
renkukkulakfi, altmmatsta juureksi, siwuja kyljiksi
tahi rinteiksi. Wuorijonon ylimmäistä osaa, josta eri-
näisiä kukkuloita nousee, kutsutaan wuoren seljaksi.
Penger- tahi porras-maiksi sanotaan semmoisia wuo-
risia ja luisuja maan paikkoja, jotka porrasten tawoin
alenewat ylämaasta alamaahan. Wulkanit tahi tuli-
wuoret owat sellaisia wuoria, jotka krateriksi kutsu-
tusta aukeiMesta syytäwät tulta, kiwejä ja laawa-ni-
mistä sulana olewaa ainetta.

Mangoiksi elikkä taksoiksi sanotaan sywiä paik-
koja korkeampain wälissä. Wuoren-kattilaksi sano-
taan sellaista laksoa, jonka ympärillä, kaikin puolin, on
wuoria. Laksoja, jotka wuorijonoissa owat samaa suun-
taa kun ne, kutsutaan pitkinpäisiksi taksoiksi; niitä,
jotka owat poikkipäin wuorijonoa, poikkipäisiksi tak-
soiksi. Wuoren-solaksi sanotaan sellaista laksoa, joka
juurituin katkaisee wuorijonon ja niin tawoin yhdistää
molemmin puolin wuorta olewat maakunnat. Hieta-
aawakfi sanotaan weden puutteesta hedelmätöntä aawaa,
kun se enimmiten on hietaista. Pelloksi sopimatonta,
Mchtätöntä ja kuiwaa, mutta toisinaan heinäistä aawaa
sanotaan aroksi; jos se on heinättömämpää ja tuiki
kuiwaa, nummeksi. Kosteikko (oas) on hieta-aawalla
sellaisen paikan nimi, joka, kun siinä on wettä, on he-
delmällinen; se' on ikäänkun wiheriöitsewä saari hieta-
meressä.
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Meriksi, waltameriksi (ocean) kutsutaan maan
suurimpia, toisiinsa yhtywiä wesiä. Kun suuremmasta
wedestä pienempi osa tunkeupi maahan, on sen nimi
lahti; jos se on leweä suusta, eikä tunkeu sywälle maa-
han, sanotaan sitä meren-mutkakfi. Hamina tahi
satama on sellainen lahti, jossa laiwoille on wakawa
ankkuripaikka. Salmi tahi luonnollinen kanawa
on sellainen kaltainen wesi, joka on kahden suuremman
weden wälissä. Kanawalla tawallisesti ymmärretään
ihmisten tekemää wetten yhdistystä. Msämeriksi ja
wälimeriksi sanotaan sellaisia suurempia wesiä, joitten
ympärillä, kaikin puolin, on muutoin maata, mutta wain
salmi siitä menee wielä suurempaan weteen. Meriwesi
on suolaista, mutta ei kaikin paikoin yhtä suolaista; se
on esm. suolaisempaa waltamerissä kun stsämerissä. Me-
ressä on wesi alinomaa liikkeellä. Suuremmissa me-
rissä West halvattaan rannoilla wuorottain nouseman ja
laskeuwan, joka kumpiki kestää 6 tiimaa; laskeumista
sanotaan wuoksekfi ja nousemista luoteeksi (tahi pako-
ja nousu-wedekfi). Weden alinomaista liikettä wis-
fille suunnalle, olkoon mikä tuuli tahansa, kutsutaan
meren-wirraksi. Wesi kun juoksee kallioin ja karein
ympäri, tulee siitä weden-pyörre. Kun meren aallot
pauhaten kuohuwat kareilla, sanotaan sitä paikkaa me-
renkuohukfi. Samoten kun maalla, on merenkin poh-
jassa epätasaisuuksia. Matalaksi sanotaan sitä paik-

kaa, jossa meren pohja nousee lähelle weden pintaa; jos
siinä on hieta-pohja, sanotaan sitä hieta-säikäkfi tahi
wain säikäksi. Matalalla weden pinnan alla olewia
kareja sanotaan sala-kareiksi.

Sisämaan wefiä kutsutaan järwiksi; pienempiä
lammeiksi. Pehmiöitä tawallisesti wesi-peräisiä ja ter-
weydelle wahingollisia paikkoja sanotaan soiksi, newoiksi.
Lagunat owat alhaisia ja wetifiä rantamaita, joista
meri ja maa ikaänkun riitelewät. Lähteeksi sanotaan
sitä paikkaa, jossa wesi itsestään kuohuu maasta, ta-
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ivallisesti wuori-maissa; siitä oja saa alkunsa. Kun
monen ojan wedet juoksewat yhteen, tulee siitä joki,
wirta. Wirran alkua sanotaan sen lähteeksi, olkoon
se oikea lähde elikkä esm. järwi; sen loppua sanotaan
suuksi/^ 108 wirta jakautuu lähellä suutansa moniin
haaroihin, sanotaan haarain sisällä olewaa maata del
ta-maaksi tahi suuhaara-maaksi. Wirran suussa
olewaa lahtea sanotaan suu-lahdeksi. Moninhaarai-
fista wirroista sanotaan pisintä ja suurinta haaraa Pää-
wirraksi, toisia haaroiksi. Pää-wirta haaroinensa on
wirrasto; sen ympärillä olewaa maata sanotaan wir-
ta alaksi. Wuori- ja muita korkomaita, jotka owat
wirta-alain wälissä, kutsutaan weden-jakajiksi. Wir-
tain pää-suunta mukautuu maan luisuuden mukaan,
ja wähitellen wesi osaa wirta-alan sywimpään osaan.
Wuorimaissa owat useampain wirtain lähteet. Alussa
niissä sentähden on kiiwas weden juoksu, koskia ja wir
ran-putouksia (katarakt); mutta, tultuansa tasamaille,
juoksewat ne hitaasti ja tasaisesti. Enin osa wirtoja
juoksee mereen; harwat järwiin. Wirrat, jotka juokse-
wat kuiwain maitten läpitse, kuiwaawat wähitellen hie-
taan niin että wihdoin tuiki loppuwat. Sellaisia sa-
notaan aro-wirroiksi. Sellaisia ojia, joissa ei ote
wettä muuta kun tulwan aikana, sanotaan tulwa-ojiksi.
Wirran wasemmasta ja oikeasta puolesta puhuessa
ollaan olewinaan wirran lähteellä, kaswot wirran suu-
hun päin.

Mannermaita maan päällä owat: Wanha man-
tere, ikiwanhoista ajoista, ainakin osittain, tuttu maa;
ltusi mantere tahi Amerika, joka löyttiin wuonna
1492 j. K. s. ja Uusi Hollanti, joka löyttiin w. 1616
j. K. s. — Wanha mantere on maan laajin manner-
maa (z koko maan pinnasta). Se on itäisellä pallon-
puoliskolla. Sen pohjainen puoli on leweämpi kun ete-
läinen. Pohjaispuolen moniaat rantamaat owat napa-
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ympyrää pohjempana ja itäpohjainen niemi-maa ulot-
tuu läntiselle pallon-puoliskolle. Eteläinen puoli jaka«»
utuu etelään päin yhä kapenewiin niemimaihin, joista
waan länsi-eteläisin ulottuu eteläpuolelle equatoria ja
eteläistä kääntymä-piiriä. Koko tämä mantere jaetaan
kolmeen pää-osaan: Guropa, länsipohjainen osa, Asia,
itäinen osa, ja Asrika, länsi-eteläinen osa, jonka waan
Suez-niminen kaitainen kaula yhdistää yhteen Asian
kanssa. — Amerika (^ koko maan pinnasta) on pi-
tuudellensa eteläis- ja pohjais-päin läntisellä pallon-
puoliskolla. Sen pohjaisin osa on napa-ympyrää poh-
jempana ja eteläisin osa ulottuu lähelle eteläistä napa-
ympyrää. Tämä mantere jakautuu kahteen kolmikul-
maiseen osaan, pohjais- ja etelä-Amerika, yhdiste-
tyt toisiinsa kaltaisella Panama-nimisellä kaulalla.
Kumpikin osa on lewein pohjais-päästä ja kapenee yhä
etelään päin. — Uusi Hollanti, pienin mantere (^
maan pinnasta) on itäisen pallon-puoliskon itä-eteläi-
sessä osassa, molemmin puolin eteläistä kääntymä-piiriä.

Maan osat. Mannermaat jaetaan, sen werran
kun ne owat tutut, s:teen maa-osaan, jotka owat Gu-^
ropa. Asia, Afrika, Amerika ja Australia (Uusi
Hollanti). Pienemmät saaret kuuluwat siihen maa-
osaan, jota ne owat lähinnä. Maa-osista on Asia suurin
(883,000 peninkuorman alaa), sen jälestä Amerika
(668,000 p. a.), sitten Afrika (545,000 p. a.), Eu-
ropa (178,700 p. a.) ja Australia (160,000 p. a).
Europa on ei ainoastaan meille, jotka asumma Guro-
passa, mutta muutoinkin merkillisin maa-osa; siinä mo-
net luonnon edut owat etuisammat, siinä on asukkaita
tiheämmässä, sen asukkaat owat muitten maa-osain asu-
kasten edellä keinollisuudessa, taidoissa, tiedoissa ja si-
wistyksesst ylehensä; jonka tähden sen waikutukset owat
paljon tuntuneet ja wieläkin tuntuwat muihin maa-osiin.

Maan meri. Selweyden wuoksi jaetaan maan-
pallon wedet s:teen suureen osaan: Pohjainen Jää-
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meri, Gteläinen Jäämeri, Atlantin-meri, In-
dian-meri, ja Tywen-meri tahi Suuri waltameri.

Pohjainen jää-meri (200,000 p. a.) on poh-
jaisen napa-ympyrän sisällä ja Guropan, Asian ja Ame-?
rikan pohjais-rantain wälillä. Tämä meri yhdistyy At-
lantin-mereen, Guropan ja Amerikan wälillä, molem-
min puolin Islannin saarta; ja Suureen waltamereen
Beringin- tahi Gookin-salmen kautta, Asian ja Ame-
rikan wälillä. Lahtia siinä on: Wienan-meri Euro-
passa ja Obi-lahti Asiassa. Amerikan pohjaista ran-
taa ei wielä warmaan tuta.

Gteläinen Jäämeri (350,000 p. a.), eteläisen
napa-ympyrän sisällä, joka muka on rajana Atlantin,
Indian ja Tywentä merta kohden, on enimmäksi osaksi
tuntematoin; sillä jäät, sekä liikkumattomat että liikku-
waiset (mahdottomat jääwuoret) estäwät siellä purjeh-
timasta. Wiimmeisinä aikoina on siellä löytty moniaita
käswamattomia saaria ja maita, jotka arwellaan kuulu-
wan muka Australi-nimiseen mannermaahan.

Atlantin meri (1,600,000 p. a.), on Guropan,
Afrikan ja Amerikan .välissä niin että Europa ja Af-
rika owat itäpuolella ja Amerika länsipuolella. Sen
wedet yhdistywät pohjaisessa ja etelässä molempiin jää-
meriin, itä-etelässä Indian-mereen (etelä puolella Af-
rikaa) ja länsi-etelässä Suureen waltamereen (eteläpuo-
lella Amerikaa, Tuli-maa-nimisen saaren ympäristöllä).
Sm lahtia Europassa: 1) Pohjanmeri tunkeupi ete-
läänpäin Norjan, Britannian saaren,Saksanmaan jaTans-
kanmaan wälissä. Siitä itäänpäin, Norjan ja Tans-
kan niemimaan wälissä, alkaa Skager-Naek , joka
sittemmin, etelää kohden käännyttyä, kutsutaan Katte-
gatiksi, Ruotsinmaan ja mainitun niemimaan wälil-
lä. Kattegatista Pääsee Itämereen kolmen lahden
kautta, jotka owat: Aresunti, Ruotsin ja Seelanninsaaren wälissä, Suuri-Bälti, Seelannin ja FyenKt
saarten wälissä, ja Wähä-Bälti, Fyenin ja Tanskan
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mannermaan wälissä. Itämeri on sisä-meri, Saksan»
maan, Preussin, Venäjänmaan jaRuotsinmaan wälissä.
Itämerestä lähtee, pohjaseen Ahwenenmaasta, Poh-
jan-lahti, Ruotsinmaan ja Suomenmaan wälissä, itään-
päin Suomenlahti, Suomenmaan ja muitten We-
näjän maitten wälissä, ja Niigan lahti, itä-etelään,
Wenäjänmacm edustalla. Pohjanmerestä länsi-etelään
juoksee (Englannin) kanaali (kanawa) Atlantin-mereen.
2) Biskaya-lahti tahi Franskan-mutka , Frans-
kanmaan ja Spanian wälissä. 3) Se histonassa mer-
killinen Wälimeri on suuri sisä-meri, Guropan, Af-
rikan ja Asian wälissä. Sen suun nimi on Gibral-
tarin salmi (7 penink. pitkä ja 2 p. leweä). Sitäosaa, jokaon länsipuolella Italiaa, Sicilian-, Sardinian-
ja Korsikan-saaria kohden, kutsutaan Tyrrhenan-me-
reksi. Siciliasta itäänpäin Greikanmaata kohden on
lonian-meri, josta Adrianmeri pistää länsi-
pohjasta kohden. Greikanmaan itäpuolella, sen ja (wä-
hän) Asian wälissä on se saarinen Ggean-meri tahi
Arkipelagi, josta, itäpohj., Dardanellin- tahi Hel-
lesponton-salmen läpi tullaan Marmora-mereen, ja
siitä, pohj, Konstantinopelin salmen tahi Bospo-
ron läpi myrskyiseen Mustaan-mereen, jonka poh-
jaisella rannalta Kertsehin-salmi wiepi Asowan-
mereen. Wälimeren itäisintä osaa sanotaan Lewan-
tin mereksi. Afrikan puolella Wälimerta on Sid-
ran-lahtj. Gtelä-Afrikan edustalla olewaa Atlantin-
meren osaa sanotaan Gthiopian-mereksi, jossa on
Guinean-lahti. — Amerikan itä-rannalla, etelä- ja
pohjais-Amerikan wälillä, on lawea meren-mutka, jon-
ka eteläistä osaa (Kuba-saaren eteläpuolella) kutsutaan
Karaibin- tahi Antillin-mereksi ja pohjaista puolta
Mexikon-lahdeksi. Pohjaisempana länteenpäin wiepi
Hudsonin-salmi Hudsonin-lahteen, ja pohjaiseen-
päin Dawidin-salmi Bafsinin-lahteen, josta Lan-
easterin-salmen ja Barrowin kanawan läpitse tul-
laan pohjaisen Jäämeren läntiselle rannalle.
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Indian-meri (1,400,000 p. a.) on Aftikan
(länteenp.), Asian (pohjaiseenp.) ja Uuden Hollannin
(itäänp.) wälillä. Sen wedet yhtywät (länsi-eteläänp.)
Atlantin-mereen , (eteläänp.) eteläiseen Jäämereen ja
(itäänp.) Suureen walta-mereen, ei ainoastaan Uuden
Hollannin eteläspuolin, mutta myöskin sen pohjaispuo-
lin, monen salmen kautta Itä-Indian saaristossa, niin-
kuin Sunda-salmen (lawcm ja Sumatran saarten
wälissä) ja Malakka-salmen kautta (Sumatran ja
Malakka-niemimaan wälissä). Afrikan mannermaan ja
sen suuren Madagaskar-saaren wälissä olewaa wettä
kutsutaan Mozambikin kanawaksi. Sen lahtia Asian
rannalla owat: 1) Arabian- tahi Persian-meri, Af-
rikan, Arabian, Persian ja länsi-Indian niemimaan wä-
lissä. Siitä wiepi Babel-Mandebin-salmi kariseen
ja koralli-riuttaseen Arabian-lahteen tahi Punai-seen mereen, Afrikan ja Arabian wälissä, aina Zuez

kaulaan asti, ja Ormus-salmi helmi-simpukkaiseen
Persian-lahteen tahi Wiheriäiseen mereen, Ara-
bian ja Persian wälissä; 2) Itä-Indian-meri, josta
Bengalin-lahti nousee pohjaista kohden, Indian mo-
lempain (läntisen ja itäisen) niemimaitten wälissä.

Tywen-meri tahi Suuri walta-meri Ameri-
kan (itäänp.), Asian ja Uuden Hollannin wälillä (län-
teenp.) on laweudeltaan kolmas osa koko maan pintaa.
Lewein on eteläpuoli, jossa se yhtyy Indian-mereen ,

eteläiseen Jäämereen ja Atlantin-mereen. Pohjaseen
päin se yhä kapenee, ja sieltä waan se kaitanen Berin-
gin- tahi Cookin-salmi wiepi pohjaiseen Jäämereen. Tä-
män walta-meren pohjaisinta osaa kutsutaan Kamt-
sehatkan- tahi Beringin-mereksi. Asian rannalla,
Kamtschatkan niemimaan länsipuolella, on sen lahti, ni-
meltä Tungusin meri tahi Oehotskin-lahti. Man-
nermaan ja lapanin-saarten wälissä on lapanin-meri,
josta etelää kohden Korea-salmen läpi tullaan Tong-
Häihin tahi Kinan itäiseen mereen, jonka poh-
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jaispäässä on Korean-lahti tahi Keltainen-meri
(Hoang-Hai). Tong-Hain eteläpuolella on Nan-Hai
tahi Kinan etelämeri, jossa on Tonkinin ja Sia-
min lahdet, joka wiimmeksi mainittu jakaa Itä-Indian
itäisen niemimaan kahteen niemeen. — Uuden Hollan-
nin pohjoisrannalla on Karpentarian-lahti. — Ame-
rikan läntisrannalla mainittakoon Panaman-lahti,
jonka pohjaisella rannalla on samanniminen kaula, ja
Kalisornian-lahti tahi Purpura-meri, Kalifornian
niemen ja mannermaan wälissä. — Tämän walta-me-
ren etelä-ofaa kutsutaan Gtelä-mereksi, jonka läntis-
puolisessa osassa on lukemattomia, Australiaan kuulu-
wia, saaria ja saaristoja.

Najat ja sia. Europa on ikäänkun Asiasta we-
nähtänyt niemimaa. Sen rajat owat pohjaisessa poh-
jainen Jäämeri, lännessä Atlantin-meri, etelässä Wäli-
meri, itäetelässä ja idässä Asia, jota kohden rajoina owat
Egean-meri, Hellesponto, Marmora-meri, Bosporo, Mus-
ta-meri, Kubanin- jaTerekin-wirrat, Kaspian-meri,^Ura-
lin-wirta, Uralin-wuori ja Kara-wirta. Pohjaisin nenä
(71" pohj. lat.) on Nordkyn mannermaalla ja sitä
lähellä, wähän pohjaisempana, Nordkap Mageröen saa-
rella. Eteläisin nenä (36" pohj. lat.) on Tarisan-
nenä -Gibraltarin-salmessa. Suurin osa tätä maa-osaa
on siis pohjanpuolisessa lauhassa ilmanalassa (zonissa)
ja waan wähäinen osa pohjaispäätä on kylmässä ilman-
alassa. Länteisin nenä on Kap Roea (8" long.). Pi-
sin suunta (750 penink.) on länsi-eteläisimmästä S:t
Wineentin-nenästä Kara-wirran suuhun Karan-lah-
dessa (81" long).

Maa-osain selitys.
Europa.

Nannat ja niemimaat. Umpärillä olewista
meristä tunkeupi ylehensä maahan lahtia ja mutkia, joit-
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ten wälissä suurempia ja pienempiä niemimaita ja nie-
men-soikaleita pistää ulos mereen. Kaikista maa-osista
vn Guropalla, kokonsa suhteen, pisimmät rannat (4,300
lpenink.), joka on auttanut kulkua ja liikettä kansain kes-
ken ja samalla siwistykfen lewenemistä. Merkillisimpiä
niemimaita owat: Skandinawian niemimaa (Ruotsi
ja Norja), Pohjanmeren ja Itämeren wälissä, Tans-
kanmaan, Pohjanmeren ja Kattegatin wälissä, Pyre-
_nean (Spania ja Portugali) Biskaya-mutkan ja Wä-
ltmeren wälissä, Italian (muodoltansa saappaan nä-
köinen), Tyrrhenan- ja Adrian-merien wälissä ja Tur
Vin-Greikan niemimaa, Adrian-, lonian-, Ggean- ja
Mustan-merien wälissä.

Saaria. Merkillisimmät Europaan kuuluwat saa-
ret owat: (Jäämeressä) Nowaja Sembla, Guropan
pohjaisin maa, Lofoddin-saaret, länteen Norjasta;
(Atlantin-meresfä) Island (lää-maa), Britannia
(Guropan suurin saari, jonka eteläpuolta kutsutaan Eng-
lanniksi ja pohjoispuolta Skottlanniksi), Irlanti
fsen ja Britannian wälissä on Irlannin-meri); (Kat-
tegatin eteläpuolella) Tanskan saaret: Seeland, Fyen
j. m.; (Itämeressä) Bornholm, Kland, Gottland,
Kland (Ahwenanmaa), Dagö (Päiwäsalo), Hsel (Yö-
salo), Nugen;(Wälimeressä) Balearin-saaret, Kor-
sika, Sardinia, Sieilia, Malta, lonian saaret.
Kandia (Guropan eteläisin maa, 37"), Negropont
ja Arkipelagin pienemmät saaret.

Maanpinta. Jos Pohjaismeren länsi-eteläisestä
rannasta wetää linjan Mustanmeren läntiseen rantaan,
jakautuu Europa länsi-eteläiseen wuorimaahan ja
itäpohjaiseen alankomaahan. Ensin mainittu osa
on monenkaltaista ja monenmuotoista, kun siinä on wä-
lin wuoria wälin alankoja wälin suuria tasamaita; toi-
nen osa sen siaan, joka on suurempi (100,000 p. a.),
on enemmän yhdenkaltaista. Ensin mainitun osan läpi
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menee kaksi kaarenmuotoista pää-wuorijonoa. Sisempi
jono kulkee Adrian-meren ympärillä olewain maitten
läpitse, ja sm eri osilla on eri nimensä, a) Apenni-
nit juoksewat Italian läpi, sen eteläisimmistä nenistä
Genuan-lahteen asti. b) Alpit, wuorijonon keskim-
mäinen ja korkein osa, juoksewat Genuan-lahdesta län-
teenpäin pitkin Wälimeren rantamaata ja kääntywät sit-
ten pohjaseenpäin, Italian ja Franskanmaan wälissä,
Genfermerta kohden, jossa Guropan korkein wuormkuk-
kula, Montblane (14,772 jalk.) on. Sitten kääntyyse itäänpäin, Italia eteläisellä ja Schweiz ja Saksan-
maa pohjaisella puolella, jolloin siitä lähtee korkeoita
wuorihaaroja Schweizin ja eteläisen Saksanmaan lä-
pitse, sitten kääntyy se eteläisessä Saksanmaassa itä-ete-
lää kohden Turkin-Greikan niemimaahan, jonka pohjai-
sessa osassa siitä eroupi monta wuorihaaraa. c) Pin-
dus, Alpiwuorten jatko Greikanmaan läpitse. — Ulom-
maisessa wuorijonossa, joka on Guropan läntisessä ja
keskimmäisessä osassa, on monta, taksoilla toisistansa
eroitettua wuoristoa: Pyreneat itäpohjaisessa osassa
Pyrenean niemimaata, jossa on paljo muitakin wuoria;
Sewennit, Eote d'Or, ja Wogesit, juoksemat etelästä
pohjaseen itäisessä Franskanmaassa; Sehwarzwald, die
rauhe Alp, Fiehtelgebirge, Grzgebirge, Niesen-
gebirge ja Sudetat juoksewat lännestä itään keski
Saksanmaan läpitse; Karpathit, Unkerinmaan ja Sie-
benburgenin pohjaisella ja itäisellä puolella. Erillään
tästä wuorimaasta owat: a) Skandinawian Wuorinen
niemimaa (Köli wuori), b) tuliwuorinen Islanti ja c)
Britannia, jonka pohjainen ja läntinenki osa owat wuo-
risia. — Itäpohjainen tasamaa, jonka itäisenä rajana
Ural-wuori on, lewenee itäisellä osallansa koko Guro-
pan leweydelle Jäämeren ja Mustan-meren wälillä
(Wenäjänmaa), mutta kapenee wähitellen länteenpäin
pitkin Suomenlahtea, Itämerta ja Pohjasmerta Eng-
lannin kanawaan (Galizia, Puolanmaa, Preussinmaa,
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pohjainen Saksanmaa, Tanskanmaa, Alankomaat (Neder-
land) ja Belgia).

Wesiä. Kummankin näitten osain läpitse juok-
see suurempia ja pienempiä wesiä, joista moniaita mer-
killisimpiä tässä mainittakoon. Samoten kun Guropan
wuoret niin owat sen wirratkin wähäisiä muitten maa-
osain wirtain rinnalla. Wolga, Europan suurin wirta
(430 penink. pituinen) juoksee keski ja itäisen Venä-
jänmaan läpitse Kaspian-mereen. Don ja Dnepr,
eteläisen Venäjänmaan läpi; edellinen laskee Asowan-
mereen, jälkimmäinen Mustaan-mereen. Donau (365
penink.), eteläisen Europan suurin wirta, juoksee Schwarz-
waldista sen lakson läpi, joka on pohjaisen ja eteläi-sen wuori-kaarten wälissä (läpi eteläisen Saksanmaan,
Unkerin laajan tasamaan ja Turkin-greikan niemi-
maan pohjaisen osan) Mustaan-mereen. Po juoksee
Alpeista pohjais Italian ihanan alankomaan tahi Lom-
bardian tasamaan läpi Adrian-merem. Tiber juok-
see keski Italian läpi, mainion Roman kaupungin siwu.
Rhone juoksee länsi-eteläisen Schweizin ja itä-eteläi-
sen Franskanmaan läpi (Alpein ja Sewennein wälissä)
Wälimereen. Gbro juoksee Pyrenean niemimaan itä-
pohjaisen ja Guadalguiwir, Guadiana, Tajo ja
Duero läntisen osan läpitse. Garonne, Loire ja
Seine juoksewat läntisen Franskanmaan läpitse Frans-
kan mutkaan ja Englannin kanawaan. Rhen, länti-sen Europan merkillisin wirta, alkaa Alpi-wuorilta, lä-
heltä Rhonen lähteitä, ja juoksee itäpohjaisen ja pohjai-
sen Schweizin, läntisen Saksanmaan ja Alankomaitten
(Nederland) läpi Pohjasmereen. Glbe juoksee Riesen-
gebirgestä keski Saksanmaan läpitse Pohjasmereen ja
Öder Sudetoista itäisen Saksanmaan läpitse Itäme-
reen. Weiehsel laskee Itämereen, juostuansa 8:n
muotoisena Galizian, Puolanmaan ja Preussin ta-
samaan läpi. Diina laskee Rigan-lahtem, Newa,
Laatokasta, Guropan suurimmasta järwestä, Suomen-
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lahden sisimpään pohjaan. Kokemäen, Oulun ja Tor-
nion joet Pohjanlahteen. Göta-wirta juokseeKölistä
Skandinawian niemimaan suurimpaan järween, Wene-
riin, ja siitä Kattegatiin. Dwina, pohjaisessa Wenä-
jänmaassa, laskee Wienan-mereen. Nämät wedenjuok-
sut ja monet muut ihmisten tekemät yhdistys-keinot
(maantiet, kanawat ja rauta-tiet) edistäwät paljon kan-
sain keskinäistä liikettä ja samalla myös siwistyksen le-
venemistä. — Täällä ei ole monin paikoin suurempia
pakkaisen jäätämiä eikä auringon polttamia eikä tuiki
zvetisiä maakuntia, joita ei ollenkaan woisi wiljellä. Eu-
ropan, warsinkin sen länsi-eteläisen osan, etu isät luon-
non edut oivat woimallisesti waikuttaneet kansa-elämään
ja kohottaneet tämän maa-osan ylemmä muita, jotka,
ollen yhdmmuotoiset luontonsa puolesta, owat asukas-
tensa siwistyksenkin suhteen juurikun liikahtamattomtksi
kangertuneet.

Rajat ja sia. Tämä maa-osa on wanhan man-
tereen pää-mantere. Se on pohjaisen Jäämeren (pohj.),
Suuren waltameren (it.), Indian-meren (etel.) ja Ara-
bian-lahden, Afrikan, Wälimeren ja Guropan wälissä
(länt.). Asia on juuritun keskellä mannermaita ; itäpoh-
jaisella niemellänsä se lähenee Amerikaa, länsi-eteläinen
pää koskee Afrikaan ja länsi-pohjainen siwu kulkee pit-
kin Turopan siwua, ja itä-etelässä on laaja saaristo
juurikun portaana Uuteen Hollantiin. Tällainen Asian
fia, toisten maa-osain keskellä, osoittaa luonnollisesti mi-
ten ihmissukukunta tästä kotimaastansa helpoimmin saat-
toi lewetä ympäri maanpiiriä. — Pohjaisin nenä on
Sewero-wostotsehnoi-nos (78" pohj. lät.) ja eteläi-
sin kap Romania, Malakkan-niemellä (1" pohj. lat.).
Gnin osa Asiaa on siis pohjaisessa lauhassa ilmanalassa;
pohjaisimmat osat owat waan pohjaisessa kylmässä ja
eteläisimmät kuumassa ilmanalassa. Länteistn nenä on

ycsia.
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Vap Baba (43z" long.) Egean-meren rannalla, ja itäi-
sin Ost kap, Beringin-salmessa, on läntisellä pallo-
puoliskolla (208" long.).

Rannat. Eteläisellä rannalla waan on suurem-
pia merenlahtia ja Asia on sen suhteen etelä Europan
kaltainen; mutta muutoin Asia on kun läjään koottu
maa. Merkillisimmät niemimaat owat: länsi-Asian
niemimaa tahi Wähä Asia, Mustan-meren ja Wä-
limeren wälissä; Arabia, Arabian- ja Persian-lahtien
wäNssä; Länsi-Indian niemimaa. Arabian- ja Itä-
Indian-merien wälissä; Itä-Indian niemimaa, jonka
eteläisin osa on se pitkän-soikula Malakkan-niemi, Itä-
Indian- ja Kinan-merien wälissä; Korea, Keltaisen- ja
lapanin-merien wälissä; Kamtsehatka, Ochotskin^
lahden ja Beringin-meren wälissä.

Saaria. Merkillisimpiä tähän kuuluwia saaria
owat: (Jäämeressä) Uusi Siberia; (Suuressa walta-
meressä) Kurilit, saari-jono Ochotskin-lahden suun
edustalla; lapanin-saaret; Filippinit, Kinan-meren
itäpuolella; Itä-Indian-saaristo, laajin koko maan
päällä, jakautuu moniin eri saaristoihin: suuret Sun-
da-saaret (Sumatra, Borneo, lawa, Eelebes);
pienet Sunda-saaret, Molukkit tahi Artti-saa-
r«t, Banda-saaret j. n. e.; (Indian-meressä) Gei-
lon; (Wälimeresfä ja Arkipelagissa) Gyper, Rhodus,
Seio, Metelino j. n. e.

Maanpinta. Karan-merestä Arabian-meren itä-
pohjaiften mutkaan wedetty linja jakaa Asian kahteenosaan: Itä-Asiaan ja Länsi-Afiaan. Niitten sisem-
mät osat owat laajoja korko-maita, jotka alenewat ym-
pärillä olewiin meriin päin. Korkein maakunta koko
maan päällä on Itä-Asian keskimmäisessä osassa (sen
keski-korkeus on 4—8,000 jalkaa, paikottain 14—
15,000 jalkaa), jossa se suuri Gobi-niminen hieta-
aawa on. Tämä korkomaa, Korko-Asia, on suurten
wuorijonotn keskellä: 1) pohjaspuolella on se kulta-ri-
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kas Altai; 2) idässä Mantschurian korkomaa ja Ki-
nan Alpimaa; 3) etelässä Himalaja, jossa maan
korkeimmat, tähän asti tutut, wuorenkukkulat owat: Der-
dangha, Kinehin-lunga, Dawalaghiri ja Tseha-
malari, jokainen päälle 26,000.n jal. korkuiset; 4) län-
nessä Belurtagh, jonka itäpohjaista osaa kutsutaan
Mustaghiksi.

'

Itse Korko-Asiassa juoksee idästä län-
teen Mussart pohjaisessa ja Kulkun eteläisessä osas-sa. — Länst-Asian läpi idästä länteen juoksee: ») Hin-
dukhu, b) Armenian wuorimaa ja o) Taurus,
Wähän-Asian 'läpi. — Himalajan eteläpuolella on se
suuri, luonnon-tuotteinsa tähden mainio Hindostan-
lakso, Ganges-wirran ympärillä. Idässä Korko-Asiasta
on Kinan laaja ja wiljawa tasamaa, jossa on kaksi suu-
rempaa wirtaa Hoang-ho (keltainen wirta) ja Jan-
tse-kiang (sininen wirta). Pohjaispuolella Altai-
wuoria Jäämereen asti on Siberian suuri alankomaa,
jonka pohjaisin osa on ihan lumen wallassa. Siberia,
jossa on monta suurta wirtaa (Obi, Jenisei, Lena),
wetäypi länsi-etelää kohden Turan-nimiseen alaiseen
alankomaahan( Kaspian- ja Aral-merien ympäristöillä).
Länsi-Asian merkillisin wirta on se historiassa mainio
kaksois-wirta Gufrat ja Tigris, jonka wesi juoksee
Persian-lahteen, ja Jordan, joka juoksee maan mata-
limmassa alankomaassa.

Rajat ja sia. Samoten kun Guropa on Afri-
kakin juurikun Asiaan kuuluwa niemimaa, joka waan
luez-kaulalla on siiheen yhdistetty. Muutoin sen ym-
pärillä on wesiä: pohjaisessa Välimeri, länn. Atlan-
tin-meri, etel. ja id. Indian-meri ja Arabian-lahti.
Siinä ei ole missään suurempia lahtia eikä niemimai-
ta; sen rannat owat merkillisesti yhtäläisiä. Ia kun
siinä ei ole suurempia, aluksin kuljettawia, wirtojakaan,
sen siaan waan suuria aawoja ja wallatonta kansaa, on

Msrika.
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Saaria. Merkillisimmät tähän kuuluwat saaret
owat: (Atlantin-meressä) Azorin-, Kanarin- ja kap
Werdin-saaret, Guinean-saaret, Guinean-lahdes-sa, Aseenfion, historiassa merkillinen S:t Helena
ja Tristan da Gunha tahi Wirwoitus-saaret,
(Indian-meressä) se suuri Madagaskar, Komoro-
saaret, Mozambikin kanawassa, Maskarenat, Ami
rantit, Seehellit ja Sokotora, kap Guardafuin
edustalla.

Afrika juurikun suljettu muukalaisilta, jonkawuoksi waan
fest rantamaista on jonkulainen tieto, mutta sisemmät
osat owat milt'ei tuntemattomat. Jos Wälimeren ran-
tamaat eroitetaqn pois, niin ei ole Afrika wielä wai-
kuttanut mitään ihmissukukunnan siwistymiseen. Afri-
kan pohjaisin nenä on kap Serrat (37" pohj. lat.)
ja eteläisessä päässä on se historiassa merkillinen HY
wän toiwon nenä ja wähää etelämpänä kap Agul
has (35" etel. lat.). Afrikan pää-maa on siis kuu-massa ilmanalassa ja ainoastaan sen kaikkein ulommat
osat etelään ja pohjaiseen päin owab> lauhassa ilman-
alassa, jonkatähden se wuoden-aikainki ja lämpimän
suhteen on yhtäläistä. Läntisin nenä on kap Werd
tahi Wiheriäinen nenä (0" long.) ja itäisin kap
Guardafui (70" long.).

Maanpinta. Maanpinnankin suhteen on Af-
rika yhtäläistä. Eteläinen osa on luultawasti yhteen
kuuluwaa korkomaata, Korko-Afrika, (jossa on paljo lu-
men peittämiä wuorenkukkuloita ja suuria järwiä) (Ma-
rawi j. m.), ja joka porras-macm muotoisena matale-
nee kaitaisia rantamaita kohden. Pohjainen puoli sen
siaan on alankomaata, jossa on Sahapa, laajin hie-
ta-aawa maan päällä. Sahara-aawan pohjaispuolella
on Afrikan parahin tuttu ja merkillisin osa, nimittäin
Wälimeren (korkea-läntäiset) rantamaat tahi At
las-wuorimaat. Alankomaan eteläisellä puolella yle-
nee maa Korko-Afrikaa kohden porraslnuotoisina wuo-



30

rina: läntisellä puolella Kongo-wuoret ja itäisellä puo-
lella Mon-wuoret ja Habesehin-wuoret. — Itäpoh-
jaisen osan läpi juoksee se suuri ja historiassa merkil-
linen Nil-wirta, jonka alkua ei wielä ole löytty. Pait-
si näitä on merkillisiä wesiä pohjaisessa osassa: suuri
Tsehad-järwi ja Dsjoliba-wirta, joka laskee Guinean-
lahteen.

Rajat ja sia. Amerikan ympärillä on Pohjai-
sessa pohjainen Jäämeri, länn. Suuri waltameri ja id.
Atlantin-meri; etelässä päin yhdistywät molemmat wiim-
meksi mainitut meret toisiinsa Magelhaenin-salmessa
ja eteläpuolella Tuli-maata. Pohjais-Amerikan (342,000
p. a.) pohjaisimmat osat nousewat kylmän ilmanalan
sisälle (71" pohj. lat.) ja sitten se laskeupi pohjaisen
lauhan ilmanalan läpitse kuumaan ilmanalaan lähelle
equatoria (6"). Gtelä-Amerika (326,000 p. a.) ulottuu
pohj. lat:n 12":dista etel. lat:n 56":teen. Amerikan
mantereen Pohjaisin nenä on kap Barrow, länti-
sin Wales-prinssin-nenä, Beringin-salmessa (210"
long.), itäisin kap Olinda (342" long.) ja eteläisin
kap Forward, mutta wielä etelämpänä on kap Horn,
Tuli-maan etelänpuolella olewalla karilla.

Mmerikn.

Rannat. Pohjais-Amerikan rannoilla on, samo-
ten kun Europankin, paljo lahtia ja niemimaita. Suu-
rimmat owat Labrador, Atlantin-meren ja Hudsonin-
lahden wälissä, Uusi Skottland, Fundy-lahden itä-
puolella, Florida, Menkon-lahden suulla, Vukatan,
Menkon-lahden (Eampeche-lahden) ja Karcnbinn me-
ren (Honduras-lahden) wälissä, Kalifornia, saman-
nimisen lahden wieressä, Aljasehka, Beringin-meresfä.
Gtelä-Amerika on rantoinsa suhteen Afrikan muotoinen
ja on siwistymisessäänkin jäänyt pitkän matkaa pohjais-
Amerikan jälkeen.
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Saaria. Amerikan merkillifimmät saaret owat:
(pohj.) Spits-(kukkula-)wuoret, pohjaisin (79" p.
lat.) tuttu maa maan päällä, (luetaan tawallisesti Ame-
rikaan kuuluwaksi, waikka se on lähempänä Guropaa),
Grönland (wiheriäinen maa), 3dovd-(pohjainen)
Georgia, Bassinin-maat, (idäss.) Uusi Fundland,
Bermudas- tahi Suwi-(kesä-)saaret, Länfi-In-
dia, laaja saaristo pohjais- ja etelä-Amerikan wälissä,
jaetaan moniin saaristoihin: Suuret Antillat (Kuba,
Haiti tahi Domingo, Jamaika, Portoriko), Pie-
net Antillat tahi Karaibin-faaret, Portorikosta
etelä-Amerikaa kohdetl, Bahaman- tahi Lukajan-saa-
ret, Floridan ja Haitin wälissä, (etel.) Falklandin-
saaret tahi Mallouinat, Tulimaa, (län.) Gallo-
pagon- tahi Kilpi-Sammakon-saaret, equatorin al-
la, Quadra Waneouwerin-saari, Fukas-lahdessa,
Eharlotta kuningattaren-saari, Wales-prinssin-
saari, Sitka, Kodjak, Aleutat.

Maanpinta. Amerika on hirmuisen pituutensa
suhteen erinlainen kun muut maaosat ja samoten on se
korko- ja alanko-maitten suhteen itselaatuisensa. Mas-
toin Asiaa ja Afrikaa, joitten sisämaat owat laajoja kor-
komaita kauheain, rannoille päin matalmewain wuorten
wälissä, owat Amerikan sisämaat tasaisia ja laajoja alan-
komaita, jotka owat pitkin koko läntisrantaa juoksewan
wuorijonon itäpuolella. Läntisellä rantamaalla on sen
siaan yksinäisiä wuoria, jonka wuoksi sisempi tasamaa
moniain paikoin ulottuu aina Atlantin-meren rantaan
asti. Toista niin pitkää wuorijonoa kun se joka juok-
see pitkin Amerikan läntistä rantamaata (1,900 pe-
nink.), ei ole koko maan päällä, mutta se on' myös mer-
killisen kattanen (15 penink.). Se ei kaswa paljo meh-
tää eikä muita kaswuja, mutta siinä on paljo metallia
(kultaa, hopiota, kuparia). Vhteistä nimeä kyko wuo-
rijonolle ei ole: etelä-Amerikassa on sen nimi Kordil»
leras (jonot) de los Andes (kupari, metalli) ja siink
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on monta korkeaa kukkulaa; pohjais-Amerikassa on sillä
eri paikoin eri nimet, niinkuin Kallio- (ruots. Klipp-,
saks. Felsen-) wuoret, pohjaisin osa. Paitsi sitä juok-
see toinen, kulta-rikas wuorijono Kalifornian eteläisim-
mästä nenästä Aljaschan niemimaahan, nimeltä Poh-
jais-Amerikan meri-alpit. Amerikassa on paljo tu-
liwuoria ja usein maanjäristyksiä. Pohjais-Amerikan
pohjaisin osa on alankomaata, jossa on paljo järwiä ja
newamaita, jotka enimmän osan wuotta owat jäässä.
Keski osa on suurimpia tasamaita maan päällä Missi-
sippi-wirran ja sen suuren haaran, Missourin, ympä-
ristöillä. Itäpuolella tätä tasamaata, jossa paikoin kas-
waa laajoja ruoho-aukeoita (prairies Sawannes) on
Alleghany-wuoret, joitten itäpuolella on se 30—40
penink. leweä, hywästi wiljelty Atlantin rantamaa,
jonka läpi juoksee monta pienempää, mutta aluksin kul-
jettawaa wirtaa. Suurin wirta tällä rannalla on Lo-
renzo, joka juoksee 5.M suuresta jarwestä (Mä
järwi, Michigan, Huron, Grie ja Ontario).
Etelä-Amerikan pohjaisen osan läpitse juoksee suurin
wirta maan päällä: Marannon tahi Amazon (730
penink.). Sen ympärillä olewalla alankomaalla kaswaa
paikoin tihjiä, läpi-pääsemättömiä ikiwanhoja mehtiä
(Selwas), paikoin aawoja nurmikkoja (Llanos). Ete-
lä-Amerikan etelä-puolessa, Plata-wirran rannoilla,
on kans sellaisia nurmista aawoja, jossa niitten nimi
on Pampas.

Sen nimi on myös Polynesia jaOeeania. Siihen
kuuluu: 1) Uuden Hollannin mantere, eteläpuolel-
la equatoria (11—38" etel. lat., 131—171" long.),
kuumassa ja eteläisessä lauhassa ilmanalassa, Indian-
meren ja Suuren waltameren wälissä, ja 2) koko jouk-
ko saaria ja saaristoja Suuressa waltameresst, molem-
min puolin equatoria, niinkuin Van Diemen maa,

Australia.
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Uusi leland, Uusi Guinea, Sandwiehin-saaret,
j. m. Mannermaata ei tuta juuri muuta kunrannat;
läntinen on aawaa, hietaista ja hedelmätöntä; pohjai-
nen ja itäinen on muorista, mutta siellä on paljo wil-
jeltäwia taksoja; eteläinen rantamaa on leweämpi ja hy-
win wiljawaa ja siellä on paljo kultaa. Sen sisemmät
osat arwellaan olewan aawoja ja kallioisia tasamaita,
jotka, päinwastoin muitten maitten luontoa, matalene-
wat rannoilta maihin päin; jonka tähden westkin Vir-
roissa siellä on hawaittu juoksewan, ei merta waan
maata kohden, jossa se paikoin wähitellen kuiwaa hie-
ta-aawoihin, paikoin lewenee aawoihin ruolvokkoihin (sar-
wikkoihin). .

Ilmanala ja luonnon annit tahi tuotteet.
Ilmanala merkitsee kuinka lämmin ja millaiset

ilmat muutoin kussakin maassa tawallisesti on. Läm-
pimän pää-lähde maan päällä on aurinko, ja kunkin
maanpaikan ilmanala on crinomattain sen mukaan kunsen sia on maan päällä, nimittäin jos se on lähempä-
nä elikkä etempänä equatorista. Maanpinnan eri laatu
ja muut asianhaarat waikuttawat kuitenkin usein sen
että monen maanpaikan ilmanala on peräti toisellainen
kun, sen siaa katsoen, luulisi. Wuorimaissa ja muis-sa korkomaissa on ilmanala kylmempi kun ta-
samailla ja alankomailla, waikka ne owat saman
latitudi-gradin alla (yhtä kaukana equatorista), ja läm-
min wähenee jota enemmän maa ykenee, niin että wih-
doin, ikuisen lumen rajalla ja sitä ylempänä, lumi
ja jää eiwät enään sulaa, samoten kun maannapain seu-
duilla. Equatorin kohdalla on ikuisen lumen raja noin
15,000:nen jalan korkuisella maan (meren) pinnasta,
mutta alenee equatorista lahtiin, niin että se 75":n tie-
noilla ja monin paikoin ennenkin on maanpinnassa.
Suurempain maitten sisemmissä osissa owat ke-
sät lämpimämmät ja talwet kylmemmät ja ylei-
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seen niitten wäli-aika (kewät ja syksy) lyhyempi
kun saarilla ja rantamailla, jossa meren ilma wai-
kuttaa tasaisemman lämpimän. Sentähden onkin eroi-
tus mantereen ilmanalan ja meren ilmanalan wälil-
lä; edellisessä on ilma kuiwempi kun jälkimmäisessä,
jossa ilma on kosteampi ja wesi- ja lumi-sateet run-
saammat. Hieta-aawat lämpenewät pian, mutta
jähtywät myös pian. Rewaisissa, wetisissä, meh-
täisissä ja wiljelemättömissä maissa on ilman-
ala kylmempi kun wiljellyissä. Tuulet tekewät
myös ilmanalan epätasaiseksi; sillä moniaat tuulet
(pohjaiset ja itäiset Suomenmaassa) owat kylmät, toi-
set lämpimät (etelä- ja länst-tuulet). Suuremmassamaassa on sentähden läntisellä rannalla paljoa lauhem-
pi ilmanala kun itäisellä. Meiseen on pohjaisella ja
itäisellä maapallon-puoliskolla lauhempi ilmanala kun
eteläisellä ja läntisellä. Mutta lähempänä equatoria
tämä eroitus ei tunnu, sillä siellä on läpi wuoden läm-
min; ja kun siellä ei ole eroitusta wuodenaikain wä-
lillä, ei myöskään ilmanala ole niin epätasainen kun
meillä. Guropalla on kaikista maa-osista parahin il-
manala: ei siellä ole liian kuuma eikä liian kylmä; se
on niin kaukana equatorista, ett'ei siellä ole liian kuu-
ma, ja waikka se ulottuu pohjaispuolelle napaympyrää,
ei siellä ole kowin kylmä, sillä se on suuren manner-
maan läntinen osa, wuoria on kylmäin pohjais-tuulten
suojana ja lämpimiä tuulia tulee etelässä olewasta Af-
rikasta. Kunkin maan ilmanalaa määrätessä pitää koko
wuoden keski-ilmanala merkitä, eikä waan kuinka läm-
min elikkä kylmä joinakuina päiminä ja hetkinä on^).
*) Lämmintä ja kylmää mitataan ja määrätään gradittain termometer-

nimisellä kapineella. Se on pieni, hieno-reikäinen klasista tehty putki,
jonka alapäähän on puhallettu noin peukalonpään kokoinen onsi-mu-
lula. Tähän mukulaan täytetään eläwää-hopiota niin paljo ett» se
nousee siitä palasen putkenkin reikään. Sitten pannaan reikä putken
yläpäässäkin umpeen. Kun lämpimässä eläwä-hopio (niinkuin muut-
kin aineet) paisuu, tunkeupi se ylemmä putken reikään; kylmässä sitä
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Luonnon anneilla tahi tuotteilla ymmärretään kaik-
kea, mitä maa itsestänsä tahi ihmisen toimella taritsee.
Moniaat luonnon annit owat yhteisiä kaikissa maissa
ja kaikissa ilmanaloissa, toiset sitä wastoin menestywät
waan moniaissa ilmanaloissa. Luonnon annit jaetaan
kolmeen luontokuntaan: eläinkunta, kaswukunta ja
kiwikunta. Kunki maakunnan eläimiä yhteensä sano-
taan sen saunaksi, ja sen kasmuja yhteensä sen flo-
rakfi. Ilmanala ja muut luonnon laadut waikutta-
wat woimallistmmasti kaswuihin, wähemmin eläimiin ja
kaikkian wähin kiwiin tahi mineraleihin. Luonnon an-
tein suhteen owat kuumat ilmanalat rikkaimmat. Siel-
lä kalliimmat ja ylewimmät mineralit löytywät, siellä
monenlaisimmat, mehuisimmat ja loistawimmat kaswut,
siellä suurimmat ja kauneimmat eläimet. Tämä luon-
non tawara ja moninaisuus utettuu myös lauhoihin il-
manaloihin, mutta wähenee yhä lähempänä maannapo-
ja, jossa waan waiwais-kaswuisia puita, marjoja, sam-
malta ja jäkälää ja pitkä-karwaisia eläimiä kaswaa, niin
että wihdoin kaikki eläwät ja kaswut katoawat kowan
pakkaisen wuoksi, ja ikuinen jää ja lumi peittää maan.
Luonnonmuoto Guropassa ylehensä ei ole niin jalonja-
loa eikä suurensuurta kun muissa maaosissa. Sen eläi-
met ja kaswut eiwät ole niin komeat ja loistawat, mut-

mastoin se kutistuu kotoon ja alenee lähemmä mukulaa. Tämän
putken kanssa yhteen kuuluu wiiwoilla tahi pykälöillä (gradeilla) tva-
rustettu (tawallisesti messinkinen) mitta-lauta, johon gradit (pykälät)
owat merkityt sillä taivalla että 0":n pykälä on mitta-laudassa sillä
kohdalla, jossa eläwän hopion yläpää putkessa on silloin, kun on niin
kylmä että West jähmetty. Sitä pykälää sanotaan M-pykäläksi.
Sen yläpuolella nousee lämpimä-pykäläin luku 100:taan asti (kiu-
huwan weden lämmin-määrä), jota ylimmäistä pykälää sanotaan
kiehnma-pykäläksi, ja jää-pykälän alapuolella on 40 pykälää. Kun
(kowassa pakkasessa) eläwä-hopio putkessa laskeupi alimmaiseen
(40:ueen) pykälään, hyytyy se, eikä siis näytä sen korkeampaa kyl-
mänmäärää. Jää-pykälän yläpuolella olewia pykäliä sanotaan läm«
pimä-pykälöiksi ja niitten merkki on ;ja jää-pykälän alapuolisia
pykälöitä sanotaan kylmä-pykälöiksi ja niitten merkki on —.
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Ihminen on eläwistä olennoista maan päällä yle-
win ja täydellisin. Hän ei kuulu mihinkään wissiin il-
manalaan; hän saattaa asua kaikin paikoin maan päällä,
paitsi lähellä jään wallassa olewia maannapoja. Sie-
lunsa woimilla moipi ihminen tehdä luonnon Mallan-
alaiseksensa, mutta ei Moi kuitenkaan estää luonnon moi-
mia Maikuttamasta hänehenkin. Ihmisen hengellisen luon-
non turmiosta ja ulkonaisistakin waikutuksista on ih-
missukukuntaan tullut suurempia wähempiä eroituk-
sia sekä sielun että ruumiin puolesta. Maannawcm jäi-
sillä seuduilla kutistuu ruumis kokoon, kaswoin pinta
on likaisen näköinen ja mielenlaatu hitaiuen; kuumassa
ilmanalassa iho mustenee, sielun ja ruumiin moimat
weltostuwat ja heikkonewat; lauhoissa ilmanaloissa ih-
minen Moipi parahiten taiwuttaa sielun ja ruumiin woi-
mia. Ruumiin jäsenet owat sielun palweliat, ja sielun
siwistymisen mukaan täytyy siis ruumiin mukautua.
Ihmisten luku-määrä maan päällä armeliaan nouse-
man päälle 1000 miljonan, josta Guropan osalle lue-

ta niitä, jotka ihmiselle owat hyödyllisempiä, ei puutu.
Kiwikuntaanki kuuluwista aineista ei ole paljo kalliita
metalleja (kultaa ja hopiota), mutta sen siaan rautaa,
kiwihiiltä ja suolaa. — Aikain kuluessa on mna käy-
nyt monien, erinomattain tulen ja weden waikuttamien,
muutosten ja waihetten läpi, ja kunakin näinä muodos-
tumisensa aikakautena on siinä asunut eläwiä olentoja,
jotka owat olleet joko tuiki erinlaisia elikkä enemmin
tahi mähemmin samanlaisia kun maan nykyiset asukkaat.
Näitten kadonneitten olentoin jäännöksiä löytään wielä-
kin maan ja nyt jo kowentuneitten wuorten sisässä. Rä-
mät jäännökset osoittawat edistymistä yhä korkeampaan
täydellisyyteen ja opettawat meille selwästi Luojan wii-
sautta ja woimaa.

Ihminen.
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taan 260 milj., Asian 600, Afrikan 120—140, Ame-
rikan 50—60 ja Australian osalle 3—4 miljonaa.

Ihon ja pääkallon muodon jälkeen jaetaan ih-
miset s:teen lajiin tahi sukukuntaan. 1) Kaukasian
tahi walkeapintainen sukukunta (500 milj.). Sillä
vn ohta enemmän ulospäin päästä kun muilla suku-
kunnilla. Melkeen koko Guropa, länsi-eteläinen Asia ja
pohjaisin Afrika on sen asumasia, ja ulottuu sitä toi-
siinkin maa-osiin. Se on, enemmän kun muut suku-
kunnat, ahkeroinut sielun walistusta ja korkeampaa si-
histystä ja waikuttaa yhä toisten sukukuntain kohenta-
miseen ja siwistyttämiseen. 2) Mongolian tahi kel-
tapintainen sukukunta. Suomalaiset kansat (Unkeri-
laiset, Suomalaiset, Lappalaiset j. n. e.) kuuluwat Gu-
ropassa siihen; samoten keski-, pohjaisen ja itäisen
Asian ja pohjaisimman Amerikan asukkaat (400 milj.).
3) Malayan tahi ruskeapintainen sukukunta. Se
asuu itä-eteläisimmässä Asiassa ja paikoin sitä lähellä
olewilla saarilla (20 milj.). 4) Indian tahi puna-
pintainen sukukunta on Amerikan alku-asukkaita, joka,
yhä toisten kansain ahdingossa, wähenee ja näyttää wä-
hitellen katoawan maan päältä (15 milj,). 5) Negeri-
tahi mustapintainen sukukunta (100 milj.). Sen ko-
timaa on Afrika. Sen siwu-sukua on Papuan kan-
sakunta, joka asuu Uudessa Hollannissa ja paikoin Aus-
tralian saarilla. Tämä sukukunta on siwistymättömin
kaikista, milt'ei kun eläimet; moniaat syöwät ihmisen-
kin lihaa.

Puhumisen taito on ihmisen hengellisen luonnon
merkki. Siwistymättömäin kansain kieli on köyhää, mut-
ta jota ylemmä ihmiset nousewat siwistyksessä sitä rik-
kaammaksi tulee kielikin. Kieliä on monta ja sillä eroa?
wat kansat toisistansa. Guropalaiset jakauwat seuraa-
wiin kansakuntiin: 1) germanilainen, joka asuu kes-
kimmäisessä ja länsipohjaisessa osassa, 2) greikan-la-
tinainen, joka asuu länsi-eteläisessä ja eteläisessä osas-
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sa, 3) slawinen, itäisellä tasamaalla. Kuhunkin näi-
hin pää-kansakuntiin kuuluu noin 70 miljonaa ihmistä.
Paitsi näitä on kansaa, joka kuuluu eettiseen kansa-
kuntaan, Britannian saarilla, Iberian ja Arabian
kansakuntaan, Pyrenean niemimaalla, Suomalaiseen
kansakuntaan pohjaisessa ja itäisessä osassa, turkki-ta-
tarian kansakuntaan, etelässä ja itä-etelässä, lettiläi-
seen kansakuntaan, Itämeren itä-eteläisellä puolella, juu-
talaiseen kansakuntaan, ylehensä.

Glatuskeinoin suhteen jakautuwat kansat meh-
talaisiin, siirtywiin ja siwistyneihinkansoihin. Meh-
täläisiksi sanotaan niitä, jotka eläwät ainoastaan kalas-
tamalla, metsästämällä ja mehtän hedelmillä. Niillä ei
ole wakinaisia asumasioja, wälin ei muuta kun maan
luolia ja puitten warjo. Siirtywät kansat owat enim-
miten paimentolaisia s. o. ne eläwät karjan hoidolla, asu-
wat teltoissa (waatteesta tahi nahasta lewitetyissä ma-
joissa), muuttelewat karjoinensa, kun laidun waatii, pai-
kasta paikkaan. Siwistyneillä kansoilla on maan wil-
jeleminen pää-elatuskeinona, mutta myöskin sen siwus-sa, maan laadun mukaan, karjan hoito, metsästäminen
ja kalastaminen. Ne askaroitsewat myös käsitöitä, käy-
wät kauppaa, harrastelewat taitoja ja tietoja. Niillä on
wakinaiset asumasiat, omat lakinsa ja oma hallituksensa.

Maiksi tahi maakunniksi sanotaan sellaisia maan-
pinnan osia, jotka luonnon laatu, luonnolliset rajat (me-
ret, wuoret, wirrat) elikkä asukasten eri kieli, tawat ja
mielenlaatu eroittaa toisistansa. Muinan, kun ihmisiä
oli wähä, oli waan perhekunnallisia yhdistyksiä, ja per-
hekunnan manhimmalla oli perhekunnassa suurempi ar-
wo kun muilla. Mutta kun ihmiset eneniwät, syntyi
suurempia yhdyskuntia, jotka ennen pitkää hawaitsi-
wat tarwitsewansa yhdistyä lujemmin toisiinsa ja aset-
taa jonkunlainen, yhteistä hyötyä edistäwä, järjestys.
Näin syntyi waltakunnallisia yhdistyksiä, joilla oli oma
lakinsa ja järjestetty hallituksensa. Ne maakunnat, joit-
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ten asukkailla tällä tawalla on yhteinen hallitus, owat
waltakunta. Samoten kun yhdessä maakunnassa saat-
taa olla monta waltakuntaa, samoten saattaa, toisinpäin,
yhdessä waltakunnassa olla monta maakuntaa. Ainoas-
taan siwistyneillä kansoilla on kansallinen hallitus-yh-
distys; paimentolais-kansoissa on perheenkunnallinen
(patriarkallinen) hallitus, s. o. perheenisännällä on
perheessänsä määrätön walta; monilla mehtäläisillä ei
ole minkäänlaista hallitusta. Waltakuntia hallitaan mo-
nella tawalla s. o. hallitus-muotoja on monenlaisia.
Msi-waltainen (monarkinen) hallitus on se, kun
Vksi ainoa (olkoon hänellä nimenä keisari, kuningas,
herttua j. n. e.) on waltakunnan päänä. Msi-waltiaan
walta kulkee tawallisesti perintönä; toisinaan se määrä-
tään walitsemalla (esm. paawi). Jos yksi-waltiaalla
on walta itse-päin säätää, muuttaa ja kumota lakeja,
kutsutaan hän itse-waltiaaksi jahänen .valtaansa mää-
rättömäksi, waikka itsekin tottelee lakia. Jos hän mie-
li-waltaisesti ottaa menetelläksensä alammaisten hengen,
wapauden ja omaisuuden suhteen, sanotaan häntä hir-
mu-waltiaaksi. Ukst-waltaista waltakuntaa, jossa la-
kein säätäminen on yhteisenä hallitsialla ja kansalla, ja
jossa perustus-lait (konstitution) määräämät hallitsian
Mallan, kutsutaan määrätyksi tahi perustuslailli-
seksi (konstitutioniseksi) waltakunnaksi. Sellaisessa
waltakunnassa kokouwat kansan asiamiehet määrätyillä
ajoilla waltio-päiwille, parlamentiin, j. n. e. Ta-
sawalta (wapaa waltakunta) on sen waltakunnan nimi,
jossa hallitus on erinäisillä suwuilla ja säädyillä elikkä

koko kansalla, joka asettaa walitut miehensä hallitsemaan.
Edellisessä tapauksessa on hallitus aristokratinen (yli-
mysten), jälkimmäisessä demokratinen (kansan). Jos
niin käypi että koko walta joutuu siwistymättömän rois-
tomaisen kansan käsiin, sanotaan sitä roisto-wallaksi
(oklokrati) ja se helposti muuttuu tuiki wallattomuu-
deksi (anarki). Liitto-waltakunnassa on useampia
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wapaita waltakuntia, joilla kullakin on oma hallituk-sensa, mutta lisäksi myöskin yhteinen. Waltakuntain
liitto on useampain omawaltaisten waltakuntain yh-
distys tahi liitto yhteiseksi puolustukseksi.

Kieli, elatuskeino ja hallitusmuoto osoittawat mil-
lä kannalla kansan siwistys on, ja ne owat kiinteästi
siihen yhdistetyt. Uskon-oppi (religion) on toinen si-
wistyksen päämerkki. Sen suhteen jakautuwat kansat
ensin kahteen osaan: Monoteistat (yksi-jumalaiset)
jotka palwelewat yhtä ainoaa ja totista Jumalaa, ja
polyteistat (moni-jumalaiset) tahi pakanat, jotka
palwelewat monia jumalia ja jumalinansa pitäwät luo-
tuja olentoja. Monoteistat jakautuwat sitten Juutalai-
siin tahi Moseksen uskolaisiin, Kristin-uskolai-
siin ja Islamin tahi Muhametin uskolaisiin. Juu-
talaisen uskonopin tunnustajat (4—5 milj.) owat ha-
jauneet ympäri maanpiiriä. Kristin-uskolaisia (350
milj.) owat melkein kaikki Guropan asukkaat ja myös
paljo kansaa muissa maanosissa, enin Amerikassa. Kris-
tinoppia tunnustawat ihmissukukunnan siwistyneimmät
kansat. Islamin uskolaiset (120 milj.) asuwat itä-
eteläisessä Guropassa, länsi-eteläisessä Asiassa ja poh-
jais-Afrikassa. Kristinuskolaiset, kun eroawat toisis-
tansa moniaissa uskonkappaleissa, jakautuwat4:jään lah-
kokuntaan, jotka owat: romalais-katolikinen, grei-
kalais-kristitty, ewankelis luterinen ja resor-
merattu, joita kahta jälkimlnäistä yhteensä kutsutaan
protestanteiksi. Samassa waltakunnassa on usein
monta uskonoppia. Uhtä niistä kutsutaan waltakun-
nan uskonopiksi, jonka tunnustajilla on tawallisesti
suuremmat oikeudet kun muilla; on kuitenki semmoi-
siakin waltakuntia, joissa kaikilla uskolaisilla on samat
oikeudet.
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Guropassa on nyky-aikaisen .valtiollisen jaon mu-
kaan seuraawia waltakuntia: Wenäjän, Itäwallan
ja Franskan keisarinwaltakunnat, Preussin ja Eng-
lannin kuninkaanwaltakunnat, joita wiittä waltakuntaa
kutsutaan suuriksi waltakunniksi; Nuotsin, Norjan
(yhteinen kuningas Ruotsin kanssa), Tanskan, Alanko-
maitten (Nederlannin) ja Belgian kuninkaanwalta-
kunnat. Saksanmaan liittokunta (siihen kuuluu 35
omawaltaista waltakuntaa, joista merkillisimmät owat:
Itäwallan keisarinwaltak., Preussin, Bajerin, Wur«
tembergin, Hannowerin ja Saehsenin kuninkaan-
waltak., Badenin suuri-herttuakunta j. n. e.) Sehwe-
zin tasawalta (liitto-waltakunta, johon kuuluu 22 kan-
ton-nimistä maakuntaa). Spanian ja Portugalin
kuninkaanwaltak., Italian waltakunnat, jotka owat:
Sardinian kuninkaanwaltak., Parmän herttuakunta ja
Modenan herttuak., Toskanan suuri-herttuakunta,
Kirkko-(paawin)-waltakunta, San Marinon tasa-
walta, Molempain Sieiliain (s. o. Neapelin ja Si-
eilian) kuninkaanwaltakunta, Turkin tahi Osmannin
Mallan sultaninwaltakunta, Greikan kuninkaanwalta-
kunta ja lonian-saarten tasawalta.

Waltiollinen Geograsta.
Guropa.

Wenäjän waltakuntaan, joka on awarin kaikista
waltakunnista maan päällä (z osa koko maan kuiwaa
maata), kuuluu itäinen Guropa (enemmän kun puolen
maa-osaa), pohjais-Asia (z osa maa-osaa) ja länsipoh-
jainen Amerika. Koko awaruus on noin 365,000 p. a.
ja wäestö 66 milj. tahi 181 henkeä peninkuorman alalle.
Tässä puhutaan waan Guropassa olewasta Venäjän-
maasta, jonka awaruus on 99,292 p. a. ja wäestö 60

Wenäjän Keisarinwaltakunta.
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Wenäjänmaa jakautuu seuraawiin osiin, jotka owat:
Itämeren maakunnat, Itämeren ja Suomen-lahden
ympärillä (enimmäksi osaksi moittomaita Ruotsilta), Iso-
wenäjä, keskimmäinen ja pohjainen osa, Länsi-we-
näjä (Puolanmaan entisiä maakuntia), Wahä-we-
näjä, etelässä Isosta wenäjästä, Gtelä-wenäjä, Mus-
tanmeren rannoilla (enimmäksi osaksi Moittomaita Turk-
kilaisilta), Astrachan ja Kaukasia, itä-eteläinen osa
(moitto-maa Tattarilaisilta), Kasan ja Permiä, itäi-
nen osa (myöskin Moittomaa Tattarilaisilta).

milj. tahi 604 henkeä penink. alalle. Sen rajat owat
pohjaisessa pohjainen Jäämeri ja Wienan-meri, länsipohj.
Norja (Patsjoen- ja Tenojoen-mirrat) ja Ruotsi (Muo-
nion- ja Tornion-wirrat), länn. Pohjan-lahti, Öölannin-
(Ahwenanmaan-)meri, Itämeri, Preussin ja Itäwallan
maakunnat, länst-etel. Turkinmaa (Donau-mirran haara
Pruth), etel. Mustameri, itä-etel. ja id. Asia. Guropan Ve-
näjänmaan saattaa jakaa kolmeen osaan, jotka owat: mar-
finainen tahi nimenomainen Wenäjänmaa, Puolan-
maan kuninkaanwaltakuuta ja Suomenmaan suuri-
ruhtinaskunta, joilla miimmeksi mainituilla on oma hal-
lituksensa, waikka ne muutoin owat eriämättömikst yh-
distetyt Wenäjän waltakuntaan.

90,118 p. a., 54 milj. asukasta, 600 penink. alalle.
1. Wenäjän keisarinwaltakunta.

Suurin osa on tasaista alankomaata. Itäiset osat
owat epätasaiset Urali-wuorten tähden, jotka ulottu-
wat 300 penink. pohjaisesta etelään ja wihdoin mehtäi-
sinä haaroina laskenwat Kaspian meren tasaisille alan-
komaille. Eteläisin osa, Krimin niemimaa, on kans Wuo-
rinen. Muutoin kulkee Wenäjän laajan tasamaan läpi,
länsi-etelästä itäpohjaseen, mehtäinen maanselkä, joka ll-
men-järwen eteläpuolella, Waldai- tahi Wolchonski-
mehtässä, nousee korkeimmalleen (1,000 jalkaa). Ta-
samaan pohjaisessa osassa, joka matalenee Jäämereen ja
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Itämereen päin, on suuria mehtiä, järwiä, newoja, soita^
mutta Itämerta lähempänä wiljamaakin maata. Ete-
läinen osa matalenee Mustaanmereen ja Kaspianme-
reen päin. Sen läpi juoksee monta maanseljän mata-
lampaa haaraa, jotka jakawat wirtain juoksun ja ka-
toawat wihdoin itä-eteläisen osan kuiwaan aro-maa-
han. Länsi-eteläinen Wenäjänmaa on wiljawaa ja oi-
wallista maata, mutta Länsi-Wenäjän keskipalkoilla owat
Guropan laajimmat suo- ja korpi-maat, Is_Mtno- ja
Pini-korwet, jossa kaswaa synkkää mehtää.

Wenäjänmaassa, paitsi itä-eteläisessä osassa, on
paljo järwiä ja wirtoja. Jäämereen juoksewat Pets-
chora ja Mesen, kamalain tunturein wälissä. Dwin<»
saapi alkunsa Kubina-järwestä juoksewasta Sucho-
nan- (länsipuolelta) ja lugan-wirroista (itäp.); itäp.
juoksee siihen Wytschegdan haara; laskee Wienan-
mereen (Arkangelin kaupunki, sen suulla). Imand-
ran-järwi, Lapin niemellä, laskee Kantalahteen, joka
on Wienan-meren länsipohjaisella puolella. Newa al-
kaa Guropan suurimmasta järwestä, Laatokasta (300
p. a.), ja laskee, juostuansa waan 8 penink., Suomen-
lahteen (S.t Petersburg, Pietari). Laatokkaan laskee
idästä Syöwäri (Swir), Onegan suuresta järwestä,
ja etelästä Wolchos, Ilmen-järwestä. Narowa,
Peipos-järwestä, laskee Suomenlahteen. Duna juok-see Waldain korpimaista Rigan-lahteen (Rigan kau-
punki). Niemen, Waldaista, juoksee ensin länteen,
mutta sitten (Grodnon kaup.) pohjaseen ja taaskin, Wi-
lian haaran laskettua siihen (itäp.), länteen päin; sensuu on Preussinmaalla. Mustaan-mereen laskewat7
Dniestr, juoksee Itäwallasta; Bog; Dnepr, alkaa
Waldain suo-maista, juoksee länst-etelään ja etelään^
siinä on haaroja lännestäpäin Beresina ja Pripets^
idästä Desna, jonka jälestä se kääntyy itä-etelää koh-
den, ja sitten taas, mutkan tehtyänsä, etelään ja länsi-
etelään päin. Kullakin näillä wirroilla on joltinenkin
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suu-lahti tahi liman. Don juoksee etelää ja länsi-
etelää kohden Asowcm-mereen; haara länn. Donets.
Kuban ja Terek, joista edellinen laskee Mustaan-
mereen, jälkimmäinenKaspian-mereen, owat rajana Asiaa
kohden. Wolga juokseeWaldailla olewasta Stersehen-
järwestä itäänpäin, jolloin siihen yhtyy haaroja pohj.
Twertsa, Mologa, Tscheksna (Bäloje Oseron-jär-
westä) ja etel. Oka, johon yhtyy, sen juostessa poh-
jaseen ja itäpohjaseen, haaroja id. Upa ja Tsna, länn.
Moskwa ja Kläsma. Kasan-nimisen kaupungin pai-
kalla kääntyy Wolga etelää kohden, jolloin siihen yhtyy
id. Kaman haara, jossa on (sen juostessa pohjaista,
etelää ja länsi-etelää kohden) haaroja, länn. Wätka,
id. Bälaja, jossa taas on Ufon haara. Wihdoin te-
kee Wolga polwen itä-etelää kohden ja laskee, jakautu-
neena B:saan pää-haaraan, wetensä 60:sta suusta Kas-
pian-mereen (Astrachan kaup.). Urali-wirta juoksee, pit-
kin Asian rajaa, Kaspian-mereen. Kaikki nämät wir-
rat owat enimmäksi osaksensa aluksin kulettawia; aino-
astaan Dneprin puoliwälin paikoilla on paljo koskia
(porog), jotka estäwät alusten kulun. Wenäjänmaassa on
paljo kanawia kulun edistämiseksi maan sisemmissä osis-sa: Kubinan kanawa, Tscheksnan ja Kubinskan-meren
Wälillä; Marian k., Bäloje Ostron ja Wytegra-wir-
ran wälillä, (joka laskee Onegan-järween); Tichwin-
kan k., Mologan- ja Tichminkan-wirran wälillä, joka
wiepi Laatokan-järween; Wischnei-Wolotschokan k.,
Twertsan- ja Msta-wirtain wälillä, joka laskee Ilmen^
järween; Beresinan k., Beresinan ja Dunan wälillä;
Laatokan ja Onegan kanamat, pitkin samannimisten
järwein eteläisiä rantoja (sillä niillä järwillä on meren-

kulku Määrällistä ja hankalaa).
Maan suuren awaruuden suhteen pohjaisesta ete-

lään on arwaten iso eroitus sekä luonnonlaadussa että
ilmanalassa ja maan hedelmissä. Näitten suhteen ja-
kautuu maa 4:Mn maakuntaan, a) Autio-maakun-
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nassa, johon pohjaisimmat osat kuuluwat, on maa pääl-
le puolen wuotta peitettynä lumella ja jäällä, ja niit-
ten lyhyinä kesinä kirsi tuskin sulaa maasta newoilla ja
tuntureilla. Niillä paikoin ei ole ollenkaan maanwilje-
lystä; siellä kaswaa waan sammalta, jäkälää, moniaita
marjan laatuja ja waiwaiskaswuisia pensaita. Ihmisen*
ainoat kumppanit näissä erämaissa owat porot ja koi-
rat. Kalastaminen ja metsästäminen on ihmisen pää-
elatus-keino. d) Metsämaakunta (66" ja 60" wälillä)
on laihaa hietamaata suurten rämetten ja newain wä-
lissä. Metsät owat awarat ja hywät. Wienan-merew
etelä-rannalla käypi maata wiljeleminen: ohraa (66"),
ruista (64"), kauraa, turkin wehnää, potaateja. o)
Maanwiljelysmaakunnassa (60"—50") on hywä ilman-
ala ja, paitsi Rokitno ja Pinin newamaita, wiljawa
maanlaatu, jossa kaswaa runsaasti ruista, nisua (55"),
pellamaa, hamppua, tupakkia, sipulia, kaalia ja muita
juurikasmuja, kurkkuja, palku-kaswuja j. m. Wolgan
seuduilla kaswaa omenoita, puu-perunoita, kirsikoita, tam-
mi- ja niini-puita; Wähässä Wenäjässä Saksan-tam-
meja, meloneja, arbuseja, Saksan-pähkinöitä, persikoita,
aprikoseja. 6) Aro-maakunta on itäisessä osassansa meh-
tätöntä aromaata, jossa lähteet ja maakin owat suolai-
sia. Siellä on kuiwuus ja saateen puute haittana, on
paikoin ruohotonta paikoin ruohoista, ja talmella se on
hirmuinen lumi-aukko. Läntinen osa on oimallista Mil-
ja- ja hedelmä-maata, jossa kaswaa nisua, mais-, hirs-
ja ris- nimistä jywiä, wiina-, silkkiäis-, wiikuna-, gra-
nat-, mandeli-, pomeransi- ja dljy-puita. Kun Wenä-
jänmaa on Guropan itäpuolella, on sen ilmanala pal-
joa kylmempi kun länsi-Guropan, jonka tähden esm.
Mustanmeren Haminat Muosittain jäätymät. Muutoin
on Wenäjämnaalla mantereen ilmanala niin että kyl-
mät talmet äkkiä muuttumat lämpimiksi kesiksi ja kesät
samoten äkkiä talwiksi. Pää-elatus-keino on maanwil-
jelys, joka luonnistuu parahiten keskimmäisissä ja län-
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tistsja osissa. Karjanhoito on toinen pää-elatus-keino,
Ntoniain paikoin ainoa; hyötyisin on se itä-eteläisillä
<aro-mailla. Hewoinen on eläimistä mieluisin. Sarwi-
raamas on siellä lihawa. Lampaat owat yleiseen kar-
kea-willaisia. Hieno-willaisia lampaita on Krimin nie-
mimaalla, jossa myös on kilejä, joilla on hieno karwa
niinkuin silkki. Don-wirran ala-mailla on sikain hoito
suuresta arwosta. Eteläisissä osissa pidetään paljo aa-
seja ja kamelejakin. Mettiäisten (kimalaisten) hoito on
arwoisa keski-osassa ja silkin hoito joltinenki etelä-puo-
lessa. Kalan-saalis on runsas, warsinkin Wolgassa,
Uralissa ja Kaspian-meressä, jossa pyydetään sampe-
zakin (joitten mätiä sanotaan kawiariksi ja joitten mou-
kusta tehdään kalan-liimaa). Metsän saalis on runsas
pohjaisessa puolessa, kun sen suurissa mehtissä on pal-
jo lintuja ja muita mehtän eläwiä, joitten nahasta saa-
daan erinomaisia turkkeja. Jäämeressä pyydetään wa-
laskaloja, hylkeitä, mursuja. Urali-wuorissa on ololta
kultaa, hopiota, platiliaa, rautaa, kuparia, plyijyä ja kal-
liita kiwejä. Don-wirran suu-puolessa on paljo kiwi-
hiilistä maata. Mehtistä saadaan arwoisaa kalua (hir-
siä, termaa, potaskaa). Wapriikain liike on Milkas, mut-
ta ne eiwät täytä tarwetta. Arwoisimmat wapriikat owat
ne, joissa walmistetaan nahkaa (juhtia), kynttilöitä, öl-
jyä, liina^ ja pumpuli-waatetta, köysiä, metalli-teoksia,
klasia, posliinia, tupakkia. Useimmat wapriikat owat,
kun moniaat suuremmat kaupungit eroitetaan pois, ala-
Okan seuduilla. Liike maan sisemmissä osissa on tosin
wirkku pitkin Wolgaa, Dwinaa, Dunaa ja monia ka-
nllwia^ mutta saattais ja sietäis se yleiseen olla wir-
kumpiki. Wenäjällä ei ole tähän asti ollut, liikkeen
suhteen tarpeellisia, rautateitä, mutta näinä aikoina ol-
laan monin paikoin niitten hankkeissa, joten wilkas lii-
ke laajain sisämaitten ja itäisten ja eteläisten rantamait-
ten wälillä ja niitten wälillä keskenänsä saadaan toi-
meen. Tulilaiwain kulku on kanssa yhä enenemässä;
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tätä ennen ne eiwät ole kulkeneet juuri ulompana kun
sisemmän maan mirroissa. Samoten ollaan myös säh-
kö-lennättimein toimessa. Venäjänmaan luonnonhedel-
mät owat mieluisia, joka tekee ulkomaan kaupan wilk-
kaaksi, mutta se on ulkomaalaisten käsissä. Grinomai-
simmat wiemä-kalut owat: 1) Jäämeren Haminoista
(Archangel) liinaa, rautaa, hylkeen-raswaa, turkki-nah-
koja ja puukalua; 2) Itämeren Haminoista, (Pietari,
Riiga, Rääweli, Libau) jywiä, puu-kalua, metalleja, pel-
lamia, hamppuja, pellawan- ja hampun-siemeniä, talia,
Muotia, turkki-nahkoja, köysiä; 3) Mustanmeren Hami-
noista (Odessa, Kertsch, Taganrok) nisua, pellamia, Mil-
loja, talia, nahkaa, Muotia; 4) Kaspian-meren Hami-
noista (Astrachan, Kislär) rautaa ja kaikenlaista map-
Liikan kalua (waatetta); 5) maitse wiedään (Preussiin)
puukalua, (Itäwaltakuntaan) nahkaa ja eläimiä, (Tur?
kinmaahan ja Asiaan) wapriikan kalua. Grinomaisim-
pia tuoma-kaluja on pumpuli ja pumpuli-lanka, silkki,
tee, karkea sokeri, kahwe, yrtit (maukset) ja muut kau-
kaisinaan tawarat.

Enin osa (50 milj.) asukkaita kuuluu Slawin kan-
sakuntaan, niinkuin Wenäläiset (joka paikoin, enin kes-
ki-osassa), Puolalaiset, Rusniakit ja Malorossia
nit (Pnolalais-Wenäläisiä, länsi osassa), ja muutoin
on täällä monta suomalaista kansakuntaa (pohjais- ja
länsi-osassa), Litthaueja ja Lettiläisiä (lännessä),
Saksalaisia, siellä täällä, Juutalaisia (lännessä),
Turkkilaisia ja Tatarilaisia (etelässä ja idässä), Kal-
mukkeja (Koirankuonolaisia, itä-etelässä) ja muita kan-
soja. Suurin osa asukkaita tunnustaa greikalaista us-
konoppia; muista uskolaisista on lutherilaisia, enimmi-
ten itämeren maakunnissa, katolikilaisia, reformerattuja
ja juutalaisia Länsi-Wenäjällä, Muhametilaisia etelässä
ja idässä ja wähä pakanoitakin idässä ja pohjaisessa.
Greikalainen uskonoppi on walta-uskonoppi, mutta kai-
killa kristinuskolaisilla on, lain jälkeen, samat waltakun-
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nalliset oikeudet. SiMistyksen edistämiseksi on 6 yli-
opistoa (unimersitet), 4 lyceum- ja 76 gymnasium-ni-
mistä koulua; opetuslaitoksia eri säädyille ja ammateil-
le, niinkuin papinkouluja, lääke-opillisia ja lainopillisia
akatemioja; kouluja joissa erittäin opetetaan sotatiedettä,
kaupankäyntiä, mnoritiedettä, merikulkua, maanmiljelys-
tä; kansanko. .luja, naiskouluja j. m. Keisarilla on mää-
rätön Malta. Hallituksen suhteen on waltakunta jaettu
50:teen maakuntaan (kuwernementiin), joilla tawallises-
ti on sama nimi kun kumernöörin asuntokaupungilla.

Inkerinmaa, Suomenlahden, Laatokan, Peipos-järwen
ja Narowan wälillä, on tasaista, wesiperäistä ja mehtäistä.
Peltoja on wähä. Kansa maalla on suomalaista; kaupungeis-sa asuu Wenäläisiä ja Saksalaisia. Kaupunkeja: Pietari (S:t*
Petersburg), wesiperäisellä paikalla, Newa-wirran suulla, wal-
takunnan pääkaupunki ja Keisarin asuntopaikka, Europan ko-
meimpia kaupunkeja, yli-oftisto, lyceum, monta akatemiaa ja
tieto- ja taito-laitoksia, arwoisia wapriikoja, waltakunnan suu-
rin kauppakaupunki, 530 t. *). Kronstadt, Retusaarella (Kot-
lin), 4 penink. ulkona Suomenlahdessa, lujasti linnoitettu, Pie-
tarin tuet meren puolella, fotalaiwaston Hamina, wilkas liike
(Pietarin ulko-hamina) 55 t.

Wironmaa (Estland) on tasainen ja jotensakin wil-
jawa rantamaa Suomenlahden eteläpuolella, Narowa-wirrasta
lahtiin. Kansa maalla on Virolaisia, suomalaista sukua; kor-
keammat säädyt owat Saksalaisia. Kaupunk. Rääweli, me-
ren rannalla, linnoitettu, sota-laiwain 010-paMa; oiwallinen
kauppa, 23 t. — Päiwäsalon-saari (Dagö).

Liiwinmaa (Lifland), pieni-kukkulaista rantamaata Ri-
ganlahden itäpuolella Peipos-järween ja Duna-wirtaan asti.
Siellä on wnorottain wiljawia peltoja, mehtiä ja newoja. Kan-
sa maalla on Linviläis.ä (suomalaista kansaa; katoamaisillaan)
ja Lettiläisiä ; aatelisto ja kaupunkilaiset oMt enimmiten Sak-
salaisia. Kaupunk. Riga, lähellä Niinan suuta, linnoitettu,
waltakunnan ensimmäistä lähimmäinen kauppakaupunki, arwoi-
sia wapriikoja, 58 t. Dorpat, lähellä Peipos-järweä, yli-opis-
to, 13 t. — Fjösalon-saari (Ös^l) ja sen kaupunki Arens-
burg; jywä-kauppa.

Itämeren maakunnat.

*) t. mevkttsei tuhatta asukasta.
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Kuurinmaa (Kurland), niemimaa Riganlahden itäpuo-
lella ja maa eteläpuolella ala-Diinaa. Maa on enimmiten
newaista, lihawaa ja wiljawaa. Kaup. Mitau, 29 t. — Li°
bau, merikauppa, 12 t.

Pohjaisin osa on yhdeumuotoista ja kolkkoa, täynnä we-
fiperäisiä, mehtättömiä soita, tuntureita ja kolkkoja kankaita.
Etelämpänä kaswaa suuria mehtiä, joissa on paljo kallis-nah-
taisia eläwiä. Wienanmeren etelä-rannalla alkaa maanwilje-
lys. Waldain etelänpuolimmainen osa on tasaista maata, jon-
ka läpi Wolga, Oka, Dneprin Ylä-osa ja Don juoksewat, ja
se on waltakunnan wiljawimpia ja wäki-rikkaimpia osia. Suu-
rin osa asukkaita on Venäläisiä ; länsi-pohjaisessa asuu Lappa-
laisia; niitten eteläpuolella Karjalaisia; itäpohjaisessa Samo-
jedeja, ja niitten eteläpuolella Syrjänit (erinomaisia metsästä-
jiä); Wolgan ja Olan ympärillä Tscheremissejä ja Mordwi-
neja (yhä suomalaisia kansoja); etelässä tapaa Tattareita. Sii-
nä on seuraawia maakuntia: Dwinan ympärillä Wologda
ja Archangel, Onegan ympärillä Dlonets, Ilmenin wieressä
Nowgorod, siitä eteläänpäin Pleskow, Wolgan alkupuolen
ympärillä Twer, laroslafl, Kostroma ja Nischnej Now-
gorod, Otan ja sen haarain ympärillä Dr^l, Tula, Kaluga,
Moskua, Räftn, Tambof ja Wladimir, Don-wirran al-
kupuolen ympärillä Wornnesch, Dneprin haarain ympärillä
Kursk ja Dneprin alkupuolen ympärillä Smolensk. Kau-
punk. Archangel, lähellä Dwinan suuta, pohjaisen Wenäjän-
maan kauppa-tawarain säilytyspaikka, sota-laiwain olopaikka,
wapriikoja (purje-kangasta ja köysiä), 25 t. — Nowgorod,
lähellä Wolchofin alkua Ilmen-järwestä, muinan suuri ja ar-
woisa, Wenäjän waltakunnan syntymäpaikka, 10 t. — Ribinsk,
Wolgan rannalla, wilkas liike, 7 t. laroslafl, Wolgan ran-
nalla, lyceum, wapriikoja, kaupankäynti, 33 t. — Nischnej
Rowgorod, Otan suulla, suuret wuosi-markkinat, jossa Eu-
ropan ja Asian tawaroita waihetellaan, arwoisia wapriikoja, 27
t. — Tula, Upan rannalla, kilväärin waftriika ja muita me-
tallin wapriikoja, jywäin ja hewoisten kauppa, 52 t. — Mos-
kua, Moskua-wirran warrella, waltakunnan toinen pääkaupunki
ja keisarein kruunaus-kaupunki, yli-opisto, sisemmäu kaupan ja

keinollisuuden sydän, 375 t. — Wladimir, Kläsman warrel-
la, arwoisia pumpuli-wapriikoja, kirsikka-puuistoja, 12 t. —

Smolensk, Dneprin warrella, wapriikoja, hewois-kauppa, lin-
noitettu, 26 t.

Is« Wenäjä.
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Sen läpi juoksee Dnepr ja sen haarat Desna ja Worskla
ja idässä Donets. Eteläisen ja suurimman osan nimi on Uk°
rän, mehtätöntä, yhdenmuotoista aro-maata, jossa kaswaa run-
saasti paikoin heinää paikoin jywiä, pellawaa, hamppua, tu-
pakkia, meloneja, arbuseja, omenia ja puu-perunoita. Karjan
ja mettiäisten hoito on erinomainen. Asukkaat owat Puolalai-
sia, Malorossianeja ja Kasakoita (Ukränissä). Maakuntia:
Tschernigof, Kief, Pultawa ja Charkof. Kaup. Kief,
Dneprin warrella, jonkun aikaa waltakunnan pääkaupunkina,
mainio luostari pyhine muistoinensa, pyhäin waeltajain käynti-
paikka, yli-opisto, wapriikoja ja kaupankäynti, 50 t. — Char-
kof, Donets-wirran rannalla, yli-opisto, suuret markkinat.

a) Litthauen ja Walkea Wenäjä, Niemenin, Wilian^
Diinan, Dneprin, Beresinan ja Pripetsin ympärillä, owat enim-
miten mehtäistä ja newaista maata (eteläisessä osassa Rokit-
no- ja Pini-newat), mutta kaswawat paikoittain runsaasti jy-
wiä, pellawaa ja hamppua, d) Wolhynia ja Podolia, Pri-
petsin ja Bogin ympärillä Dniestriin asti, owat wiljawaa ta-
samaata, jossa on lihawaa karjaa. Podoliassa alkaa wiinin
wiljelys. Näitten maitten asukkaat owat Litthauilaisia ja Rus-
niakeja; kaupungeissa asuu Puolalaisia, Juutalaisia ja Saksa-
laisia. Maakunnat tässä owat: Niemenin wieressä Grodno,
Wilna ja Kowno, Diinan wieressä Witebsk, Dnieperin wie-
ressä Mohilef, Beresinan ja Pripetsin wieressä Minsk, Pri-
petsin haarain wieressä Wolhynia ja Bogin ympärillä Po-
dolia. — Kaup. Wilna, Wilian warrella, arwoisa waprii-
kan> ja kaupanliike, lääke-akatemia, 52 t.

Wähä Wenäjä.

Hänsi Wenäjä.

Bessarabia, Pruthin ja Dniestrin wälissä, on erino-
maista wilja- ja wiini-maata. Asukkaat owat Moldeneja ja
puhua solkkaawat latinankieltä. Kaup. Kischinef, nahka-wap-
riikoja, karjan-annin kauppa, 42 t. — Akierman, Dniestrin
suulahden rannalla, linnoitettu, joltisetkin markkinat, suolan- ja
kalan-kauppa, 25 t.

Uusi Wenäjä, Mustanmeren rantamaata Dniestristä
alkaen Asowan-mereen asti, Bogin ja ala Dneprin ympärillä.
Dneprin länsipuolinen maa on ihanaa, jossa kaswaa wiina-
puita ja silkkiäis-(metsän>wiikuna>)puita. Paljo wenäliiis- ja

Gtelä Wenäjä.
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saksalais-muuttolaisia on tänne aseutunut. Itäinen osa on meh-
tätön (No gajan) aro, jossa paljo paimentolaisia Tattareja
tarjoinensa kuljeskelee. Krimin niemimaa on Wenäjänmaan
kaunein ja oiwallisin osa, jossa kaswaa paljo wiinapuita ja ete-
lä-maitten hedelmiä (wiikunoita, mandeleja, granateja, pome-
ranseja). Asukkaat owat Tattareita. Tähän osaan kuuluu
maakunnat: Cherson, lekaterinoslafl ja Tauria. Kaup.
Odessa, meren rannalla, kaupan suhteen kolmas waltakunnan
kaupungeista, lyceum, 70 t. — Sewastapol, tätä ennen Mus-
tanmeren sota-laiwaston pää-olopaikka, ja arwoisin kaupunki
Krimin niemimaalla. — Kertsch, itäisellä niemellä samanni-sen salmen rannalla, hywä kauppa. — Taganrok, Asowan-me-
ren rannalla, hywä kauppa, 22 t.

Don-Kasakkain maa, mehtätvn aro, jonka läpi Don-
wirran ala-osa hitaasti juoksee, täynnä kuiwia kankaita ja suo-
laisia lammikkoja. Wirtain rannat owat kuitenkin hywin wil-
jawia. Karjanhoito on pää-elatuskeino. Täällä asuu Kasa-
koita ja Kalmukkeja. — Kasakoilla on Iltaman-niminen pää-
mies ja oma sota-hallitukfensa ja ne owat welwolliset fotapal-
welukseen. Kaup. Nowo Tscherkask, Don-wirran rannalla,
Kasakkain päämiesten asunto, suuria markkinoita, 18 t.

ja Kaukasia.
Eis-Kaukasia, Tschernomoran (Mustanmeren) Kasak-

kain maan kanssa, on kaitainen- maan-soikale Asowan- ja Kas-
pian-merien wälillä, pitkin Kuban-, Terek- ja Kuma-nimisten
wirtain rantoja; paikoin kuiwia aroja, paikoin wiljeltäwäii
maata. Lähempänä Kaspian-merta kaswaa wiina- ja siltkiäis-
pnita, wiikunoita, öljy-puita, mandeleja. Asukkaat owat pai-
mentolaisia Kasakoita, Kalmukkeja ja Tattareja. Kaup. Kis-
lär, Kaspian-meren rannalla, kaupankäynti Asiassa, 6 t.

Astrachan Kaspian-meren länsi- ja pohjais-puolella
,

Kumasta Uraliin ja Kamaan asti. Sen läpi juoksee ala Wolga
ja itäpohjaisessa Bälaja ja Ufa. Suurin osa on aro-maa-
ta, jossa ei kaswa muita puita kun arbuseja, meloneja ja kur-
bitseja. Sampeja saadaan jotensakin. Suurempia järwiä mai-
nittakoon Glton-järwi, jonka wedestä wuosittain walmistetaan
paljo suolaa. Asukkaat owat paimentolaisia Tattareja, (Bafch-
kireja) mettiäisten hoitajia (Uralin seuduilla), Kirgisejä, Turk-
kilaisia, Kalmukkeja ja Kasakoita (Uralin ja Orenburgin) ja
seuraawia suomalaisia kansoja: Wotjakeja, Tschuwascheja ja
Tscheremissejä. Puolalaisia, wenäläisiä ja saksalaisia muut-
tolaisia on aseutunut wirtain warsille ja missä maata käypi
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wiljeleminen. Maakuntia: Astrachan, Saratof, Samara
ja Orenburg. Kaup. Astrachan, lähellä Wolgan suuta, kau-
pankäynti Asiassa, 45 t. monikansaista asukasta. — Orenburg,
Uralin rannalla, kaupankäynti Asiassa, 12 t.

Kasan-maa on Wätkan, ala Kaman ja keski Wolgan
ympärillä. Wolgan ympäristö on tasaista ja wiljawaa alan-
koa. Permiä, ylä Kaman ympärillä, on mehtäistä ja kolia-
ilmaista maata. Täällä Ural-wuorten rikkaimmat kaiwannot
owat. Asukkaat owat Weuäläisiä, Tattareja ja suomalaisis-
ta kansoista: Syrjänejä, Permialaisia, Moguleja, Wotjakeja,
Tschuwascheja, Tscheremissejä ja M^dwinejä. Maakuntia:
Permiä, Wätka, Kasan, Simbirsk, ja Pensa. Kaup. Ka-san, Wolgaa lähellä, linnoitettu, yli-opisto, wapriikoja, hywä
taupanliike, 60 t. lekaterinenburg, Uralin itäpuolella, Ura-
lin wuorityön pääpaikka.

Itäisenä rajana Wenäjänmaata kohden owat Bug-
(Weichselin haara) ja Niemen- wirrat, ja muilla puo-
lin Preussin ja Itäwallan maat. Ainoastaan länsi-
eteläinen osa on mäkimaata; muuten on se suuri tasa-
maa, jonka läpi Weichsel juoksee. Weichselissä, joka
tulee Itämallasta ja kääntyy kaarenmoiseksi ensin itä-
pohjaista sitten länsipohjaista kohden, on Puolanmaassa
haaroja itäpuolella Bug ja länsip. Piliea; sittemminse juoksee Preussin maahan ja laskee Itämereen. Län-
si-osassa juoksee Wartha (Preussin läpitse juoksewan
Oder-wirrcm haara). Puolanmaa on wiljawimpia mai-
ta Europassa (ruista, nisua, kauraa, ohraa). Niittu-
maa on myös lihawaa. Mehtiä on laajalta ja niistä
saadaan myytämäksi armoista puukalua, jota enimmiten
kuljetetaan pitknt Weichseliä Danzig-nimiseen Preussin
kaupunkiin. Kansan keinollisuus on Miimmeisinä aikoi-
na mirkistynyt ja samoten liike mapriikoissa (Milla-,
pumpuli- ja liina-kankaita). Katolikinen uskonoppi on
Mallan saanut (3z milj. uskolaista). Paljo on luu-

2331 p. a., 4,852,000 asuk., 2081 penink. alalle.
2. Puolan kuninkaanwaltakunta.

ja Permiä.
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Tämä niemimaa, jonka ympärillä on pohjaisessa
Jäämeri, lännessä Pohjanmeri, länsi-etelässä Skager-
Rack, Kattegat ja Öresund, idässä Itämeri, Ahmenan-
macm-meri ja Pohjanlahti, yhtyy itäpohjaisessa Wenä-
jän maahan; ja siinä on kaksi yhteisen kuninkaan hal-
litsemaa, mutta muuten toisistaan erillään olewaa ku-
ninkaanwaltakuntaa.

Kaup. Warschau, Weichselin warrella, pää-hallitutsen
asunto, wirkku wapriikan liike, sisemmän kaupan yhdyspaitka,
suuria markkinoita wuosittain, moniaita akatemioja ja kouluja,
linnoitettu, 163 t. — Kalisch, Prosnan rannalla (joka on
rajana Preussia kohden), willa-wapriikoja, 12 t. — Sandö»
mir, ihanalla paikalla Weichselin wieressä, 5 t. — Lublin,
willa-wapriikoja, jywän ja Unkerin wiinin kauppa, 14 t. —

Modlin, nyt Nowo Georgiefsk, Bugan suulla, luja linna.

talaistakin (z milj.). Korkeimman hallituksen päänä on
maaherra (namestnik) ja senaati. Maa on jaettu s:teen
guwernement-nimiseen maakuntaan: Warschau, Ra-
doin, Lublin, Plock ja Augustowo.

Tässä seuraisi nyt Suomen suuriruhtinaskunta ; mutta kunsen maantieto on erittäin präntätty, jätetään se tässä pois.

Skandinatvian Niemimaa.

Köl-niminm wuori, joka juoksee Norjan rajaa ja
jossa on monta haaraa, täyttää enimmäksi osaksi tämän
itäpuolen niemimaan. Suurempia tasamaita on har-wassa. Wirtoja on paljo, warsinkin pohjaisesta osasta
Pohjanlahteen. Kaimetuista medenjuoksuista mainitta-
koon maan Göta kanawa, joka Slätbake-nimisestä
Itämeren lahdesta (lähellä Söderköpingiä) kulkee Wet
ter-nimiseen pitkänsoikeaan järmeen -ja siitä Wener ni-
miseen isoon järween, josta Göta-wirta juoksee Kat-
tegatiin. Ilmanala on ylipäätään kylmä; ilma puhdas
ja raitis. Maanlaatu on enimmiten rantasekasta ja ki-

a) Ruotsin Kuninkaanwaltakunta.
8,002 p. a., 3,640,000 asuk., 455 p. a.
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wistä hietamaata; wiljawata maata ei ole kun paikoin.
Maanwiljelys (ruis, ohra, kaura, nisu) on pää-elatus-
keino, ja tulo siitä on isompi kuin muotinen tarwe.
Wiljawimmat maat owat Upsalan-, Astgötin- ja
Skonin-tasamaat. Metalleista on raudcin-saalis run-
sahin, sitä lähin wasken, ja niitterl kaiwaminen on toi-
nen elatuskeino. Metsän-annetten kalukst-walmistami-
nen, karjanhoito ja kalat (lohi, silahka) owat moniaissa
paikkakunnissa sangen tärkeät simu-elatuskeinot, enimmi-
ten pohjaisessa osassa, jossa myös (Helsinglannissa ja
Angermanlannissa) pellawan-wiljeleminen ja maatteeksi-
kutominen on isosta arwosta. Swältorna-nimisessä
hedelmättömässä paikkakunnassa, etelässä Wenerin jär-
westä, kudotaan paljo, wain muut elatuskeinot owat
wähäpätöiset. Wapriikoista owat rauta- ja werka-wa-
priikat etewimmät. Omanmaan ja ulkomaan kauppa on
wilpas; höyry-laiwasto on suuresta arwosta, ja monia
rantateitä on ruwettu tekemään. Grinomattain rautaa
ja puu-kalua wiedään ulkomaalle. Kansan siwistyttä-
miseksi on määrätty suuria rahasummia. Uskonoppi on
ewankelis-luterinen. Hallitusmuoto on määrätty yksi-
waltainen nelis-säätyisine waltiopäiwineen. Waltakunta
jakaupi kolmeen maakuntaan: 1) Swealand, keskim-
mäinen osa, hywin metsäwää, jossa on waltakunnan pa-
raat wuorikaiwannot, 2) Götaland, etelä-osa, jossa on
lauhkeampi ilmanala ja joka on wiljawampi kun toiset
osat, 3) Norrland, pohjainen osa, laaja, kylmä ja he-
delmätön, täynnä metsiä, Muoria, kankaita, newoja ja
järwiä; mutta hallituksen suhteen on se jaettu 25:teen
maaherran lääniin.

Swe ala nd. Stockholm (Tukhulma), ihanalla paikalla
Mälar-järwen juoksun suulla Itämereen, waltakunnan pääkau-
punki, kuninkaan ja pää-hallituksen wirkakuntien asunto, holvi-
oikeus, monet akatemiat ja muita tieteellisyyden ja taidon op-
pi-laitoksia; melkoinen wapriikan- ja kaupanliike; 100 t. —

Uvsala, tasaisella paikalla Fyris-joen warrella, yliopisto, wal-
takunnan arkkipispa, 5 t. — Westeräs, Mälarin rannalla,
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Nypi kauppaa Tukhulmassa, samoin kun muutkin Mälarinran-
nalla olewat kaupungit, 4 t. — Sala, hedelmällisellä tasa-
maalla, 3 t. Lähellä on waltakunnan isoin hopionkaiwanto. —

Gefle, Pohjanlahden rannalla, monta wapriikaa, melkoinen puu-
kalun kauppa, 9 t. — Falun, lähellä Dal-wirtaa, 4 t.; lä-
hellä on waltakunnan suurin waskenkaiwanto. — Karlstad,
Karl-joen suulla Weneriin, käypi kauppaa (enimmite Götebor-
gissa) Vermlannin raudalla ja puukaluilla. — Eskilstuna,
Mälarin etelä-rannalla, kuuluisa rautapruuki, 4 t.

Götaland. Norrköping, Motala-joen suulla Brä-lah-
teen, waltakunnan suurimpia kaupunkeja, monta isoa wapriika-
laitosta (weran, pumpuliwaatteen), lawea kauppa, 14 t. —

Jönköping, eteläpäässä Wetteriä, howi-oikeus, melkonen tuli-
tikun kauppa, 4 t. — Kalmar, Kalmar-salmen rannalla, puu-
kalun kauppa, 6 t. — Karlskrona, Itämeren rannalla, lin-
noitettu, sotalaiwaston pitopaikka, hywä kauppa, 13 t. — I-
stad, Itämeren rannalla, ylikulku Saksanmaalle, jywänkauppa,
4 t. — Lund, wanha kaupunki Skonen tasamaalla, yliopisto,
6 t. — Göteborg, Göta-wirran suulla, waltakunnan toinen
kaupunki, isoja wapriikoja, lawea kauppa, 28 t. — Marstrand,
wähänen kaupunki saarella Kattegatissa, ynnä Karlsten-nimi-sen lujan linnan kanssa. — Wenersborg, Göta-joen niskalla
Weneristä, (Trollhätan-putous ja kanawa), käypi kauppaa Gö-
teborgissa ja Vermlannissa, 3 t. — Boras, Smältorna-
(Nälkä-seudut) nimisessä hedelmättömässä paikkakunnassa, jon-
ka asukkaat pitäwät melkoista kutoma-tointa ja saawat koko
waltakunnassa talo-talolta kaupata käsi-alojaan ; 3 t. — Itii-
meren-saaret: Oland ja Gottland, kalkkirikkaat. — Wisby,
Gottlannissa, wanha kaupunki, kauniita muinais-jäänöksiä, pi-
tää wielä hywää kauppaa, 4 t.

Norrland. Hernösand, saarella Hngerman-wirran suul-la, hywä puukalun kauppa, 2 t. Näissä tienoin wiljelläänrun-
saasti pellawaa, kehrätään ja kudotaan. — Umea, samannimi-sen joen suulla, käypi kauppaa enimmiten Tukhulmassa, niinkuu
pohjaisemmatkin kaupungit, lohella, karjan- ja metsän-saaliilla.

Amerikassa on Ruotsilla Barthelemi-niminen pieni saa-ri, jossa saadaan hywää pumpulia.

Pitkänsoikea wuorimaa pitkin Jäämeren ja Poh-
janmeren rantaa Skager-Rackiin asti. Pohjoisimmasta

b) Norjan Kuninkaanwaltakunta.
5799 p. a.; iz milj.asuk., 259 p. alalle.
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Nordkyn-nimisestä nenästä kulkee wuorenselänne Köl,
Dowre ja Lange-field-nimisenä eteläisimpään Lin-
desnäs nimiseen nenään. Pitkin läntistä ja pohjaista
rantaa on lawea saaristo, ja lahdet tunkeuwat sywälle
maihin. Ilmanala on sisemmissä osissa kylmä, ranta-
maissa sangen lauhkea. Maa on kiwistä, jonka wuokst
maanwiljelys on waikeaa; siispä ei eloakaan tarpeeksi.
Kalastaminen (turska, silli, sei, j. m.) on pää-elatus-
keinona, sitä lähin metsänwiljelys ja muorityö (rauta,
kupari, hopio). Pohjaisessa osassa on karjanhoito ja
metsästäminen (haahka-telkkä) erinomaisin elatuskeino,
mutta muut elatuskeinot owat wähäiset. Wapriikain
liike ja muu keinollisuus alkamaisillaan, kauppa sitä-
wastaan suuresta arwosta (kala erinomaisinta wiemä-
kalua). Uskonoppi on lntherinen. Kansan siwistymis-
tä edistetään uutterasti. Hallitus on suurten-käräjäin
(storting) määräämä yksi-walta. Hallitusta toimittaa,
kuninkaan poissa ollessa, kuninkaan-sijainen walta-neu-
woskunnan kanssa. Luonnon suhteen jakaupi waltakun-
ta kolmeen osaan: Söndensjeld, Dowresta eteläänpäin
ja Langefjeldistä itään, tasaisin ja hedelmällisin osa koko
maassa; Westenfjeld, Langefjeldistä länteenpäin; ja
Nvrdenfjeld, Dowresta pohjaiseenpäin, täynnä wuoria
sywälle pistäwäin lahtien wälissä, joita pitkin kuljetaan,
kun ei käy maanteitä tekeminen. Hallituksen suhteen
on waltakunta jaettu 19:ään amt-nimiseen amt-miehen
lääniin.

— Kristiania, saman nimellisen lahden (fjordin) ran-
nalla, waltakunnan pääkaupunki ja hallituksen asuntopaikka, yli-
opisto, raudan ja laudan kauppa, 39 t. — Drammen, Dram-
men-wirran suulla Kristianian lahteen, iso puukalun kauppa,
10 t. — Kongsberg, Louwen-wirran warrella, isoja hopio-
kaiwantoja, 4 t. — Kristiansand, merikulun suhteen sope-
walla paikalla, 10 t. — Stawanger, Bukne-lahden rannal-
la, iso sillin kauppa, 12 t. — Bergen, meren-lahden rannal-
la, suurin kauppakaupunki, (kaloja), 26 t. — Trondhjem, lah-
den rannalla, kalan ja kuparin kauppa (itä-etelään päin ole-
wasta Röras-nimisestä wuorikaupungista); 16 t. — Dam-



57

Tämän ympärillä on lännessä Pohjanmeri, pohjai-
sessa Skager-Rack, idässä Kattegat, josta Limlahtk
pistää sywälle maahan, Aresund ja Itämeri; yhtyy ete-
lässä Saksanmaahan (Glbewirta on rajana länsi-eteläs-
sä). Tähän kuuluu: 1) Warsinainen Tanskanmaa^s. 0., Tanskan-saaret: Seeland, Fyen, Laaland,
Falster, Bornholm j. n. e ,

ja luutinmaan Hert-
tuakunta (pohjainen osa Tanskan niemimaata), 2) Schles-
wigin Herttuakunta ja 3) Saksan Herttuakunnat Hols-
tein ja Lauenburg, etelä-puolella Gjder-jokea. Maa
on tasasta, paitsi mataloita pylwänneitä. Maanlaatu on
enimmiten sangen wiljawaa; ilmanala lauha, ja pellot
hywin kaswawia. Karjanhoito on hywällä kannalla ; ka-
lansaalis (silli) runsas. Metalleista ja muista kiwikun-
nan aineista on ylipäätään puute. Keinollisuus ja wap-
riika-liike on huononlainen. Kaupalle on tämä maa so-pewa ja kaupan-liike on melkoinen; erinomaisimpia wie-
mäkaluja owat elo, woi, juustot, liha, eläimet ja silli.
Uskonoppi on lutherinen. Kansan opetus ja yläisem-
mät opinlaitokset owat hywässä hoidossa. Hallitus on
määrätty yksi-Malta. — Tähän maltakuntaan kuuluu
myös Islannin (lää-inaan) saari (1800 p. a.; 59,000
asuk.), täynnä korkeita Muoria, joissaon monta tulimuor-
takin (Hekla, Krabla) ja kuumia lähteitä (esim. Gej-
ser), ja Färsaaret, 25 mehtätöntä saarta (24 p. a.;

merfest, pohjaisin kaupunki koto maan päällä, saarella Alten-
lahdessa, jonka etelärannalla on maan pohjaisin pellonwilje-
lys. — Saaria: Lofodden-nimisissä saarissa on melkoinen
metsästys ja parahimpia' kalansaaliita maan päällä. Mostv-
niis-saaresta etelään päin on Mal-w.rta-niminen waaralli-
nen merenwirta. — Pohjaisimmalla Mageröe-nimisellä saa-
rella on Europan pohjaisin niemen nokka, Nordkap (poh-
jan-nokka).

Tanskan Kuninkaanwaltakunta.
1037 p. a.; 2z milj. asuk., 2380 p. alalle.



58

9000 asuk.), itä-etelään päin Islannista. Ilmanala
on näissä saarissa kowa, pellonwiljelys waikea ja wä-
häinen; lammasten hoito, kalastaminen ja metsästämi-
nen (haahka-telkkä) on pää-elatuskeinona, willa-kudel-
mat siihen lisäksi.

Seeland. Köpenhamina, Öresundin rannalla, wal-
takunnan pääkaupunki ja hallituksen asumapaikka, yli-opisto,
waltakunnan .suurin wapriika- ja kauppa-kaupunti, 130 t. —

Helsingör, Öresundin soutimman kohdan rannalla, 8 t. Täs-
sä piti ennen kaikkein ohitse kulkewain laiwain, joita wuonna
1856 oli 20,532, maksaa tullia. — I uutin ma a. Aal-
borg, Lim-lahden rannalla, wapriikoja (nahka) ja kauppa (eloa
ja silliä), 8 t. — Randers, Kattegatista lähtewän lahden ran-
galla, hanska-wapriikoja, hywä kauppa, 6 t. — Frioericia,
Pienen-Bältin rannalla, linnoitettu, 5 t. — Schleswig.
Mendsburg, merenlahden rannalla, paras kauppa-kaupunki,
16 t. — Holstein. Kiel, Ejder-joesta Itämereen kulke-
wan kanawan rannalla, yli-opisto, wilpas kauppa, 13 t. —

Altona, waltakunnan toinen kaupunki, Elbe-wirran rannalla,
melkoisia wapr., lawea kauppa, 2? t.

Maita ulkomaalla. Amerikassa: osa Grönlan-
nista ja monioita Länsi-indian pteniä saaria (Virgini- taikka
Neitsy-saaret).

Tällä waltakunnalla on maita jokaisessa maa-osas-
fa (yhteensä 165,000 p. a. ja 210 milj. asukasta),
mutta tässä puhutaan ainoastaan Guropassa olewista.
Pää-maahan, jonka ympärillä on idässä Pohjanmeri,
pohjaisessa ja lännessä Atlantinmeri ja etelässä Eng-
lannin Kcmawa, kuuluu 1) Guropan suurin saari Bri-
tannia, jossa on kaksi kuninkaanwaltakuntaa Gnglanti
ja Skottlanti, 2) Irlannin kuninkaanwnltakunta, iso
saari, jonka Britanniasta eroittaa Irlanninmeri ja sen
suut, joista eteläistä kutsutaan Georgin-kanawakst ja
pohjaista Pohjaiseksi-kanawakft. Englanti on kau-

Suuren-Britannian Kuninkaan
waltakunta.

5712 p. a.; 27z milj. asuk., 4770 p. alalle.
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ms tasamaa, paitsi läntistä Wales-(Wehls)nimistä
osaa, joka on .vuorista. Eteläinen osa Skottlantia on
aawaa, mutta pohjainen osa ylä-maata (Skottlannin
ylämaat). Irlannissa on wuorottain matalallaisia wuo-
ria, pylwänneitä, newoja ja soita, laitumia ja peltoja.
Ilmanala on lauha, ilma kostea ja sateet runsaat; Ir-
lannissa on maa koko wuoden wiheriäinen. Peltoa wil-
jellään suurella taidolla, mutta elo (enimmiten nisu),
ehkä melkeen runsas, ei ulotu paljolle .väestölle. Ruan-
hätä ei ole outo Irlannissa, warsinkin silloin, kun ei pe-
runankylwö menesty. Karjanhoidosta ja eläin-lajin pa-
rantamisesta pidetään suurta huolta. Metalleista ja
muista kiwikunncm aineista mainittakoon kiwihiilet, rau-
ta ja tina. Taidollisuuden, wapriikain (warsinkin pum-
puli-mapr.) ja kaupan suhteen MoittaMat Britannialai-
set kaikki muut kansakunnat. Wiemäkaluja owat enim-
miten kiwihiilet ja wapriika-kalu; tuomakalu enimmiten
raaka-aineet (wapriikoihin). Liike maassa on tuiki wil-
kas, sillä kanawia ja rautateitä on paljo, joita kuletaan
höyrylaiwoilla ja höyrywaunuilla. Tieteellisyys ja kei-
nollisuus owat korkealla kannalla, mutta kansan siwis-
tyttäminen on huononpuolinen, ja moninpuolin on tääl-
lä wiheliäisin köyhyys ja suurin rikkaus rinnakkaa; huo-
noin on tila Irlannissa, jonka köyhät, laiskat ja simis-
tymättömät asukkaat syystä mihaamat Englantia. Ulei-
nen uskonoppi on reformerattu, Irlannissa katolikinen.
Hallitus on yksi-Malta, ynnä parlamentin (ylä- ja ala-
huoneen) kanssa.

Englanti (18 milj. asuk.) London, Thames-wirran
(Themsen) rannalla, waltakunnan pääkaupunki, ja hallituksen
asumapaitka, suurin wapriika- ja kauppa-kaupunti koto maan
päällä, 2 yli-opistoa, 2z milj. asuk. Kummallisista teoksista
mainitsemme Thames-wirran alatse kaiwetun tien, Tunnelin.
Dower, kanawan soukimman (7 p.) kohdan rannalla, ylikul-
ku Franskanmaahan. Sähkölennätin meritse. — Brighton
(Breitn), Kanawan rannalla, Englannin kaunein kaupunki, 66
t. — Portsmouth, Kanawan rannalla, laiwaston pää-pito-
paikka, 77 t. — Plymouth, Kanawan rannalla, sotalaiwas-
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ton satama, lawea kauppa, 65 t. — Bristol, lähellä Sewer-
wirran suuta Bristol-kana.vaan, 3:mas kauppa-kaupunki, 137
t. — Liwerpool, Irlanninmeren rannalla, 2:nen kauppa-kau-
punki, 376 t. — Newkastle, (Njukästl), tiwihiili-rikkaassa
seudussa Pohjanmeren rannalla, iso kauppa, 90 t. — Hull,
Humber-joen suulla, lawea kauppa, 50 t. — Leeds (Lids),
isoja willa-wapr., 172 t. — Manchester, suurimmat pum-
puli-wapr., 303 t. — Sheffjeld, rauta- ja teräs-pruukeja,
135 t. — Birmingham (Börmingäm), paraat metalli-wap-
riikat, 233 t. — Worcester (Oärstr), Sewer-wirran rannal-
la, isoja posliini-wapr. — Oxford, Thames-wirran rannalla,
yli-opisto. — Cambridge (Kämbritsch), yli-opisto. — Saa-
ria: Wight (Weit), Kanawassa. — Scilly-saaret, länsi-eteläi-
fen niemen kohdalla. — Anglesea (Älngelsi) Irlanninmeres-
sä, rautasilta menee mannermaasta tänne. — Man, samassa
meressä.

Skottlanti (3 milj. asuk.). Edinburgh, Forth-ni-
misen merenlahden rannalla, pää-kaupunki, yli-opisto, monta
wapr., lawea kauppa, 162 t. — New-Aberdeen (Nju-äber-
din), Pohjanmeren rannalla, werka- ja pellawa-waftr., hywä
kauppa, yli-opisto, 72 t. — Glasgow (Gläsgo), lähellä iha-
nan Clyde-(Kleid)joen suuta Pohjan-kanawaan, yli-opisto,
isoja pumpuli-wapr., kauppa, 148 t. — Saaria: Hebridit,
Örkney- ja Shetlannin-faaret, kylmät ja hedelmättömät; sil-
lin- ja wesilintuin-ftyynti on pää-elatuskeino.

Irlanti (6 milj. asuk.). Dublin, Irlanninmeren
rannalla, pää-kaupunki, wapr., kauppa, 258 t. — Belfast,
Pohjankanawan rannalla, liina-waatetta, kauppa, 100 t. —

Limerick, Schannon-(Schännen)wirran suussa, melkoinen kaup-
pa, 85 t. — Eork, etelärannalla, 2:nen kauppa-kaupunki,
(karjanhoito, jonka wuoksi sitä kutsutaan waltakunnan teuras-
huoneeksi), 180 t.

Maita ulkomaalla. Europassa: Helgoland, pieni
saari Pohjanmeressä. — Norrmanntn-saaret, lähellä Frans-
kanmaan rantaa. — Gibraltar, kaupunki ja luja linna, Wä-
limeren suun rannalla. — Malta, ja monioita pienempiä saa-
ria mainitussa meressä, Siciliasta etelään päin. — lonian-
saaret, myöskin Wälimeressä, Britamnan suojeluksen alla. —

Asiassa: suurin osa Länsi-Indian niemimaata, Ceilonin-saa-
ri, ja Hongkongin-saari, Kinan etelä-rannan edustalla j. m.
— Afrikassa: siirtomaita läntisellä rannalla ja Kaplandi (ete-
läinen osa), ja monioita saaria Atlantin- ja Indian-meres-
sä. — Amerikassa : suuria maanpaikkoja Pohjais-Amerikan poh-
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jäisessä osassa, enin osa Länsi-indiau saaria (Jamaika isoin),
osa Guyanaa Etelä-Ameritassa. — Australiassa: siirtomaita
Uudessa-Hollannisfa ja monissa mnissa pienemmissä saarissa.

Tämä waltakunta, jota myös kutsutaan Hollan-
niksi, on Pohjanmeren rantamaalla; ja sen rajoilla on
idässä Saksanmaa (Hannower ja Preussi), etelässä Bel-
gia, lännessä ja pohjaisessa Pohjanmeri ja sen lahdet
Zuider-See ja Dollart. Sen läpi juoksee Rhen-
wirta (Assel, Wanha-Nhen, Leck- ja Waal-nimi-
sine suu-haaroinensa) ja Maas, joka yhtyy Naaliin ja
sitte kutsutaan nimellä: Merwe, ja Schelde. Maa
on yhdenmuotoista, mehtätöntä ja alaista tasa-maata;
ranta-maa niin alaista, että luodewesi tulisi maahan,
jos ei hieta-harjut ja sitäwasten tehdyt padot ja kana-
wat sitä estäisi. Ilmanala on lauhkea, ilma sumuinen
ja kostea; maa newaista, mutta on kanawilla kuiwattu
ja saatu heinäwiksi niityiksi (pohjaisessa) ja wiljawiksi

pelloiksi (etelässä); eloa ei kuitenkaan tarpeeksi. Kar-
janhoito on erinomainen ja sarwikarja oiwallista. Pel-
lalvanwiljelys, sillin- (Shetlannin saarissa) ja Malas-
kalan-pyynti (Jäämeressä), samote kukkien-kasMatus owat
suuresta arwosta. Keinollisuus ja wapriikat omat erin-
omaisia. Kauppa on hywin lawea, ja kauppakalut owat:
karjansaalis (woi, juusto), wapriika-kalu (pellawa-, pum-
puli-, silkki-waate ja paperi) ja kaukaisinaan kaluja
(maukset, kahwe, sokuri j. m.). Puhekielenä on ala-
saksa. Pää-uskonoppi on reformerattn. Kansansimis-
tyttäminen on hymällä kannalla, samoten korkeampi oppi
ja ihanne-taidot. Pää-säätykumlat määräämät kunin-
kaan wallan. Erillään päämaasta, etelään päin, on
herttuakunta Luxenburg, joka kuulun Saksanmaahan,

Alankomaitten (Nederlalld) Kuninkaan

640 p. a.; 3,488,000 asuk., 5450 p. alalle.
waltakunta.
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wuorimaa, huono pellonwiljelys, karjanhoito ja wuori-
kaiwcmto (rauta) melkoinen.

— Amsterdam, Zuider-See-lahden rannalla, erinomaisin
kaupunki, Europan 3:mas kauppa-kaupunki, 260 t. — Haar-
lem, isoja liinan walkaistus-laitoksia, kukankauppa, 24 t. —

Leyden, wanhan-Rhenin warrella, willa-kaupan ja werka-wap-
riikain pääpaikka, yli-opisto, 36 t. — Haag, kuninkaan asun-
to, 67 t. — Rotterdam, Merwen rannalla, waltakunnan toi-
nen kauppa-kaupunki, 90 t. — Dordrecht, saarella Merwes-
sä; täällä walmistetaan Hollannin tukaatit. — Utrecht, wan-
han-Rhenin rannalla, yli-opisto, siltti-, willa- ja sokeri-wapr<,
45 t. — Saaria Merwen- ja muitten wirtain suulla kutsu-
taan Zeelandiksi. — Maastricht, Maas-joen rannalla, Sak-
sanmaahan kuu luwassa Limburg-nimisessä herttuakunnassa, luja
linna; lähellä on tawattoman suuria kiwen-louhoksia, jossa on
kummallisia kiwettymiä (kiweksi kowenneita kaluja, petrifikat).

Maita ulkomaalla. Asiassa: lawan-saari, jossa on
kaupunki Batawia, osa Sumatra-, Borneo- ja Celebesni-
mifistä saarista, famote Maus-(Vrtti-)saarista j. m. — Af-
rikassa: maita Mä-Guinean rantamaalla. — Amerikassa: mo-
nioita pienistä 'Antilloista (S:t. Martin, Eustache, Ku-
ra^ao j. m.), ja Surinam (osa Guyanaa Etelä-Amerikassa).

Tämän rajoilla on pohjaisessa Alankomaat, idässä
Preussin maakunnat, länsi-etelässä Franskanmaa ja län-
sipohjaisessa Pohjanmeri. Enin osa on alaista tasa-
maata; Maas- ja Schelde-joet juoksemat läpi. Il-
manala on lauha; ilma sumuinen ja kostea; syksy iha-
nin Muodenaika. Maa ei ole ylipäätään niin lvesipe-
räistä kun Nederlannissa ja, paitsi Gampinen-nimis-
tä kangasmaata itäpohjaisessa osassa, on se wiljawaa.
Pellonwiljelys on korkeimmalla kannalla. Lampaat owat
erinomaista lajia. Eteläinen osa, jossa rauta- ja kiwi-
hiili-rikkaat Ardenner-wuoret owat, on matala-wuo-
rista; täällä on ilma puhtaampi, mutta hedelmällisyys
wähäisempi. Tämän paikkakunnan asukkaat (Wallonit)

Belgian Kuninkaanwaltakunta.
537 p. a.; 4,530,000 asuk., 8442 p. alalle.
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owat taitawia wuorenkaiwajia. Keinollisuus ja waprii-
ka-liike on erinomainen. Liike maassa on wilpas, sillit
rautateitä on monta. Ulkomaan kauppa toimitetaan
enimmiten wierailla laiwoilla, ja wiemäkalut owat wap-
riika-kalua (pellawa,- pumpuli- ja willawaatetta, pit-
sejä, rautaa ja teräskatuja). Pää-uskonoppi on kato-
likinen. Tieteellisyyden ja muun taidon edistyttämisen
laitoksia on monta ja itse kansan siwistyttäminen on pa-
remmalla kannalla kun muissa katolikisis sä maakunnissa.
Pohjaisessa osassa puhutaan ala-saksaa, etelässä pilat-
tua franskankieltä. Hallitus on määrätty yksi-walta.

— Brus sel, pääkaup. ja kaunis, Yli-opisto, monellai-
sia wapr. (kauneimpia pitsejä), 260 t. — Antwerpen, Schel-
den rannalla, suurin kauppakaup., linnoitettu, 93 t. — Gent,
hywiä wapr., kukankaswatns, wäkewä kauppa, yli-opisto, 10l>
t. — Brugge, käypi wielä melkoista kauppaa, 50 t. — Na-
mur, Maas-joen rannalla, metalli-wapr., 26 t. — Luttich,
Maas-joen rannalla, rautakalun wapr., 80 t. — Verv.ers,
suuria werka-wapr., 24 t.

Europan keskimmäinen osa. Rajoina on Itämeri,
Gjder-joki ja Pohjanmeri pohjaisessa, Alankomaat, Bet-
gia ja Franskanmaa lännessä, Schweiz (Rhm-wirta),
Itatia (Alppi-wuoret) ja Adrianmeri etelässä, Kroa-
tia, Unkerinmaa, Galizia, Puolanmaa ja Preussi idässä.
») Eteläinen osa on Alppi-tunturein wuorihaaroja täyn-
nä ja on korkeawuorista. li) Keskimmäinen osa, jossa
Fichtel-wuoresta lähtewien muorijonoien ja niitten
haarain wälillä on suuria ja aukeoita tasamaita, on
matalampi-wuorista. o) Pohjainen osa on alaista ta-
samaata, paitsi wähäisiä harjanneita, ja on ylipäätään
hietamaata, paitsi jokimarsia, jotka owat wiljawia ja he-
delmällisiä. Täällä on wuorottain kankaita, newoja, soi-
ta, metsiä, heinäwiä niittyjä (marsch-maita) ja hywin

11,437 p. a.; 43z milj. asuk., 3803 p. alalle.
Saksanmaa.
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kaswawia peltoja. — Itäisen osan läpi juoksee Oder-
wirta Itämereen, Glbe, jonka wirta-alalla on Saksan-
maan rikkaimmat osat, juoksee keskimmäisen osan läpi
Pohjanmereen, johonka myös Rhen- (lähde Schweizis-
fä, suu Alankomaissa) ja Weser-wirrat juoksewat län-
tisen osan läpi, eteläisen osan läpi juoksee Donau-wir-
ran alkupää. Ilmanala on ylipäätään lauhkea ja kos-
tea; pohjaisessa alamaassa ei paljo kylmempi kun ete-
läisessäkään ylämaassa, jossa ikuinen lumi ja jää peit-
tää alppi-wuorten kukkulat. Ihanimmat seudut on Ad-
rianmeren rantamaa, jossa eteläiset kaswut (öljypuutkin)
menestywät, ja Rhen-wirran ja sen Neckar- ja Main-
nimeten haarain wiinirikkaat alangot. Maanwiljelys,
jota enempi puoli asukkaista toimittaa, on pää-elatus-

keino, main ei ole kaikin paikoin ennättänyt otteen edis-
tyä. Iymänlajista miljelläänruista, kauraa, ohraa, nisua,
myöskin mais-, hirs- jaris-nimisiä jywänlajia. Wuor-
tenkaiwannoista on Saksanmaalla runsaimmat tulot;
wiemäkaluista owat kiwihiilet ja sinkki suurimmasta ar-
wosta. Metsät eiwät ole taweat, mutta niitten hywä
hoitaminen on osoittanut hyötynsä. Karjanhoito on mo-
nin paikoin erinomaisella kannalla ; alppi-mailla pää-ela-
tuskeinona. Pohjaisessa osassa pidetään paljo hanhia.
Keinollisuns, wapriikaliike ja kauppa on suuri, ei kui-
tenkaan joka paikassa samassa määrässä. Rautateistä
ja kanawista ei ole puutetta. Tieteellisyydellä ja tai-
dolla on täällä jo kauwan ollut kotonsa. Kansanope-
tus, warsinkin protestanttein seassa, on paremmassa jär-
jestyksessä kuin muissa paikkakunnissa ja simistys ylei-
sempi kuin muissa maakunnissa. Enempi kun puoli on
asukkaista katolikeja (etelä-osassa), muut owat protes-
tantteja (enimmiten lutherisia). Saksanmaa on jaettu 35
hallituskuntaan, joissa usiammissa on perustuslaillinen
hallitus, ja jotka owat keskinäisessä liitossa; siispä liit-
towaltakunta, jota hallitsee liittoseura, jolla on kokous-
paikkansa Frankfurt am Main nimisessä kaupungissa.
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1) Itäwallan keisarinwaltakunta (3595 p. a.; 13z milj.
asuk.), eteläinen Saksanmaa, ja

2) Preussin kuninkaanwaltakunta (3389 p. a.; i3z
milj. asuk.), pohjaisessa ja läntisessä Saksanmaassa. Näistä
waltakunnista puhutaan edespäin samalla kun muistakin niihin
kuuluwista osista, jotka eiwät kuulu Saksanmaahan.

3) Basen» kuninkaanwaltakunta (1387 p. a.; 4z milj.
asuk:). Enimmäksi osaksi ylätasamaata. Donau-wirta ja sen ll-
ller-, Lech-, Isar- ja Inn-nimiset haarat juoksewat eteläisenosan läpi; pohjaisessa osassa juoksee Main-wirta, wiinikutku-
lain wälissä. Ludwiginkanawaa kuljetaan Main-wirrasta
Donau-wirran haaroihin; siispä Pohjanmerestäkin Mustaan-
mereen. Hedelmällisyys on ylipäätään suuri; teinollisuus huo-
nompi kun monessa muussa Salsan maakunnassa. Asukkaat
owat eniMmästi katolikeja. Munchen, Isar-wirran rannal-
la, pääkaup., komea, kalliita kuwa us- ja muita taitokaluja, Yli-
op., 132 t. — Augsburg, Lcch-wirrau rannalla, käypi wil-
pasta kauppaa Italiassa, 39 t. — Nurnberg, kuuluisa tai-
dollisuudestansa (lastenleiktulaluja j. m. s.), 46 t.

4) Wurtembergin kuninkaanwaltakunta (354 p. a.;
1,670,000 asuk.), ylä-Donau-.virran ja Neckarin Ympärillä,
enemmin wuorista, ihanata, hedelmällistä ja hywästi wiljeltyä
maata. Keiuollisuus on melkoinen. Asukkaat owat enimmiten
protestantteja. Stuttgart, Neckarin rannalla, wiina-makein
keskellä, pääkaup., kaunis, 47 t. — Tubin gen, Neckarin ran-
nalla, yli-op. — Mm, Iller-joen suulla, hywä kauppa, 21 t.

5) Badenin suuriherttuakunta (278 p. a.; 1,315,000
asut.), ihana ja hedelmällinen lalfomaa Rhen-wirran warrella.
Wiminwiljelys, teinollisuus ja wapri ikaliite on melkoinen. Asuk-
kaat owat enimmiten katolikeja. — Karlsruhe, pääkaup., kau-
nis, wapr., 23 t. — Manheim, Neckarin suulla, wiininkauppa.

6) Hessenin suuriherttuakunta (153 p. a.; 855,000
asuk.), Saksanmaan ihanimpia maita, lehdikko- ja wiinikuktu-
loita kauniisti wiljeltyin alhoin ympärillä. Asukkaat owat
enimmiten lutherisia. — Darmstadt, pääkaup., 29 t. —

Mainz, Main-wirran suulla, luja linna, wapr., kauppa, 40 t.
7) Nassan n herttuakunta, (85 p. a.; 432,000 asuk.),

ihanata matala-kukkulaista maata Taunus- eli Höhe-nimisenkauniin metsäwuoreu ympärillä. Pitkin Rhen-wirran wartta
kaswaa Saksanmaan kalliimmat wiininlajit. Asukkaat owat
enimmiten protestantteja. Wiesbaden, pääkaup., lämpimiä
lähteitä, hywä terweyswesi-paikka, 13 t.
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8) Hessenin waali-ruhtinaskunta (174 p. a.; 736,000
asuk.), matala-wuorista maata kahden puolen Fulda-jokea (We-
fer-joen lähdehaara). Pellawanwiljelys on yleinen ja liinaa
bldotaan paljo. Pää-uskonoppi on reformerattu. ____- Kassel,
Fuldan rannalla, pääkaup., hywät markkinat (willoja), 31 t.

9) Sachseniu kuninkaanwaltakunta (272 p. a.; 2 milj.
asut.); Elbe juoksee läpi. Eteläinen osa, joka ulottuu hopiorit-
kaäseen Erzgebirgen-wuoreen, on wuorista (Sachsinen Schweiz);
karjanhoito, liinan kutominen ja oljenpalmitoitseminen owat
pää-elatuskeinoja. Pohjainen osa on tasaisempaa, hedelmällis-
tä ja oiwallisesti wiljeltyä. Saksan suuresta kirjallisuudesta
painetaan neljäs osa Sachsenissa. Pää-uskonoppi on luthert-
nen. Dresden, Elben rannalla, pääkanp., kaunis, mainio
kuwasto, 109 t. — Leipzig, hedelmällisellä tasamaalla, jossa
suuret sotatappelut owat tapahtuneet, yli-op., Satsan kirjakau-
pan pääpaikka, kolmet isot markkinat wuodessa, 70 t.

10) Hannowerin kuninkaanwaltakunta (699 p. a.;
1,820,000 asuk.); pohjoispuolella on Pohjanmeri; Elbe-, We-
fer- ja Gms-wirta juoksewat läpi. Etelä-osa on epätasaista
(Harz-wuoressa .hopiota). Saksanmaan hedelmättömimpiä
Mgita. jossa on kankaita ja rahikoita, kuitenkin on ihania elon-
ja peuawan-kaswumaitakin. Suurilla marsch-maiksi kutsutuil-
la mailla on suurille karjalaumoille runsas laidun. Asukkaat
Mat enimmiten lutherista. Hannower, pääkaup., 28 t. -^

Göttingen, yli-op. — Luneburg samannimisellä isolla kan-
kaalla, lähellä Elbeä, iso fuolanteos.

11) Mecklenburgin suuriherttuakunta, läntinen osa ala-
tasamaasta, Itämeren rannalla, Saksanmaan wiljawimpia maita.
MelkMen hewoisen hoito. Kehnonen teinollisuus. Lutherinen
uskonoppi. Kahdessa osassa: ») M. Schwerin ja b) M.
Streliz. — Wismar ja Rostock, kauppa-laupungit Itäme-
ren rannalla.

Muista hallituskunnista mainittakoon waan 4 wapaa-
waltakaupuukia, kauppansa suhteen arwottaat: Lubeck, Trawe-
joen suulla Itämereen, 42 t. — Oli ennen suuren hansaseu-

ran pääkaupunki. Hamburg, Elben rannalla, Saksanmaan
ja koko Europan mannermaan suurin kauppakaupunki, suuri

rahasto, suuria wapr. (sokeria), 166 t. — Bremen, Weserin
rannalla, kuljettaa enimmiten Amerikaan liinawaatetta, 60 t.
— Frankfurt am Main. melkoinen wapr.» ja kauppakau-
punki, 2.hdet suuret markkinat, 65 t.
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Tämän rajoilla on itäpohjaisessa Wenäjänmaa, län-
sipohjaisessa Preussi ja Bajeri, länsi-etelässä Schweizt,
moniaita Italian hallituskuntia ja Adrianmeri, ja itä-
etelässä Turkinmaa. Tähän kuuluu monta, ei ainoas-
taan luonnon laadun, main myöskin asukasten tapain
ja kielen suhteen toisistaan eroamaa osaa. Pääwirta on
Donau, (sen keski osa); suuresta arwosta matkakulun
suhteen. Wuorista on maa monin paikoin; isommat
tasamaat owat eteläpuolella Alppi-wuoria, Lombar-
din tasamaa Po-wirran warrella, ja metallirikasten
Karpathi-wuorten eteläpuolella Unkerin ja pohjais-
puolella Galizian tasamaat. Ilmanala on ylipäätään
lauha; kesällä kuuma, talwella kylmä. Hedelmällisyys
on suuri, ja maanmiljelys pää-elatuskeino. Keinollisuus
ja wapriikatoimi on jotenkin isosta arwosta. Merikaup-
paa käydään Lewantinmeren (itäisen-Wälimeren) ran-
noilla. Wiemäkaluja owat metalli, wuorisuola, wiini,
elo, karjan-anne ja waate. Asukkaat: Saksalaisia, Ska
weja (monessa sukuhaarassa), Magyareja tahi Un
kerilaisia (suomalaista sukua), Italialaisia j. n. e.
Enimmältä osalla on katolikinen uskonoppi. Kansan si-
wistämisessä on wielä paljo tekemistä. Keisarilla on
määrätön walta.

12,121 p. a.; 39z milj. asuk., 3259 p. alalle.
Itäwallan keifarinwaltaknnta.

1) Saksan maakunnat: Itäwalta, jywä- ja wii-
nirikas alankomaa Donau-wirran ympärillä. — Salzburg,
»vuorimaa ;

— Stejermark, metsänen wuorimaa, oiwallisia rau-
takaiwannoita; — Illyria (s. o. Kärthen- ja Krain-nimiset
wnorimaat ja Adrianmeren ihanat ja hedelmälliset rantamaat:
Görz, Gradiska, Triest ja Istrian niemimaa); — Ty-
roli, alppimaa, jonka tuumissa taksoissa wiinapuut, silkkiäis-
puut, citronit j. m. menestywät; — Böhmi, ympärillä ole-
wain wuorten (hoftio, tina) sulkema, hywin hedelmällinen wuo-
renkattila-lakso. Asukkaat owat ahkeroita (kuuluisimmat klasi-
kalun teokset; pumpuli-waatetta): — Mähri ja osa Schlesiaa,
hedelmällinen alankomaa. — Wien, Donau-wirran rannalla
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Itäwallassa, pääkaupunki, suurimpia Europassa, hallituksen asun-
to, yli-opisto, kaupan pääpaikka, wapr., 475 t. — Idria, Krai-
nissa, runsaita eläwänhopion kaiwantoja. — Triest, lähellä
Adrianmertä, suurin merikauppa-kaupunki koko waltakunnas-
sa, 82 t. — Prag, Böhmissä, yli-op., suuri teinollisuus ja
kaupanliike, 120 t.

2) Italian maakunnat: Lombardia-Wenedig,
nisu-, mais-, ris-, ja silkki-rikas ihana maa Alppiwuorten ja
Po-wirran, Adrianmeren ja Ticino-wirrcm wälissä. — Mi^
lano, ihanalla tasamaalla, silkkiwapr., iso kauppa, 180 t. —-
Pawia, Ticinon suulla Po-wirtaan, yli-op., mainioita juusto-
ja (parmesan), 27 t. — Werona, Etsch-wirran rannalla, silk-
kiwapr., 50 t. — Wenedig, muinain meren mainio kuningas
tar, 136:lla saarella Brenta-joen suussa, kalliita muinaisajan
jätteitä; kanawat owat katuina, joita kuljetaan weneillä, 106 t.

3) Puolan maakunnat: Galizia jaKrakau, poh-
jaispuolellaKarpathi-wuoria olewa hedelmällinen tasamaa. Län-
tisessä osassa on Europan runsahimmat suolakaiwannot (Wie-
lizka). Itä-eteläisen wuorimaan nimi on Bukowina. *^ Lem>
berg, yli-op., wapr., 58 t. — Krakau, Weichselin rannalla,
hywä kauppa, yli-op., 31 t.

4) Unkerin maakunnat: Unkerinmaa, eteläpuo-
lella* Karpathi-wuoria. Siebenburgen, itä-eteläinen osa, —.
Temeswar-Banat, eteläisin osa Theiss-wirrasta itäänpäin
olewaa maata, — ja Serwian-Woiwodkunta, eteläisin osa
Theiss- ja Donau-wirtain wälimaata. Siebenbiirgen ja poh-
jainen Unkerinmaa owat wuorimaita, joissa on Europan run-
saimmat kultaka iwannot, ja muitakin metalleja runsaasti ; mut-
ta se osa, jonka läpi Donau-wirta ja sen, Theiss-niminen ka-
lainen haara juoksee, on tasaista ja kaswaa ris-, mais-nimifiä
jywä-lajeja, wiiniä ja muita eteläkaswuja, kuitenkin on tääl-
läkin metsättömiä kankaita (pnstia) ja soita. — Pressburg,
Donaun rannalla, wapr., kauppa, 40 t. — Komorn, lujim-
pia linnoja Donaun rannalla. — Dfen (Buda) ja Pesth,
Donaun rannalla, kumpikin puolellansa, kuuluwat yhteen (Bu-
da-Pesth), ensimmäinen kaupunki, Yli-op., iso kauppa, 106 tv
— Tokaja, Theiss-wirran rannalla, lähellä kaswaa Europan
kallihimmat wiininlajit (Tokaja). — Debreczin, toinen kaup-
pa-kaupunki, 66 t.

5) Etelä-Slawin maakunnat: Slawonia, soi-
nen ja wähä wiljelty tasamaa, Donau-wirrasta eteläänpäin
sen Sau-nimiseen haaraan asti. —.Kroatia, hedelmällinen
maa Unkerin ja Adrianmeren wälillä; — Dalmatia, eteläkas-
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wuja runsahasti kaswawa wuorimaa, itähän päin Adrianme-
restä. — Fiume, Qwarnero-lahden rannalla, hywä Unkerin
kalun merikauftfta. Pitkin Turkinmaan rajaa olewata Kroa-
tian, Slawonian ja Banatin osaa kutsutaan Sotilasrajaksi,
jossa asuu peltoa wiljelewiä sotamiehiä, joilla on omituinen
sota-hallituksensa.

Tähän kuuluu kaksi toisistansa erillään olewaa
pää-osaa. Itäinen osa, joka on suurempi ja jonka ra-
hana on pohj. Itämeri, idässä Wenäjänmaa, etel. Itä-
walta ja monta Saksan pientä hallituskuntäa, on itä-
Europan alamaata, ja sen läpi juoksewat ala-Weichsel,
Oder ja keski-Glbe. Ilmanala on kostea ja niin läm-
min, että pohjaiset jywänlajit ja hedelmät täydellisesti
kypsywät. Wiljawista pelloista, järwistä ja metsäisis-
tä suo- ja hietamaista ei ole puutetta. Itämeren ran-
noilla on Guropan runsahin merenkullan( bernsten) saa-
lis. Länsi-osa, jonka pohjaisena rajana on Hannowe-
ri, länt. Alankomaat, Belgia ja Franskanmaa, ja jonka
molemmat Hessenit ja muut pienet Saksan hallitus-
kunnat eroittawat itä-osasta, on keski-Saksanmaan alai-
sempaa muorimaata. Päämirta on Rhen. Ilmanala on
fauha ja suloinen ; hedelmällisyys suuri. —> Keinollisuus
ja wapriikaliike owat tässä waltakunnassa erinomaisella

kannalla. Kauppa samoten. Aluksin kuljettamat Mir-
lat, kanawat ja rautatiet edistäwät kulkua. Wiemäka-
lua owat elo, Metsänsaalis, silkki-, pumpuli-, willa- ja
tiina-waate. Gnimmällä osalla asukkaista on lutheri-
nen uskonoppi. Preussin tieteellisiä oppi-laitoksia on
kauwan pidetty parahimpina Guropassa. Kansa on
myös melkeen ylehensä siwistynyttä. Hallitus-muoto on
määrätty yksi-walta.

Itäinen osa. 1) Preussi. — Memel, Kurische-
Haff-nimisen lahden suulla, käypi kauppaa jywillä ja puu-ka-

Dreussin kuninkaanwaltakunta.
ZlO3 p. a.; 17,200,000 asuk., 3371 p. alalle.
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luilla. — Königsberg, Pregel-joen rannalla lähellä Frisch_>
Haffia, yli-opisto, hywä wapriitan ja kaupanliike, 78 t. —

Danzig, lähellä Weichselin suuta, arwoisin merikaupan kaupunki^
63 t. — 2) Posen. — Posen, Warthan (Oderin haaran) ran-
nalla, suuret markkinat, 41 t. 3) S c hlesia, Saksanmaan wilja-
wimpia maakuntia. — Breslau, Oderin rannalla, suurinta lä-
himmäinen kaupunki Preussissa, suuri ja monellainen waprii-
tan- ja kaupanliike, yli-opisto, 121 t. — Görlitz, Lausitzissa,
suuria (willa- ja liina-)kangas-laitoksta. — 4) Branden-
burg. — Fankfurt an der Oder, wapriika- ja wesikulku^
kauppa, 30 t. — Potsdam, Hawelin (Elben haaran) rannal-
la, wapriikoja, kauppa, 32 t. — Berlin, Spreen (Hawelin
haaran) rannalla, waltakunnan pääkaupunki ja hallituksen asu-
mapaikka, Europan kauneimpia kaupunkeja, yli-opisto, suuria
wapriikoja ja kauppa, 426 t. — 5) Po mm eri. — Stettin,
Oderin suulla, wapriikoja, suuri kauppa (sopii pitää Berlinin
Haminana), 50 t. — Stralsund, Itämeren rannalla, waprii-
koja ja kauppa. - Saaria: Rugen, Usedom, Wollin. 6)
Sachsen. — Magdebura, Elben rannalla, Preussin ar-
woisimpia kaupunkeja; Hamburgin ja sisemmän Saksanmaan
kauppa kulkee sen läpi, 56 t. — Halle, Saalen (Elben haa-
ran) rannalla, yli-opisto, suolan walmistus, 35 t. — Eisle-
ben, wuorikaupunki (kuparia), Lutherin syntymä-kaupunki. —

Wittenberg, Elben rannalla, uskonopin puhdistuksen alkupaik-
ka (w. HZ 1517). Erfurt, Thiiringin maakunnassa, suuri kei-
nollisuus, 25 t.

Läntinen osa. 7) Westfalen. — Munster, ka-
tolik.nen papin-oppilaitos. —8) Rheni-maakunnat. —

Koblenz, Moselin (Rhenin haaran) suulla, lujimpia linnoja^
— Bonn, Rhenin rannalla, yli-opisto, 28 t. — Köln, suu-
rin kauppa-kaupunki Rhenin rannalla, suuri wapriikan-liike
(silkkiä, samettia, eau de cologne), komea tuomiokirkko, 105 t.
— Dusseldorf, Rhenin rannalla, kuuluisa maalaus-akatemin,
monta wapriikaa, 28 t. — Elberfeld, suuri wapriikan-liike
(silkkiä ja pumpulia), laaja kaupankäynti, 41 t. — Barmen,
lansakkaassa laksossa, paljo silkki- ja pumpuli -wapriikoja. —

Solingen, kuuluisia rauta- ja teräs-wapriitoja (miekan-te-
tiii). — Aachen, kuuluisia terweys-wesiä, suuri keinollisuus ja
kauppa, 53 t.

Erillään näistä osista on 9) Hohenzollern , Ylhäi-
semmän Donaun ympärillä, pohjaispuolella Boden-järweä.

. (Preussi ja Posen owat ne osat, jotka eiwät ole Saksan
maakuntia.)
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on täynnä Alppi- wuoria, Italian (etel.), Franskan-
maan (lura-lvuori länn.) ja Saksanmaan (Rhen-wir-
ta poh. ja idässä) wälissä. saksoissa juoksee wäkewiä
Wirtoja kauniine putouksilleen. Pää-wirtoja owat Nhe»
nin ja Alhonen ylä-osat, jotka molemmat juoksewat
S:t Ootthardin-wuoresta, edellinen itäpohjaista ja poh-
jaista kohden ja Boden-järwestä lähdettyänsä länttä

kohden, jälkimmäinen länsi-etelää kohden. Laksoissa kas-
waa jotensakkin wiinapuita, hedelmiä ja jywiä. Kar-
janhoito on pää-elatnskeino ja wuorten rinteet owat hy-
win ruohoiset. Metsästäminen ylempänä Muorilla on
hyödyttämää, mutta määrällistä. Wuorten kukkuloilta,
jossa jää ja lumi eiwät ikään sulaa, lohkenee wälin hir-
wiän suuria jää- ja lumi-möhkäleitä, jotka tekcwät kau-
heoita wahinkoja, haudaten toisinaan koko kyläkunnat lu-
meen, toisinaan sulkemalla pakottaen mirrat pois tawal-
lisesta juoksustaan. Keinollisuus ja wapriikat owat hy-
wällä kannalla pohjaisessa osassa. Asukkaat eteläisessäosassa owat enimmiten paawin uskonoppia ja puhuwat
Italian kieltä; muut owat enimmiten reformerattua us-
konoppia ja puhuwat Saksan tahi (länsipuolessa) Frans-
kan kieltä. Nämät jälkimmäiset owat myös pitäneet
huolta kansan siwistämisestä. Schweizissä on 22 kan-
ton-nimistä maakuntaa, jotka kaikki kuuluwat yhteen
liittokuntaan. Joka neljäs wuosi walitaan 7 miestä
toimittamaan yksin tuumin pää-hallitusta.

719 p. a.; 2,390,000 asut., 3324 p. alalle,
Schweizin tasawaltakunta,

*-*- Bern, Aar'in (Rhenin haaran) rannalla, pää-halli-
tuksen olopaikka, yli-opisto, wapriikoja ja kauppa, 26 t. —

Zurich, saman-nimisen järwen rannalla, yli-opisto, hywä wap-
riikan ja taupan-liike, 14 t. — S:t Gallen, lähellä Boden
järweii, kudotaan paljo musslin-nimistä waatetta. — Basel,
Rhenin rannalla, yli-opisto, wapriikoja, kauppa Saksan ja
Franskan maitten kanssa, 21 t. — Genewe tahi Genf. Aho-
nen lähtöpaikassa Genfer-järwestä, ihanin Europassa, yli-opis-
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to, wapriikoja (plakkari-kelloja), kauppa Franskanmaan kans-
sa, 31 t.

"Rajana on länsipohj. Kanaali (s. o. kanawa; sen
franskalainm nimi on la Manche), lännessä Atlantin-
meren lahti, jota kutsutaan Franskan-lahdeksi tahi Bis-
kaya-lahdeksi, etel. Pyrmean Muoret ja Wälimeri Lyon-
lähteneen, ja idässä Italia (Alppi-wuoret), Schweiz
(lura-wuori), Saksanmaa (kappale Rhen-wirtaa) ja
Belgia. Paitsi mainitutta raja-wuoria kulkee moniaita
matalampia wuorijonoja itäisen osan läpi, joista haa-
roja juoksee läntisen osan tasamaahan. Maan läpi juok-
see länttä kohden Seine, Loire ja Garonne, etelää
kohden Rhone. Ilmanala on lauha ja ihana. Maan-
laatu on yleiseen wiljawaa (nisua, ruista, turkin-weh-
nää). Wiljattomista seuduista mainittakoot les län-
des kutsutut kangasmaat, pitkin länst-eteläistä rantaa.
Wiiniä saadaan Franskanmaalla runsaasti, paratta la-
jeja itäpohjaisessa osassa (Bourgogne ja Champagne).
Hedelmiä kaswaa myös jotensakkin: pohjaisessa osassa,
wiikunoita, luumuja, omenoita ja puu-perunoita (näis-
tä walmistetaan cider-nimistä wiiniä); eteläisessä osas-sa kastanjoita (jotka owat samasta arwosta kun potaa-
tit meillä), öljy-puita, mandeleita, sitrnuneja, pomeran-
seja j. m. Silkin malmistaminen on suuresta arwosta.
Kiwikunnan aineista owat rauta ja kiwihiili arwoisim-
mat. Rannoilla walmistetaan merisuolaa. Keinollisuus
sekä perheissä että wapriikoissa on erinomaisella kan-
nalla. Täällä owat Europan erinomaisin, mat waprii-
kat silkki-waatteen ja kaikenlaisten ylellisyys-kaluin wal-
mistamiseksi. Luonnon annetten ja taito-kaluin kauppa
on wilpas. Tieteellisissä ja taidollisissa asioissa owat
Franskalaiset etewimpiä; yhteisen kansan siwistys on kui-

Franskan Keisarinwaltakunta.
9748 p. a.; 36 milj. asuk., 3697 p. alalle.
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tentin sangen huonolla kannalla. Gnin osa wäestöä tun-
nustaa katolikista uskonoppia. Hallitusmuoto on waan
nimeksi määrätty, ja keisarilla on melkeen määrätön
walta. Hallinnon tähden on waltakunta jaettu 86:teen
departement-nimiseen osaan.

I t äpo hja inen o s a. Paris, Seinen rannalla, hal-
lituksen asumapaikka, yli-opisto, paljo wapriikoja, suuri kaup-
pa, Londonin jälkeen wäki-rilkahin kaupunki Europassa ja lail-
lansa stwistyneen maailman pääkaupunki; iz milj. — Wer-
sailles, kauniimpia koko waltakunnassa, suuri kansallinen ka-
lusto (nationalmuseum). — Calais, Kanaalin kapeimmalla
kohdalla, ylitse-kulku Englantiin. — Lille, luja linna, waprii-
koja, kauppa, 80 t. — Strassburg, Rhenin rannalla, suuri-
arwoisia wapriikoja, kauppa Saksanmaan kanssa, komea tuo-
miokirkko, 76 t.

Länsipohjainen osa. Ronen, Seinen rannalla,
wilkas kauppa, juurikun Parisin Haminana, 100 t. — Cher-
bourg, Kanaalin rannalla, fota-laiwaston Hamina. — Brest,
waltakunnan suurin sota-hamina, 30 t. — Nantes, lähellä
Loiren suuta, etewimpiä wapriika- (karttuuni-) ja kauppa-kau-
punkeja waltakunnassa, 96 t. — Tours, Loiren rannalla, he-
delmällisellä seudulla (Franskanmaan puu-tarha); lähellä on
suuria pii-wuoria. — Newers, Loiren rannalla, waltakunnan
suurimpia wajansi-wapriikoja. — La Rochelle, meren ran-
nalla, wilpas kaupanliike kaukais-maitten kanssa.

Länsi-eteläinen osa. Bourdeaux (Bordo), lä-
hellä Garonnen suuta, suuri kauppa (wiinejä ja hedelmiä), 131
t. — Bayonne, wiinin, sianlihan ja Pyrenean wuorimaista
ja "les ländes" kangasmailta saatuin metsän-tuotetten kauppa.
— Toulouse (Tolos), Garonnen ja etelä kanawan yhdyspai-
kalla, joka kanawa wiepi Wälimereen, wapriikoja ja kauppa,
94 t. — Montpellier, Wälimeren rannalla, terweellifellä pai-
kalla, jonka tähden siellä paljo sairaita oleskelee, 41 t. —

Cette, suolankauppa.
Itä-eteläinen osa. Marseille, waltakunnan suu-

rin kauppa-kaupunki (enimmiten Lewantiin), monenlaisia wap-
riikoja, 250 t. — Toulon, suuri sota-hamina Välimeren so«
ta-laiwastolle, 69 t. — Aix (As), siellä walmistetaan paras-
ta öljy-puun öljyä Europassa. — Lyon, Rhonen rannalla, en-
simmäistä lähimmäinen kaupunki waltakunnassa, kaiMan etui-
swpia siltki-wapriikoja, suuri kauppa, 290 t. — Korsikan-
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Maita ulkomaalla. Afrikassa: Algier, pohjai-
sella rannalla; asutus-maita läntisellä rannalla (Senegambias^
sa), Bourbonin-saari Indian-meressä. — Asiassa: Pondiche-
ri ja moniaita muita kaupfta-paikkoja Läntis-Indian niemimaal-
la Bengalin-lahden rannalla. — Australiassa: Marquesas-
saaret. Amerikassa: moniaita Läntis-Indian-saaria (Gua°
deloupe, Martinique, kaswaa runsaasti oiwallista kahwea)
ja Cayenne (osa Guyanasta) etelä-Amerikassa.

Sen rajana pohjaisessa on Biskaya-lahti, länn.
ja länsi-etel. Atlantin (Spanian) meri, etel. ja itä-etel.
Gibraltarin-salmi ja Wälimeri, itäpohj. Franskanmaa.
Siinä on kaksi erinäistä waltakuntaa: Portugal ja
Spania.

saari, Wuorinen ja metsäinen. — Ajaccio, käypi kauppaa wii--
neillä ja hirsillä. Napoleonin (Punaparran) syntymäpaikka.

») Portugalin kuninkaanwaltakunta.
1660 p. a., 3z milj. asuk., 2109 p. alalle.

Pyrenean niemimaa.

On läntinen ja pienempi osa niemimaata, ja sen raja-
na lännessä ja etel. on Atlantin-meri, mutta muilla puo-
lin Spania. On enimmiten wuorista. Sen läpi juok-
see Duero-, Tajo ja Guadiana-wirrat, alimmaisissa
juoksuissansa. Ilmanala on lauha, ihana ja terweelli-
nsn. Maa on wiljawaa, mutta maanmiljelys on huo-
nolla kannalla, samoten kun wuori-työki ja wapriikat.
Wiinin ja suolan »valmistaminen on pää-elatuskeino.
Kauppa on enimmiten Englantilaisten käsissä. Uskon^
oppi on katolikincn ja kansan simistys huonolla kan-
nalla. Hallitusmuoto ou määrätty yksi-malta.

— Dporto tahi Porto, Dueron suulla, wiinin kaup-
pa (Port-wiiniä), 80 t. — Co.mbra, waltakunnan ainoa yli-
opisto. — Lissabon, ihanalla paikalla Tajou-suulla, pääkau-
punki ja hallituksen asumapaikka, suurin kauppakaupunki, 275.
t. — Setuwal tahi S:t. Hb es, suolankauppa.

Maita ulkomaalla. Afrikassa: Azoriu-saaret,
wiini-rikas Madeira ja Kapwerdin-saaret, Atlantin-meres-



75

B iskaya-lahden, Atlantin-.neren, Portugalin, Wä-
limeren ja Frankanmaan (Pyrenean wuorten) wälissä.
On enimmiten muorimaata, ja niitten monien, enimmi-
ten idästä länteen juoksewain wuorijonoin wälissä on
ylhäisiä taksoja, joissa juoksee waan wähä-wesisiä jawe-
si-kululle sopimattomia jokia. Sisempi osa on enim-
mästi kuiwaa, aukeata ja yläwää tasamaata, jossa il-
manala ei ole juuri lauhaa eikä maakaan wiljawaa.
Eteläinen ja itäinen rantamaa on sitä ihanampi sekit
ilmanalan että maanlaadun puolesta, ja siellä kaswaa
et waan etelä Guropassa tawallisia arwoisia hedelmiä
(pomeranseja, sitruuneja, mandeleita, öljy-puita j. n. e.),
mutta myöskin soken-putkeja, dadel, saffran, Pisang ja
muun nimellisiä hedelmiä. Asukkaat owat weltto-luon-
toisia ja huolettomat maanwiljelyksessä, wuorityössä ja
keinollisuudessa, eiwätkä wiihti hankkia sellaisia etuja,
jotka maatimat työtä ja tointa. Enimmästi he työsken-
telewät karjan hoidossa ja mainioita owat heidän hieno-
lvillaset lampaat (merinos), hewois-aasit ja hewoiset
(Andalusiassa). Kauppa on enimmiten ulkomaalaisten
käsissä ja wiemä-kalut owat wiiniä, silkkiä, hedelmiä^
willaa ja merisuolaa. Uskonoppi on katolikinm ja kan-san siwistys huonolla kannalla. Kuninkaanwalta on
jaettu kuninkaan ja cortes-nimisten säätyin kesken.

Pohjaisella rannalla. Santander, arwoi-sa kaxppataupunki. — Corunna, etewin sotahamina, kauppa
Amerikan kanssa. — Etelä rannalla. Cadiz, etewä kaup-
pa, 62 t. — Malaga, wiinin ja hedelmäin kauppa, 75 t. —

Granada, silkki-wapriikoja, fomeoita muinas-ajan jäännöksiä.

sB^ maita eteläisen Afrikan läntisellä ja itäisellä rannalla. —

Astassa: Goa, Läntis-Indian niemimaan läntisellä rannalla^
Makao, Kinan eteläisen rannan edustalla, Timor, ja moniai-
ta muita saaria Itä-Indian saaristossa.

844? p. a.; 17 milj. asuk., 2026 p. alalle.
b) Spanian kuninkaanwaltakunta.
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6? t. — Itäisellä rannalla. Murcia, ihanassa Segu-
ra-joen laksossa, silkin ja merenruokoin (spanska rör) kauppa,
40 t. — Alicante, silkin ja wiinin walmistus, fituri kauppa,
25 t. — Walencia, ihanalla seudulla (Spanian puu-tarha),
paljo wiiniä, silkkiä, tuhan-suolaa (soda), silkki-wapriikoja, op-
pilaisten suhteen suurin yli-opisto, 67 t. — Barcelona, suu-
rin wapriika- (esm. nuusku) ja kauppa-kaupunki, 122 t. —

Eastilian yläwällä tasamaalla. Burgos ja Se-
gowia, werka-wapriikoja, willankauppa; näitten feutuin lam-
pailla on kaiktian hienoin willa. — Madrid, waltakunnan
pääkaupunki ja hallituksen afumaftaikka, wähänen liike, 280 t.
— Andalusian ihanassa alangossa Guadalquiwir
wirran ympäristöllä. Cordowa, hewoiskauppa, 40 t. — Sewil-
la, suuria silkki- ja tupakki-wapriikoja, wiiniä ja willankaup-
pa, yli-opisto, 100 t. — Arragonian alangossa Ebro-
wirran ympärillä. Zaragoza, yli-opisto, 43. t. — Saaria Wä-
limeressä: Baleariset ja Pithyusiset.

Maita ulkomaalla. Afrikassa: Ceutan kaupunki
Gibraltar-salmen rannalla, eteläiset Kanarian-saaret Atlan-
tjnmeressä. — Amerikassa: ei enään muuta kun Kuban ja
Portorikon-saaret ja moniaita wähäisistä Antilla-saarista. —

Asiassa: Filippina-saaret Suuressa waltameressä. — Aus-
traliassa: Mariana- ja Karolina-saaret ja moniaita muita
saaristoja.

Italian niemimaan länsi-eteläisellä puolella on Ge-
nuan-lahti ja Tyrrhenan meri, itä-eteläisellä lonian
nleri Taranto-lahteneen ja itäpohj. Adrianmeri; poh-
jaisessa ja länsipohj. on sen rajana Saksanmaa, Schweiz,
ja Franskanmaa, jotka maat Alppi-wuoret eroittawat
Italiasta. Keskeä läpi tämän historiassa mainion nie-
mimaan kulkewat aukeat Apennini-wuoret. Ranta-
mailla on paljo wetelöitä, terweydelle wahingollisia seu-
tuja, maremmon nimeltänsä. Ilmanalan ja luonnon
tuotetten suhteen on suuri eroitus. Alppiwuorten
kukkuloilla on ikuinen lumi. Laskeudessa sieltä alas ta-
paa ennen pitkää Guropan kaiket ilmanalat. Wiimmein

5609 p. a.; 26 milj. a., 4635 p. alalle.
Italia.
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tullaan ihanalle Lombardian tasamaalle tahi Po-
wirran laksoon, jossa kaswaa ololta jywiä (nisua, tur-
kin-wehnää, riisiä), wiiniä ja silkkiä. Niemimaan kes-
kipaikka on eteläisten hedelmäin kotomaa (öljypuun he-
delmiä, sitruuneja, mandeleja j. m.). Etelä osassa on
ilma wälistä tukehuttawan lämmin, warsinkin kun Si-
rocco-tuuli (kuuma etelä-tuuli) tuulee. Maan-alainen
tuli (Wesuwion wuori on kun uunin piippu) tekee maan-,
pinnan tuiki wiljawaksi, mutta Italian laiska kansa ei
wiihti sitä wiljellä, kun se ilmanki kaswattaa heille run-
saan rawinnon. Guropassa harwemmin tawattawista
kaswuista mainittakoon daadeli-puu, lohannis-leipä-he-
delmä-puu, sokeriputki ja pumpuli-pensas. WäkewäK
wiiniä saadaan runsaasti; mutta kun, sitä n oikein mal-
mistella, ei se ole juuri mieluista; samoten on myös
öljyn asia. Wähän paremmin miljellään maata Siei-
liassa, Wälimerm saaressa, jonka ylämät tasamaat ja
kapeat rantamaat owat wiljawimpia maita maan pääl-
tä, kaswattain nisua, wiiniä, apelsiineja ja mnita etelä-
maisia hedelmiä, silkkiä, pumpulia; myöskin menestyy
sinne istutettu tee-pensas. Sardinian suuri ja Wuo-
rinen saari on myös huonossa ruokossa ja mehtänen,
Mutta kaswattaa kuitenkin runsaasti jywiä, wiiniä ja
öljypuita. — Keinollisuus ja wapriikan-liike owat huo-
nonmoisella kannalla, pohjaisessa osassa kuitenkin pa-
remmalla kun eteläisessä. Maan runsaat anteet teke-
wät kaupanliikkem Milkkaaksi, mutta se on enimmiten
ulkomaalaisten wallassa. Uskonoppi on katolikinen ja
kansan simistymisestä ei juuri tiedä mitään. Italia on
Europan nykyisen siwistyksen syntymämaa, mutta aino-
astaan ihanne-taidossa (skön konst) on se pysynyt muit-
ten edellä. Italia on jaettu moniin omawaltaisiin, toi-
sistansa erillään olemiin Maltakuntiin, joitten tila ylem-
miten on huonolla kannalla.

1) Sardinian kuninkaanwaltakunta (1373 p. a., 4,910,000
asuk.), Italian niemimaan länsipohjainen, osa Ticinon wir-
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taan asti. Siellä on Europan korkein wuori Montblane.
Maa, jota hywästi wiljellään, kaswattaa nisua, wiiniä ja filk-
tiäis-puita. Alppi-wuorten yli on suurin waiwoin walmistet-
tu teitä Franskanmaahan ja Schweiziin. Hallitusmuoto on
määrätty ytsi-walta ja tämä waltakunta on wiimme aikoiM
kokenut todella parantaa tilaansa. — Turin, Po-wirran ran-
nalla, Piemontin maakunnassa, pääkaupunki ja hallituksen asu-
mapaikka, yli-opisto, silkki-wapriikoja, 140 t. — Nizza, me-
ren rannalla, mainio terweellisestä ilmanalastansa. — Genua,
Genua-lahden rannalla, täynnä komcoita marmorista rakennet-
tuja kartanoita, pulska mereltä katsella, suurenmoinen kauppa,
115 t. — Cagliari, etewin kauppakaupunki Sardinian saarella.

4) Modenan herttuakunta (110 p. a., 600,000 asuk.),
wiljawaa tasamaata, jossa öljypuun hedelmät, kastanjat ja wii-
napuuu rypäleet hywin menestywät. Mod ena, pääkaupun-
ki, yli-opisto, 31 t. — Carrara, sen seuduilla on mainiota
mormoria.

2) Lombardia -Wenedigin kuninkaanwaltakunta (826
p. a., 5z milj. asuk.), länsipohjainen osa, kuuluu Itäwalta»
luntaan.

3) Parman herttuakunta (113 p. a., 497,000 asuk.),
runsaasti wiiniä, silkkiä ja oiwallista (parmesan) juustoa. —.

Parma, Yli-opisto, juuston kauppa, 40 t.

5) Toskanan Suuri-herttuakunta (403 p. a., 1,780,000
asuk.). Itäinen osa on wuorista; pohjainen on erinomaisesti
wiljelty ja koto Arno-wirran lakso on kun samaa wiina-maa-
ta; etelä osa Ombrone-wirran ympärillä on kun erämaata ja
terweydelle wahingollinen, warsinki lähinnä merta (maremman).
Asukkaat owat sangen uutteroita. Florenz, Arnon rannal-
la, paljo kalliita maalatutta kuwia ja muita taito-kaluja, silk-
ki- jn willa-wapriikoja, olki-hattuja walmistetaan, 113 t. —

Liworno, wilppahin kauppakaupunki Italiassa, 80 t. — Gl-
ban-saarella on raudan taiwantoja.

6) Kirkko(Paawin-)*Valtakuuta (750 p. a., 3i milj.
asuk.) ulottuu leweydeltään Tyrrhenan merestä Adrianme-
reen ja itäpohjasta kohden wetelään Po-wirran fuu-seutuun.
Läntinen rantamaa, jonka läpitse Tiber juoksee, on (marem-
man-nimistä) wetelää maata ja Tiberin etelä puolella owat
ne laajat Pöntiset rutto-järwet. Apennini-wuorten itäpuolella
olewan osan maanlaatu on parempaa. Paawi on hallitsiana.
**--- Roma, Tiberin rannalla, maan-mainio, paawin asunto
(watikan), kalliita muinas-ajan jäännöksiä, kumia j. m., wie-
lätin ihanne-taitoin pääkaupunki, 179 t. — Ancona, Adrian-
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meren rannalla, etewin kauppakaupunki, 35 t. — Rawenna,
wetelällä maanpaikalla, kauppa. — Bologna, paljo silkkiä ku-
dotaan, Europan wanhin yli-opisto, 72 t.

7) San Marinon tasawaltakunta (1 ft. a., 8009
asuk.), pienin waltakunta Europassa, paawin waltakunnan itä-
pohjaisessa osassa, on paawin suojeluksen alla. *^ San Ma-
rino, wuorelle rakettu.

8) Molemmat Siciliat niminen kuninkaanwaltakunta
(2033 p. a., 9z milj. asuk.). Siihen kuuluu: 1) Neapel,
Italian eteläinen osa, ja 2) Sicilian kolmikulmanen saari,
jonka Faro di Messinä tahi Messinan-salmi eroittaa manner-
maasta. Neapel on enimmäksi osaksi wuorista; tasamaita onse ihana kampagna läntisellä rannalla, ja idässä se kuiwa
Apulian tasamaa, jota pidetään laitumena. Erinomaisia wie-
mä-kaluja Siciliasta owat tulikiwi, nisu ja suola. Itäisellä
rantamaalla on Europan kortein tuli-wuori Etna tahi Monte
Ghibello. Neapel, kampagnan tasamaalla, Wesuwion juu-
rella, waltakunnan pääkaupunki ja hallituksen asumapaikka, suu-
rin kaupunki Italiassa, yli-opisto, hywä kauppa ; tuskimpa kau-
niimpaa näkee kun se on, mereltä katsoen, 414 t. Sitä lä-
hellä owat ne Wesuwion tulella, wuonna 79 Krist. synt. jäl-
keen, maahan haudatut kaupungit Herculanum ja Pompeji,
joita meidän aikoina on kaiwamalla osittain ilmi saatu. —

Taranto, Apulian niemellä Taranto-lahden rannalla, hywä
kauppa. — Palermo, Siciliassa, hallituksen asuma-paikka, yli-
opisto, wilpas kaupan-liike, 200 t. — Trapani, läntisellä ne-
nällä, suolankauppa, korallin-pyyntö. — Siragossa (muinan
mainio Syracusa), luulusaa wiiniä, silkki-wapriikoja, muinai-
sen komeuden jäännöksiä. — Catana, Etnan juurella, yli-
opisto, 52 t. — Saaria: Egatiset länn. ja Lipariset pohj.

Korsikan-saari kuuluu Franskanmaahan. — Sicilian
etelä puolella olewat Maltan, Gozzon ja Cominon-saaret
(10 p. a., 128 t. asuk.) kuuluwat Englantiin. Ne owat pal-
jaita kalttikiwi-saaria, jotka niitten uutterat asukkaat owat
peittäneet sinne wedetyllä mullalla ja jotka nyt, hywästi wil-
jeltyinä, kaswattawat runsaasti jywiä, wiiniä ja etelämaisia he-
delmiä. — Waletta, luja linna, Englannin laiwa-osaston olo-
pcktka, wilpas kaupanliike, 4? t.

eli Vsmanin waltakunta. Siihen kuuluu Wälime-
nn itäisen osan ympärillä olewat maakunnat, Guropas-

9571 p. a., 16z milj. asuk., 1724 p. alalle,
Turkin Sultaninwaltakunta,
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sa, Asiassa ja Afrikassa (86,000 p. a., 37 milj. asuk.),
mutta tässä katsellaan nyt waan sen Guropassa olewia
maakuntia, joitten itäpohjaisena rajana on Wenäjänmaa
(Pruth-wirta), pohjaisena ja länsipohjaisena Itäwalta-
kunta (Siebenburgin Karpathi-wuoret, Donau ja Sau),
läntisenä Adrian- ja lonian-meret, eteläisenä Greikan-
maa, itä-eteläisenä ja itäisenä Egean-meri ja Musta-
meri. Enin osa on wuorimaata (.vuorijonot Ggrisu?
dagh ja Balkan), jossa on ihania ja wiljawia tak-
soja. Ilmanala on lauha ja ihana; nisua, turkin-weh-
nää, riisiä, paraanlaista tupakkia (Macedoniassa), pum-
pulia ja wiiniä saadaan runsaasti; etelämaiset hedelmät
eiwät menesty niin hymästi kun länsi-eteläisessä Euro-
passa. Kimikunta on rikas, mutta ei sitä paljo wil-
jellä. Turkkilaiset itse pitäwät maanwiljelystä orjain
työnä, jonka wuoksi se samoten kun keinollisuuski ja
kauppa owat kristittyin ja Juutalaisten käsissä. Erin-
omaisia owat safiani- ja metalli-Mapriikat ja marsinkin
langan paino- tahi märi-laitokset. Muhametin uskon-
oppi on malta-uskonoppi ja Turkkilaiset owat wallitse-
wa kansa, mutta enin osa asukkaita (rajahs) tunnus-
taa greikalaista kristinoppia ja on Slawista kansakun-
taa. Guropalainen siwistys pyrkii yhä enemmän juur-
tumaan, wasten Muhametilaisten wimma-intoa. Sulta-
nilla on määrätön walta täysittäin wallanalaisissa maa-
kunnissa, mutta puolittain mallanalaisilla maakunnilla
on oma hallituksensa ja ne maksamat main meroa.

Täysittäin wallanalaiset maakunnat,
jotka owat jaetut ejatet-nimisiin osakuntiin, joissapascha-nimel-
liset päämiehet hallitsewat, owat: 1) Rumilia tahi Thracia,
Balkan-wuoren ja Egean-meren wälillä. — Konstantinopel
(turkkilais. Stambul), Bosporon rannalla, pääkaupunki ja sul-
tanin asuma-paikka (Serai tahi Seralja), suuri-arwoisia silk-
ki- ja pumpuli-wapriikoja, oiwallisella paikalla kaupan suhteen,
600 t. — Adrianopel, Maritsa-wirran rannalla, hywä maa-
kauppa, 120 t. — Gallipoli, Hellesponton rannalla, sotaha-
mina, sasianin walmistus, 80 t. — 2) Bulgaria, Balkan-
wuoren ja Donaun wälissä. — Warna, Hamina Mustassa-
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meressä, linnoitettu. — Schumla, wahwa linna Balkan-
Vuoren solassa. 3) Macedonia. — Saloniki, saman-ni-
misen lahden rannalla, kaupan suhteen ensimmäistä lähin kau-
punki, 70 t. — 4) Thessalia. — Larissa, lähellä Salam-
brian wirtaa, langan painatus-laitoksia, 25 t. — 5) Albania.
— Jänninä, wilpas maakaupanliike, 30 t. — 6) Bosnia.
— Bosna Seraj, suuri-arwoisia rauta- ja teräs-wapriikoja,
65 t. — 7) Saaria: Kandia, Wuorinen, runsaasti öljyä ja
hedelmiä; moniaita pienempiä saaria Arkipelagissa.

L) Puolittain wallanalaisia maakuntia
owat Donaun ympärillä olewat herttuakunnat :

1) Serwia. — Belgrad, Saun ja Donaun yhdyspai-
talla, linnoitettu, kauppa Unkerinmaan kanssa, 30 t.

2) Wallachia, wiljawa tasamaa Donaun pohjaispuo-
lella. — Bukarest, hallituksen asuma-paikka, wäkewä kaup-
pa, 130 t.

3) Moldau, Wenäjän rajalla. __!__ lassy, pääkaupun-
ki, 60 t.

Albaniassa, synkässä wuorimaassa, on Montenegron
itsenäinen waltakunta (70 p. a.). Asukkaat (125,000) owat
sivistymättömiä.

Greikanmaan kuninkaanwaltakunta.

Eteläpuolella Turkinmaata lonian- ja Ggean-me-
rien wälissä. Siihen kuuluu maakuntia, jotka ihmis-
kunnan siwistyksen historiassa owat kaikkian merkilli-
simpiä. Suurin osa on muorimaata (Pindus). Lak-
sot owat kaitaset ja wiljawat. Maa oli muinan pa-
remmin wiljelty; jywiä (nisua, ohraa, turkin-wehnää ja
hirssiä) ei tule tarpeeksi; pää-tuloja owat wiini, öljy
ja hedelmät (wiikunat, rusinat, korintit, sitruunat j. m.),
silkki ja marmori. Keinollisuus on alkamaisillaan. Maa
on sopiwa kaupalle ja kaupanliike on wilpas. Kansan
siwistämisestä on ruwettu huolta pitämään. Uskonoppi
on greikalais-kristitty. Kuninkaanwalta on määrätty.

1) Liwadia tahi Hellas. -^ Athen, pääkaupunki,
maan-mainio, paljo muinais-ajan jäännöksiä, yli-opisto, 50 t. —

Missolonghi, linna. — 2) Morea tahi Peloponnefo.
Maantieto. U

896 p. a., 1 milj. asuk.; 1116 p. alalle.
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— Korinth, maan-kaulalla, wiiniä, paljo muinais-ajan jään-
nöksiä. — Parras, Lepanto-lahden rannalla, täypi kauppa»
korinteilla, 8 t. — Nawarino, lonian-meren rannalla, hywä
Hamina. — Mifitra, muinan Sparta, Eurotas-wirran ran-
nalla. — Nauplia, Argolis-lahden rannalla, hywä kauppa, 10
t. — Saaria: 1) Negroponte, muinan Gubea, jonka Euri-
puH-salmi eroittaa mannermaasta. — 2) Cykladin-saaret:
Syra, kaupunki Hermopolis, wilpas kaupanliike, 30 t. —

Naxos, suurin saarista, runsaasti wiiniä. — Paros, wal-
keata marmoria. — Sporadin-saaret: Ggina, Eg.na-lah-
den rannalla, — Hydra ja Spezzia, melkoinen kauppa.

On Englannin suojeluksen elikkä wallan alla. Sii-
hen kuuluu 7 suurempaa ja moniaita pienempiä wuo-
rista, mutta wiljawia saaria lonian-meressä: Korfu,
Pazo, S:ta Maura, Theaki, Kesalonia (suurin),
lante ("Itämaan kukkainen") ja Gerigo (Morecm
eteläpuolella). Pää-tulot owat: öljypuun hedelmiä, wii-
niä, rusinoita ja korinteja. Kaupanliike melkoinen. Us-
konoppi on greikalais-kristitty. Hallituksena on Eng-
lantilainen hallitus-mies ja senaati, jossa on 6 jäsentä,
jotka walitaan s:deksi wuodeksi.

lonian saarten tasawalta.
52 p. a.; 227,000 asuk., 4365 p. alalle.

— Korfu, hallituksen asuma-paikka, yli-opisto, kauppa,
16 t. — Zante, wiinin kauppa, 14 t.
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Asia on luontonsa suhteen kaikin puolin summat-
toman suuri. Sen runsaat ja monenlaiset luonnon an-
teet tekewät kaupan laajaksi ja wilppaaksi, mutta se on
enimmiten Europalaisten käsissä. Karawaani-(matka-
joukko-Muppa, enimmin Wenäjälle ja Lemantiin on
myös suuresta armosta. Asia on ihmiskunnan siwis-
tyksen syntymäpaikka ja niillä ajoin, jolloin Europa wie-
lä oli tietämättömissä, oli Asiassa waltakuntia, joissa
sekä hengen moimat että keinollisuus oliwat erinomaisen
hywästi wiljellyt; mutta kowa orjuus, joka kaikin puo-
lin oli sinne tunkeunut, on pysähdyttänyt kaiken hengel-
lisen edistymisen. — Suuri osa Asiaa kuuluu nyt Eu-
ropalaisten wallan alle. Muut maakunnat owat enem-
min eli wähemmin siwistyneitä waltakuntia, joissa hal-
litus-muoto on hirmu-maltainen taikka isäntä-waltainen.

Wenajan walta Asiassa.
250,000 p. a.; 6 milj. asuk.

Asia.

1) Trans-Kaukasia Mustanmeren ja Kaspian-
meren wälissä. Maa kaswaa runsaita ja monenlaisia
kaswuja, alkaen Kaukasus-wuoren lumisilta kukku-
loilta alaisiin taksoihin asti, joissa saadaan runsaasti
pumpulia, silkkiä, miiuiä ja hedelmiä. Karjanhoito ja
roswoaminen owat pää-elatuskeinoja. Enin osa asuk-
kaita tunnustaa Muhametin uskonoppia. — 2) Sibe-
ria, Asian pohjainen osa, mahdottoman awara maa-
kunta, on kylmää ja, paitsi länsi-eteläistä osaa, wähän
wiljeltyä. Sen läntinen, eteläinen ja itä-eteläinen osa
on wuorista (Ural, Altai ja Dauria); mutta Jääme-
ren puolimmainen osa on alankomaata. Hirwiöitä meh-
tiä kaswaa wiljawammilla paikoilla. Siinä maassa löy-
tyy kultaa ja muita metalleja ja kallis-nahkasia eläimiä
(sobeleja j. m.). Pohjaisin osa on melkeen waan lu-
men wallassa ja sen asukkaat asuwat tuohi-kodissa ja
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eläwät peuran, walaskalan ja hylkeen lihalla ja kalan
(lohen) pyynnillä. Kinalaisille waihetetaan paljo nah-
koja teehen ja pumpuliin. Asukkaat kuuluwat erinäi-
siin kansakuntiin, joitten joukossa suomalaisiakin (esm.
Samojedit, Ostiakit); ne owat osaksi kristityttä, osaksi
muhametilaisia ja pakanoita. — 3) Osa Kirgisein
aro-maata (Kaspian- ja Aral-meren pohjoispuolella),
jonka asukkaat eläwät karjanhoidolla (erinomaisia he-
wosia) ja owat kukin sukukuntansa ruhtinaan hallituk-sen alla.

Kaukasus-maat owat jaetut s:teen kuwernemen-
tiiu: 1) Kutais, johon kuuluu tautiset luisu-maat: Abchasia, Mingrelia ja Imeretia; — 2) Tiflis, johon kuuluu
Georgian tahi Grusian eteläinen porras-maa; — 3) Der-
bend, itäpohjainen luisu-maa (Daghestan); — 4) Schemachi,
itä-eteläinen luisu-maa; — 5) Eriwan, Grusian eteläpuolel-
la. — Tiflis, Kur-wirran rannalla, hywä kauppa; 30 t. —

Eriwan, lähellä Aras-wirtaa Armeniassa, jossa on Gtsch
miadzin-niminen luostari, jossa Armenian kristittyin patriarkkaasuu. Lähellä on mainio Ararat-wuori, Persian rajalla. —

Baku, Schirwan maakunnassa olewa Kaspian-meren Hamina,
jossa on joltinenki laiwanliike. — Monet Kaukasian wuori-

kansat owat wielä oma-waltaisia, esm. Tschetschensiläiset ja
Tscherkessiläiset, jotka asuwat wuoren korkeimmilla osilla ja
joita pidetään kaikkian kauniimpina ihmisinä maan päällä.

Sibiria on jaettu seuraawiin kuweruementeihin: To-
bölsk, Tomsk, leniseisk, Irkutsk, lakutsk jaKamtschat-
ka, ja Tschukotskin (itäpohj. kulma) ja Trans-Baikalin
paikkakuntiin. — Tobolsk, Irtischin rannatta, melkoinen kau-
panliike, 20 t. — Kolywan, Obin rannalla, metalli-rikkaas-
sa wuorimaassa. — Irkutsk, Angara-wirran lähtöpaikalla
Baikal-merestä, melkoinen kauppa, 16 t. — Kiachta, Kinan
rajalla, kauppa Kinan kanssa. — Nertschinsk, hopio-rikkaas-
sa wuorimaassa. — Ochotsk, kaupan-kulku Amerikaan. —

Petropawlofsk, Hamina Kamtschatkassa. — Saaria: Uusi
Sibiria, lää-meressä, asumattomat; siellä on löydetty sum-
mattoman suurten, elehwantinkaltaisten, mammuth-eläinten luu-
rankoja; Pohjaiset Kurili-saaret, Ochotsk-lahden edustalla.
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"Siihen kuuluu: 1) Länsi Asian niemimaa tahi
Wähempi Asia, Turkkilainen nimi on Anadoli, Wuo-
rinen (Taurus-wuori); wiljawaa, mutta wähän wiljel-
tyä; 2) Syria, yläwä (wuoret Libanon ja Antili-
banon) rantamaa Välimeren itäpuolella Gufrat-wir-
taan asti; sisemmät osat owat mehtätöntä erämaata;
rantamaa on wiljawaa, mutta maata ei paljon wiljel-
lä; 3) Gusrat- ja Tigris-wirtain ympäristö,
muinan siwistynyttä maakuntaa, nyt enimmiten erä-
maata; Kurdilaiset owat enimmästi paimentolaisia ja
roswoja; ,4) Armenia, aukea ylämaa mainittuin wir-
tain lähdetien seuduilla ; ilmanala on kylmää. — Kaik-
ki nämät maakunnat owat Turkin wallan alla näänty-
neet entisestä varallisuudestansa. Keinollisuus (safiani,
silkki-, pumpuli- ja kameli-willa-waatetta, langan pai-
ne) on kuitenkin melkoinen. Juutalaiset, Armenialaiset
ja Greikalaiset käywät joltistakin kauppaa sekä luonnon
että keinollisuuden tuotteilla. Rutto rasittaa usein maata.
Wäestö on seka-kansaista; enin osa on Turkkilaisia.
Asukkaat owat enimmäksi osaksi Muhametin uskonop-
pia; paljo on kuitenkin greikalais-kristittyä oppiakin.

— (Vähäinen Asia) Trapezunt, Mustan-meren
rannalla, silkin- ja kuparin-kauppa, 50 t. — Brussa, me-
ren-waha-(syöskummi-)piiftpuja, suuria silkki-wapriikoja, 100 t.
Smyrna, Egean-meren rannalla, parahin kaupftakaupunki Le-
wantissa, wapriikoja, 150 t., joitten joukossa Europalaisia mel-
keen kaikista kansoista. — Angora, kuuluisa kamee.i-wuohis-
tansa, joitten hienoista karwoista kudotaan kamlottia, huiweja
j. n. e. — (Syria) Haleb tahi Aleppo, silkki- ja pum-
puli-wapriikoja, wilpas matka-joukko-(karawan-)kanppa, 200
t. — Damask tahi Damaskus, suuria wapriikoja, oiwalli-
sia miekan-teriä, matka-joukkoin kokous-paikka, 150 t. - le-rufaleln, Palestinassa, kristittyin pyhä-waelluspaikka (Kristuk-sen hauta), 20 t. — Tadmor, Syrian erämaassa, muinan

komean Palmyran jäännöksiä. — (Eufrat- ja Tigris-
wirtain ympäristö) Basra, Persian-lahdeu rannalla,

Turkin walta Asiassa.
22,000 p. a.; 16 milj. asuk.



86

kauppa Indialaisten ja Persialaisten kanssa. — Bagdad,
Tigris-wirran rannalla, wapriikoja ja kauppa, 100 t. — Mo-
sul, Tigris-wirran rannalla, muslini-wapriikoja, 60 t. —

Muinan mainioin ja suurten laupunkein Niniwen (Tigris-
wirran seuduilla) ja Babylonin (Eufratin seuduilla) jään-
nöksiä. — Saaria: Cyperi, runsaasti wiiniä, pumpulia ja
hedelmiä; Rhodus, suurin laiwan-rakentaminen Turkin walta-
kunnassa; — Scio, runsaasti tärpättiä ja mastikkiä (mastix).

Enin osa on yläwia kuiwia erämaita, jotka jyrkäs-
ti alenewat mataloille ja kuumille rannoille. Wuoris-
ta mainittakoon maan-mainio Sinai tahi Mvseksen-
wuori (7400 jalk. kork.) Arabian-lahden pohjais-puo-
limmaisella niemimaalla. Arabian hewoset owat mai-
nioita. Kaswuista on daadeli-palmu erinomaisin, joka
on tawallisin elatus-aine. Karjanhoito on pää-elatus-
keino. Beduini-nimelliset asukkaat owat paimentolai-
sia, muuttelewat sinne tänne kameelinensa, lampainensa
ja wuohinmsa ja roswoawat, Hadhesi- ja Fellahs-ni-
melliset wiljelewät maata ja keinollisuutta; kauppa on
enimmiten Indian Banjanein käsissä. Länsi-eteläinen
rantamaa tahi Jemen (entinen "onnellinen" Arabia)
on sopiwaa wiljellä ja kaswattaa oiwallista kahwea.
Maa on jaettu moniin pieniin hallituskuntiin, joitten
hallitsioita kutsutaan imaneiksi, emireiksi ja schei-
keiksi; läntisen rantamaan asukkaat owat Turkin sul-
tanin hallituksen alla. Arabia on Muhametin uskon-
opin kotimaa.

Arabia.

— Mekka. 60 t. ja Medina, pyhiä pyhä-waelluspait-
koja, edellinen Muhametin syntymäpaikka, jälkimmäinen hänen
kuolemapaikka. — Dschidda, Mekkan Hamina, balsamin kaup-
pa, 40 t. — Mokka, paraan kahwen kauppa. — Aden, wa-
paa Hamina ja linna Punasen-meren suulla, on Englannin. —

Maskat, hywä kauppa, 60 t. — Baharein-saaret, Persian-
lahdessa, suuri helm.-simpukan pyyntö.
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Rajana länsi-etelässä ja etelässä on Perfian-lahtj
ja Arabian-meri, itäpohjaisessa Sind-wirta, lännessä ja
länsipohjaisessa Turkin ja Wenäjän maat ja Kaspian-
meri. Tässä porras-maassa (Hindukhu- ja Albors-
wuoret pohjaisessa, Zagrosch lännessä) on sekä sateen
että muun weden puute. Sisempi maa on enimmiten
Hietasta erämaata ja suola-aroja (joitten joukossa se
120 peninkuormaa pitkä ja 30 penink. leweä suuri
suola-erämaa). Luonnostansa wiljawia owat ainoas-
taan wuorten rinteet Hietasta, kairasta ja kuumaa me-
renrantaa kohden, (jossa ei kaswa juuri muuta kun daa-
deleja) ja wetelää ja terweydelle wahingollista, pitkin
Kaspianmertä juoksemaa rantamaata kohden. Muha-
metin uskonoppi on pää-uskonoppi. Siihen kuuluu 3
osaa: Persia, lännessä, Afghanistan, itäpohj. ja Be-
ludschistan, itä-etelässä.

1. Persi a. Asukkaat (Tadschiks) owat siwistyneimftiä
kaikista Asian kansoista, mutta heidän tieteellinen oppinsa on
kuitenkin wähä-pätöinen. Keinollisuus (safiani, sametti, siltti-
waate, huiwit j. n. e.) ei ole wähäinen; samote kauppa, mut-
ta se on Banjanein, Europalaisten ja Amerikalaisten wallas-sa. — Teheran, pääkaupunki ja Schahin (hallitsian) asuma-paikka, metalli-wapriitoja, 130 t. — Ispahan, komeoita mui-
nas-jäännöksiä, kulta- ja hopio-waatteen walmistus, 250 t. —

Schiraz, ihanassa laksossa ("Persian puutarha"), ruusun-neS-
tettä (rosen-essens) walmistetaan, mumian- (balsami, jota käy-
tetään lääkityksenä) kauppa, 50 t. — Lähellä on muinan ko-
mean Persepolis-nimisen kaupungin jäännöksiä. — Abuschär,
arwöisin kauppapaikka Persian-lahden rannalla. — Balfrusch,
kauppakaupunki Kaspian-meren rannalla.

2. Afghanistan. Siihen kuuluu monta isäntä-wal-
lalla (patriarkaliskt) hallittua sukukuntaa. — Kabul, suuresta
arwosta kaupan suhteen Indian kanssa, woimallisimman Schahin
asumapaitta. — Kandahar, Asian kauneimpia kaupunkeja,
kauppa-tiellä Indiaan. — Herstt, silkin-hoito, silkki-wapriikoja,
kauppa.

3. Beludschistan. Sen paimentolais-sukukunnat
owat erinäisten hallitsiain alla, jotka pitäwät päähallitsianans»
Kelat-kaupungin Khania (hallitsiaa).

Iran.
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Sen nimi on myös wapaa Tataria, suuri Buk-
haria ja Dschagatai, Kaspian-meren ja Aral-meren
itäpuolella. Itäinen puoli on ihanaa porras-maata. Toi-
nen puoli on Turan ala-maa, jossa on wain aroja ja
pöly-hietaa. Puita kaswaa wain Amu Darian tahiDschihonin ja Sir Darian, Aral-mereen juoksewain,
wirtain rannoilla. Eteläinen osa on parahin, wiljelty
seutu keski-Asiassa. Asukkaat owat monesta eri suku-kunnasta, joista moniaat (Vukharilaiset) wiljelewät maa-
ta, keinollisuutta (pumpuli-waatetta) ja kauppaa; toi-
set (Kirgisit, Turkomannit, Usbekit) owat paimentolai-
sia ja roswoja. Tähän kuuluu monta waltakuntaa ja
kansalais-piirikuntaa. Usbekein sukukunta on woimal-
lisin. Uskonoppi on Muhametin uskonoppi.

Bokhara, wilkas karawani-kauppa Indian kanssa, 100
t. — Khiwa, kosteikolla (oas) lähellä Amua, roswo-walta.

Länsi -Indian niemimaa.

Turkestan.

Rajana owat Himalaja pohjaisessa, Persia ja Ara-
bian-meri länn., Bengalian-lahti ja Itä-Indian niemi-
maa idässä; etelää kohden kapenee maa Komorin-ni-
miseen nenään. Ilmanalan ja maan luonnon suhteen
on suuri erilaisuus, a) Pohjaisissa porras-maissa on
puhdas ja miileä ilma; niitä kehutaan kauniiksi kun
Paratiisi, d) Näitten alapuolella alkaa amara ja wil-
jawa Hindostan ala-maa, Ganges-wirran ympärillä.
Tämän ala-maan itäinen puoli on se erinomaisen wil-
jawa Bengali. Etemimpiä luonnon-tuottelta owat in-
digo (sini-paine), pumpuli, silkkiäis-puu, riisi ja sokeri-
putki. Ganges- ja Buramputer -wirtain suu-haarain
wetelöillä ympäristöillä asuu elehwantteja, tiikerejä, suu-
ria käärmeitä ja maa on siellä mäkemästi kasmamaa,
mutta sen ruttoisen luonnon wuoksi (koleran kotimaa)

67,000 p. a.; 180 milj. asuk.
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ei siellä oIV asukkaita, o) Ala-maan läntinen osa Sind-
tahi Indus-wirrcm ympärillä ei ole niin wiljawaa, ja
paikoin, johon wirran tulwa-wesi ei ulotu, erämaan kal-
tainen. Mutta Pendschab (wiiswirtamaa, Sind-wir-
ran s:den haaran ympärillä) on miljawaa. cl) Kolmi-
kulmanen Dekan on eteläinen osa, jonka läpitse mon-
ta wirtaa juoksee. Sen sisemmiltä ylämailla, molem-
pain ranta-wuorijonoin, (itäinen ja läntinen Ghats-
nimeltä wälillä on ilmanala miileämpi ja maa wilja-
wampi; mutta ne kapeat ranta-maat, Malabor län-
nessä ja Koromandel idässä, owat kuuma-ilmaiset ja
kaswattawat runsaasti mauksia (pippuria, inkiwääriä,
kardemummaa). — Indian, kaikkina aikoina kehutuista,
luonnon tuotteista mainittakoon wielä kalliita metalleja,
timantteja, helmiä, paraan laatuisia palmu-puita, se
hyödyllinen bambu-kaisla, josta useimmat talon-kalut
tehdään ja huoneitakin rakennetaan, sandel-puu ja tek-
niminen puu, joka laiwan rakennukseen on werratonta.
Walmu (uni-kukka) on suurimmasta arwosta ja siitä*
malmistettu uni-myrkky on armoisimpaa kauppa-kalua.
Erinomaista silkki- ja pumpuli-Maatetta ja huimeja ku-
dotaan. Tämän maan suuri kaupanliike on Europa-
laisten käsissä. Onpa tuli-taimoja ja rauta-teitäkin_.
Hindulaiset owat atku-asukkaita; muutoin siellä asuu
monen-sukuista kansaa. Harmat oma.naiset ruhtinaat
(Radschahs) owat enääu oma-waltaisia ; enin osa maa-
ta kuuluu Englannin taikka oikeimmin Englannin Itä-
Indian kauppakunnan alle (noin 64,000 p. a. ja
175 milj. asuk.). Enin osa alku-asukkaita owat pakanoita.
Kristillinen siwistys lewenee kuitenkin yhä enemmän.

1. Englannin maita. Toiset niistä owat täysit-
täin wallan-alaisia, toiset puolittain wallan-alaisia. — Kalkutta,
pääkaupunki Brittiläisessä Indiassa ja kenraali-kuwernvorm
asumapaikka, Ganges-wirran rannalla, suurin kauppa-kaupunki,
800 t. — Benares, Ganges-wirran rannalla, pyhä waellus-
paikka, huiwi-wapriikoja, 630 t. — Delhi, komea, Suuri-Mo-
gulin (hallitsian) entinen asunto-paikka, wäkewä kauppa, 200
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t. — Kasckmir, werrattoman ihanassa laksossa länstftohjai-sessa nurkassa; werrattomia huiweja kudotaan. - Bombay,
paras kauppakaupunki läntisellä rannalla, Englannin laiwas-
ton olopaikka, 240 t. — Lähellä owat Glefante- ja Salsette-
nimiset saaret mainioine templi-luolineen. — Golkonda, run-
saasti timantteja. — Madras, Bengalin-lahden rannalla,
suuri wapriika- ja kauppa-kaupunki, 460 t.

2. Muut Europalaisten maat. a) Franska-laisten owat Mah6 läntisellä ja Pondicheri itäisellä ran-
nalla ja moniaat muut paikat. — b) Portugalilaisten Goa,
läntisellä rannalla, ja Diu.

3. Oma-waltaisista waltakunnista mainittakoon Butan,
Himalajan porras-maata.

Saaria: Ceilon, Wuorinen, kauneimpia kallis-kiwiä,
(ädelsten), parahinta kanelia ja kalleimpia helmiä (helmi-sim-
pukan pyyntö Manaar-salmessa, Ceilonin ja manner-maan
wälissä); Englantilaisten. — Lakediwit, runsaasti kokos-pui-
ta, kokos-pähkinöitä ja kauris-nimisiä simpukoita (joita käyte-
tään pienen-rahan asemesta.)

Bengalin-lahden, Malakka-salmm ja Kinan etelä-me-
ren (Siam- ja Tonkin-lahtineen) wälillä, on wielä
sangen tuntematon. Pohjaisesta etelään kulkee monta
wuori-haaraa, joitten wälissä on pitkän-soikuloita tak-
soja, jotka niillä seuduin, joihin läpi-jnoksewain wir-
tain tulwa-wesi ulottuu, owat tuiki wiljawia. Siellä
on kallis-kiwiä, paljo hywän-hajusia puu-lajeja, mauk-
sia, teetä, riisiä j. n. e. Keinollisuus on wäha-arwoi-
nen; silkin wiljelys ja laiwain rakentaminen on kuitenki
hywällä kannalla. Asukkaat owat pakanoita elikkä Muha-
metilaisia. Hallitus-muoto on täysinäinen hirmu-walta.

1. Englantiin kuuluwia owat moniaat maan-
paikat läntis-rannalla, Wales-Prinsfin-saari Malakan-sal-messa, runsaasti tinaa, Malakkan-kaupunki, Sinkaporen-
saari, Malakan eteläpuolella.

2. Birman tahi Awan waltakunta, näihin aikoihin
Voimallisin waltakunta. Awa, rakennettu Bambu-putkesta,
Boan (hallitsian) asuntopaikka. - Rangun, suurin kauppa-
kaupunki.

Itäisen Indian niemimaa,
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3. Siam-waltakunta, keski-osa. — Bankok, raken-
nettu osin waajoille ofin wedessä uiwille bambu-putki-lautoille.

4. Anam-waltakunta, Siam- ja Tontin-lahtein wä-
lillä. — Saigon, hywä kauppa.

5. Malakka-niemimaa, Wuorinen, runsaasti tinaa ja
parasta pippuria. Siihen kuuluu monta pientä waltakuntaa.
Asukkaat owat meri-roswoja.

Saaria: Andaman-saaret, runsaastitek-nimistäpuu-
ta ja pumpulia. — Nikobar-saaret, kaswawat kokos-puita ja
leipä-hedelmä-puita. — Mergui-saaristo.

Nämät saaret owat wuorisia ja mehtäsiä, mutta ran-
noilla on kattanen wetelä ala-maa. Maan-järistyksiä on
usein. Siellä on hywin paljo eläwiä ja kaswuja. Kas-
wuista mainittakoon kampeche, tek, ebenholz (musta-puu),
gummi (gutta percha), sago-, kokos- ja muita palmuja,
riisiä, pumpulia, kahwea, sokeri-putkia, pippuria, neili-
koita, muskottia j. n. e. Enin osa näitä saaria on Hol-
lantilaisten.

Itä-Indian saaristo.

1. Suuret Sunda-saaret: Sumatra ja tina-
ritas Bänka. — lawa, wiljawinta maata maan päällä (kah-
wea, pumpulia, mauksia, riisiä ja sokeria. Palmu-wiinistä ja
sokerista tehdään aarakkia); Aatawian-kaupunki, jonkun ai-
kaa erinomaisin kauppa-paikka ; siellä asuu sen suuntaisten,
Hollantiin kuuluwain, maitten hallitus. — Borneo, Asiansuurin saari, wähä-wäkinen, runsaasti timantteja, kultaa ja
mauksia; siellä asuu orangutang, joka kaikista eläwistä on enin
ihmisen näköinen. — Celebes, jossa on monia Hollantilais-
ten asutus-paittoja.

2. Pienet Sunda-saaret. Suurin on Timor
(Portugalin).

3. Molukki- tahi Maus-saaret. - (Hollan-
nin): Banda-saaret owat muskotti-puun ja Amboinan-saari
maus-neilikoin kotimaa.

4. Filippina-saaret owatSpanian. Arwoisinsaa-ri on Manilla.
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1) Warsi nainenKina, Kinan-meren jaKel-
tasen-meren wieressä. Korkea ja jyrkkä wuori länsipuo-
lella eroittaa sen ja sisemmäisen Uli-Asian toisistansa,
ja pohjais-rajana on se eris-kummanen, 300:n penin-

kuorman pituinen, Kinan muuri, muinan suojeluksena
urhollista kansoja wastaan, jotka nyt owat kukistetut,
on nyt rappiolla. Tämä maa on enin-osin Wuorisen
laatuista. Itäinen osa, Hoangho- (keltasen) ja Jan-
tsekiang- (sinisen) wirtain suu-puolien ympärillä on
awara, wiljawa ja ylen kansakas tasa-maa, iki-wanhan,
merkillisen siwistyksen sydän-paikka, joka kuitenkaan tu-
hansiin wuostin ei ole siitään edistynyt. Paljo ihmisiäasuu huoneissa, jotka uimat Meden päällä. Nisua, rii-
siä, silkkiä, pumpulia, sokeri-putkia ja teetä (sen koti-
maa) on yltä kyllin. Wäestö on taidollista ja uutte-
raa; maan-wiljelys on hywällä kannalla; silkki- ja pum-
puli-waatetta, posliineja, lakeerattuja ja elehwantin-lui-
sia teoksia walmistetaan. Omalaatuinen kirjain-paina-
minen tahi pränttääminen, kompassi, paperin, posliinin
ja silkin walmistaminen j. m. owat olleet siellä tutut
ikiwanhoista ajoista. Oman maan kaupanliike on wil-
pas; merkillinen on se suuri keisarin-kanawa. Tee
on erinomaisin wiemä-kalu; arwoisia tuoma-kaluja owat
opium (uni-myrkky) Indiasta ja turkki-nahat Wenäjältä.

Wäki-rikkain waltakunta maan päällä. Uskonoppi
on pakanallinen. Keisarin walta on määrätön.

275,000 p. a.;, 400 milj. asuk.
Kinan waltakunta

— Peking, Pää- ja hallitus-kaupuuki, 2 milj. asuk. —

Ranking, suuria pumpuli- ja silkki-wapriikoja; merkillinen onse 200:n jalan korkuinen posliini-torni, 1 milj. — Schang-
hai, — Ningpo, — Fu-tscheu, — Amoy — ja Kanton
owat Haminoita, joissa ulkomaan kauppaa enimmiten käydään.
— Saaria: Formosa tahi Taiwan, runsaasti etelämaisia
hedelmiä, — Hainan, — Makao (Kantonin edustalla), on
Portugalin, — Hongkong, Englannin.
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2) Puolittain wallan-alaiset maat: a)
Mandschuria, Kinan pohjaispuolella, mehtäistä ja hy-
wä-laitumista ylämaata, jonka läpitse loht-rikas Amur-
wirta juoksee; ilmanala on kowaa; pohjaispuoli kuuluu
näillä ajoin WenäjMn. — b) Mongolia, enimmäksi
osaksensa tuntematon ja kylmä yläwä tasamaa, josta
suuri osa on Gobi- tahi Schamo-nimistä, kiwistä ja
Hietasta erämaata. Asukkaat, Mongoleja ja Kal-
mukkeja, owat paimentolaisia ja mainioita ratsastajia;
ne asuskelewat huopa-teltoissa ja owat monen Khanin
(hallitsian) Mallan alla. — c) Wäha-Bukharia
(tahi Ylä-Tataria, itä-Tataria, itä Dschagatai,
Turfan), kolmin puolin korkiain wuorten wälissä (Mus-
sart pohj., Velur länn., Kultun etel.) olewa ylämaa, jon-
ka eteläinen osa on erämaata (Schaschin). Lop-jär-
ween juoksewan Tarim-wirran ympäristöllä wiljellään
peltoa. Karawani-kauppa on joltinenki. — ä) Dsunga-
ria, Mussart-wuoren pohjaispuolillm luisu-maa.

— Maimatschin, Mongoliassa, Sibirian rajalla; We-
näjän kauppamiehet käywät siellä kauppaa. — Aarkand, Buk-
hariassa, ja Ili tahi Guldja, Dsungariassa, owat arwoisia
kauppa-paiktoja.

3. Suojelus-maita: ») Tibet, korkein maa-
kunta maan päällä, Kulkunin (Pohj.) ja Himalajan (etel.)
wälissä; sen läpi juoksee laru-tsang-bo-tsiu-wirta,
joka on Vuramputerin alkupuoli. Ilmanala on kyl-
mää. Grinomattain owat mainittawat sen röhkiwät hä-
rät (joitten hännät owat niinkuin silkkiä), hieno-willa-
set lampaat ja wuohet (joitten karwat wiedään Kasch-
miriin walmistettawiksi), rhabarberi ja puraksi (borar).
Kaksi hengellistä ruhtinasta (paawia) hallitsewat tässä
waltakunnassa; templejä ja luostareja on monta.

— Lassa, pää-paawm (Dalai Laman) asuntopaikka ; kaup-
pa Indian ja Kinan kanssa.

d) Korean-niemimaa, keltaisen-meren itäpuolella,
Wuorinen. — o) Lieu-Kieu tahi Liken-saaret Suu-ressa maltameressä.
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On wain saaria Suuressa waltameressä. Japanin
meri eroittaa ne mannermaasta. Saaret owat kallioisia ja
tuli-wuorisia ja usein tapahtuu maanjäristyksiä. Asuk-
kaat owat uutteruudellansa muokanneet sen kiwisen maan
oiwallisiksi wilja-maiksi, jotka kaswattawat runsaasti rii-
siä, nisua, sojaa (papuja, joista mehua puserretaan),
teetä j. n. e. Kupari on erinomaista. Posliini, lakee-
ratut kalut, silkki- ja pumpuli-waatteet owat täällä yhtä
hywiä kun Kinassa. Oman maan kauppa on wilpas;
ulkomaan kaupalla on ollut wielä suuremmat wastuk-
set kun Kinassa, mutta wiimme aikoina on ulkomaalai-
sille annettu lupa tulla useampiin Haminoihin. Koulu-
laitoksia ja luostareja on monta. Uskonoppi on paka-
nallinen. Waltakuntaa hallitsemassa on yksi hengelli-
nen (pappissäätyinen) ja yksi maailmallinen hnllitsia,
joilla on määrätön walta.

— Miako, Nifon-saarella, Dairin (hengellisen hallit-
sian) asuntopaikka, 500 t. — leddo, samalla saarella, Kubon
(maailmallisen hallitsian) asuntopaikka, iz milj. — Nanga-
saki, Kiusun-saarella, suuri kaupanliike; on wiimme aikoihin
asti ollut ainoa Hamina, johon ulkomaalaisilla, mutta ei niis-
täkään muilla kun Hollantilaisilla ja Kinalaisilla , on ollut
lupa tulla.

Japanin waltakunta.

WaltakunnallinM jako on täällä tuntematon ja se-
kawa. Rantamaissa on monioilla Europan waltakun-
nilla asutusmaita. Pellon-miljelys jakeinollisuus owat
tuntemattomia, paitsi Wälimeren rannoilla. Maan si-
semmissä osissa käydään kauppaa karawaneilla (kamee-
leilla) ja meri-kauppa on enimmiten Guropalaisten ja
pohjais-Amerikalaisten käsissä. Wiemä-kaluja owat kul-
ta, elehwantin-luu, pumpuli, öljy, gummi, orjat (kiel-

A fr i k a.
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letty kauppa). Tieteellinen siwistys on tuntematon asia.
Uskonoppi on pakanallinen (puu-jumalain palwelus);
pohjaisella rantamaalla tunnustawat asukkaat Muhame-
tin uskonoppia ja Europalaisten asutusmaissa kristin-
oppia, johon ne raa'at Neger-(Murjaani-)kansatkin pai-
koin owat ruwenneet antautumaan.

Rantamaa pitkin Wälimeren rantaa Atlantin-meres-
tä Egyptiin asti. Mehensä kulkewat Atlas-wuoren haa-
rat. Pohjainen ranta-maa on werrattoman wiljawaa.
Sen asukkaat oliwat ennen meri-roswoja. Tämän wuo-
rimaan eteläism luisu-maan nimi on Biled ul gerid
(palmu-maa); runsaasti daadeli-palmuja ja joutusa-
kulkuisia kameeleja; Hietasta, mutta kuitenki on monta
kosteikkoa.

1. Marokko-niminen Sultaninwaltakunta, jo-
hon länsipohjainen kulma, Fez, kuuluu. Wapriikoista
saadaan sasiania (maroqwin), silkkiä ja werkaa. Mel-
koinen kauppa mandeleilla, muodilla ja Milloilla.

Berberi a.

— Marokko, Sultanin asuntopaikka, rapistunut. — Fez,
suuri-arwoisia wapriikoja ja wilpas kaupanliike, 90 t. — Ma°
gador, waltameren rannalla, etewin kauppakaupunki. — Tan-
ger, Gibraltar-salmen rannalla, Europalaisten kauppa-konsu-
lein asuntopaikka.

2. Tätä ennen peljättäwin Algier-niminen ros-
wo-waltakunta on nyt Franskanmaan wallan alla; sielläasuu paljo siirtolaisia Europasta; Europan siwistys on
lewenemässt.

3. Tunis. Sen hallitsin, Beji, on Turkin yli-
wallan alla.

— Tunis, Bejin asuntopaikka, suuri kauppa, 150 t. —

Muinaisen Karthagon jäännöksiä.
4. Tripolis. Deji (hallitsia) on Turkin yli-

wallan alla. Tähän kuuluwat Barka-ylämaa, Sid-
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— (Ala - G g YP t i, wetelä-peräinen, hywin wiljawa Nii-
li-wirran suu-haarus-maa) Aleksandria, suurin merikaup-
pa-kaupunki, 60 t. — Damiette, itäisen Niili-haaran rannal-
la, kchwen ja riisin kauppa. — (Keski-Ggypti) Kairo
tahi Kahiro, suurin kaupunki Afrikassa, Asian kaupan sydän-
paikk^ 300 t. — Suez, Punasen-meren Hamina. Kauwan
mwottua kanawaa Zuez-kaulan poikki ei ole wielä saatu toi-
Neen. — (I la-Egypti, etelä-osa) Kosseir, Punasen-me-
ren rannalla, kauppa Arabiaan, Mekkaan kulkewain pyhäwael-
tcham (pilgrimein) merimatkan lähtöpaikka. — Muinaisen The»
beu Männöksiä.

Ta-lahden itäpuolella, ja Fezzan-kosteikko, jossa on wil-
Has kallpankulkll sisempään Afrikaan.

1. Egypti (8400 p. a., 3z milj. asuk.), Hie-
tasta maata Niili-wirran ala-seuduilla. Molemmin puo-
lin Niili-laksoa lännessä ja idässä, joka Niili-wirran
wuotisesta tulma-wedestä höystyy wiljawaksi, on meh-
tattömiä ja kolkkoja wuorimaita. Rutto ja silmä-tau-
Hit rasittawat usein maata. Pellon-wiljelys, joka en-
nen oli warallisuuden juurena, on nyt huonolla kannalla.
Pumpulia walmistetaan runsaasti. Wapriikoista owat
salmiakki-wapriikat suurimmasta arwosta. Enin osa
asukkaita on Muhametin uskonoppia. Maata hallitsee
tvara-kumngas, jonka walta kulkee perintönä wuotista
weroa wastaan Turkin sultanille. Täällä on paljo ih-
meellisiä muinais-ajan jäännöksiä.

Niili-maakunnat.

Pohjainen osa on warsinainen Nubia; eteläisen ylämaan
mmi M Sennaar, jossa Niilin molemmat alkuhaarat yhty-
ivät tmsiinsa. Wanhan Meroen ja muinais-aikuisen siwis-
ttzffen jäännöksiä.

2. Nubia, porras-maa keski-Niilin ympärillä.
Itäpuolisena rajana on Punanen-meri. Enin osa on
kuunm-ilmaista, kuiwaa ja hietaista erämaata, mutta
wirtain rannat owat wiljawia. Siinä on monta wal-
takuntaa, enimmiten Egyptin yli-wallan alla.
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2. Habeseh tahi Mbyssinia, tunturi-maa-
ta, josta Niili-wirran, Bahr el-Azrek (sinmen-Mirta)
niminen haara lähtee juoksemaan. Asukkaat owat ai-
noat Afrikan alku-asukkaita, jotka wanhoista ajoista
asti tunnustawat kristinoppia; muutoin- he owat puo-
littain metsäläisiä. Waltakunta on nyt hajonneena mo-
niin osiin.

— Gondar, maakunucm muinan woimallisen päähallit-
sian (Negus) asuntopaikka. Axum, suuri elehwantin luun
kauppa.

Suurin erämaa maan päällä, Atlantin-merestä
Egyptiin asti (600 penink. pitkä ja 200 leweä), kiftl-kiweä
ja pöly-hietaa, jota alinomainen itä-tuuli ajaa itäisestä
osasta tahi Libyan erämaasta länttä kohden, jossa se
warsinainen hieta-meri, Sahel-mmeltä, on ja jossa ei
ole wettä, ei puuta eikä muuta kaswua. Kameeli-kur-
jet (Struts) ja Antilopit owat ainoat eläimet, jotka siellä
asuskelemat. Itäpuolessa on useampia kosteikkoja kun
läntisessä. Muutoin asuu wain sen syrjillä Arabialai-
sia ja Negerejä. Kauppa-karamaneja kulkee sen läpi,
waikka owat hengen- waarassa, sillä tuulen ajama pöly-
hieta saattaa piankin haudata heidät näkymättömiin. Mää-
rällisin on tukahduttama Smnum-tuuli, jonkanimi myös
on Harmattan.

Sahara.

— Portendik, Englantilaisten kauppapaikka waltameren
rannalla, gummin-kauppa.

Saharan eteläpuolella. Pohjainen osa, aawa Su-
dan, on hieta-kankaita. Eteläisessä osassa, jonkanimi on
korkea Sudan, on paljo wuoria, mehtää ja wettä, jase onkin wiljawaa ja kansakasta, täynnä kaupunkeja ja
kyliä. Mesistä owat mainttwwimmat Tschad-järwi ja

Nigritia tahi Sudan.
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2. Vlä-Guinea, Kong-wuortm eteläinen lui-
su-maa Guinea-lahtea kohden. Rantamaalla on hait-
tana maan wetelyys ja erämaan ruttoiset tuulet (Har-
mattcm), mutta se kaswattaa runsaasti riisiä, jams-juu-
ria (asukasten pää-ruoka), pippuria, inkiwääriä, sokeri-
putkea, pumpulia ja indigota. Arwoisin wiemä-kalu
saadaan kuitenkin öljy-palmusta, jonka öljyä käytetään
saipuan ja soopan asemesta. Orjan-kauppa on myös
hyötyisä, mutta kielletty. Sisemmissä osissa on monta
neger i-waltakuntaa ja rannoilla on Europalaisten (Eng-
lantilaisten j. m.) asutusmaita.

wirtain ympäristö. Sisempi osa on ylämaata (Kong-
wuoret). Täällä on monta negeri-waltakuntaa. Ranta-
maissa on Englantilaisilla, Franska la isillä ja Portuga-
lilaisilla asutus-maita, joitten mahdottoman suuret gum-
mt-mehtät pohjaisessa osassa owat suuresta arwosta.

Niger- tahi Dsjoliba-wirta. Grinomaisimmat tuot-
teet owat kulta-multa, elehwantin-luu, kameeli-kurjen
kynät, gummi; schi-puusta walmistetaan oma-laatuista
woita. Kaupanliike on wilkas. Siihen kuuluu monta
waltakuntaa, joissa enimmiten tunnustetaan Muhame-
tin uskonoppia.'

1. Senegambia, Senegal- ja Gambia-
Läntinen rantamaa.

Rantamaa jaetaan Sierra Leona-, Ohra- tahi Pip-
puri-, Glehwantinluun tahi Hammas-, Kulta-, Orja- ja
Ben in-rantamaihin. -****** Freetown, Sierra Leonan rantamaal-
la, Englannin perustama wapautetuille negeri-orjille. — Li-
beria, pippuri-rantamaalla, Pohjais-Amerikan asutusmaa wa-
pautetuille negeri-orjille, nyt itsewaltainen tasa-walta.

3. Ala Guinea, porras-maata (Ambosi wuo-
ret). Rantamaa on kuuma-ilmaista, wetelää ja meh-
täistä, Zaire tahi Kongo ja Koanzo-wirtain ympä-
rillä. Portugalilaisilla on täällä monta kauppa- ja lä-
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hetys-saarna-paikkaa ja negeri-waltakunnat owat joten-
kuten heidän wallan alla.

Eteläänpäin, Oranje-wirtaan kulkewa hietainen ja
kolkko rantamaa on melkeen tuiki tuntematonta.

Eteläisin osa, porras-maata, joka etelääkohden wetäy-
pi Hywän toiwon ja Kap Agulhas-nimisiin neniin.
Sisemmät osat owat kuiwia ja huono-kaswuisia, mutta
sade-ajan tuttua rupeaa maa kaswamaan wäkewää ruo-
hoa. Karjanhoito, pellon ja wiinin wiljelys owat pää-
elatuskeinoja. Maan omat asukkaat owat Hottentot-
teja, wilpitöntä paimen-kansaa, jotka enimmiten paime-
nina palwelewat siirtolaisia, ja Buschmaneja, kama-
limpaa kansaa Afrikassa. Tämä maa on Englannin.

— Kap-kaupunki, Itä-Indiaan matkustawain käymä-
paikka; monta lähetyssaarna-laitosta. Näillä seuduin walmis-
tetaan mainioita wiiniä (Konstantia).

Kap-maa.

On enimmäksi osaksi tuntematon, waikka Portugalilai-
silla jo kauwcm on siellä ollut asutusmaita jakauppa-paik-
koja. Ranta-seutu on kuuma-ilmaista, wetelää ja hie-
taista, ja ylenee sisempiä ylämaita kohden. Mainitta-
vampia luonnon-tuotteita owat riisi, sokeri-putki, kalliit
puu-lajit, ambra, myrrha ja hywän-hajuisia suitsutus-
aineita, pumpuli, elehwantin-luu, kulta j. n. e. Ran-
tamaan eri osia owat Kaffraria tahi Kaffrein-maa, —

lofala, Zambeze-wirran ympärillä, ynnä läntisemmät
Monomopata- ja Mokarangua-waltakunnat, Lu-
pata-wuoren ympärillä, — Mozambik, pitkin Mo-
zambik-kanawan rantaa, — Zanguebar, — Ajan,
joka itäisimmän, Guardafui-nenän seuduilla yhtyy —

Adeliin, pitkin Punasen-meren suun edustan rantaa.

Itä-etelainen rantamaa.
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— Mozambik, saarella, Portugalin kaupan ja sen seu-
tu.sten ranta-maakuntain pää-paikka. — Zanguebar, melkoi-
nen kauppa, on Maskatissa asuwan Arabialaisen ruhtinaan. —

Natal-rantamaa, Englannin maakunta Kaffrariassa.

Atlantin-meressä: Azorit, runsaasti sokeria, wii-
niä ja hedelmiä, owat Portugalin. — Pohjaiset Ka-
naria-saaret, joista runsas-wiininen Madeira on ar-
woisin, owat Portugalin. — Eteläiset Kanaria-saa-
ret (joitten joukossa runsas-wiininen Teneriffa, Pieo-
nimisine tuli-Muorineen, joka jo on sammunut), — Ferro,
josta ensimmäinen meridiani (puoli-päiwän piiri) on saa-
nut nimensä, owat Spåman. — Kapwerdin saaret,
kuiwia ja hedelmättömiä, owat Portugalin, samotenkin
Bissagos saaretkin. — Guinea-saaret, Guinean-
lahdessa, kaswattawat sokeria ja kalliita hedelmiä; ne
kuuluwat osittain Englannin, Spåman ja Portugalin
alle. — Aseension on Englannin, samoten kun S:t
Helena-saarikin, Itä-Indiaan kulkewain käymä-paikka,
jossa Napoleoni (Punaparta) kuoli. — Tristan-da-
Gunha tahi Wirwoitus-saaret, Kapin läntispuo-
lella; Englannin suojeluksen alla.

tahi Gthiopia on wielä melkeen tuiki tuntematon.
Kaffan ylämaa, Habeschin eteläpuolella, arwellaan ole-
wan kahwe-pensaan kotimaa.

Sisempi Wä-Afrika

Saaria.

Indian-meressä: Madagaskar, Afrikan, suurin
saari, täynnä korkeita wuoria, runsaasti pumpulia, kah-
wea, sokeri-putkea, kardemummaa, kalliita kimejcu Sii-
nä on monta waltakuntaa. Franskalaisilla on asutus-
maita itäisellä rannalla. — Maskarenat, Madagas-
karin itäpuolella, kaswawat kahwea, muskottia, neilikoi-
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ta, kanelia, tupakkia; Mauritius on Englannin ja
Bourbon Franskanmaan. — Komoro-saaret, Mo-
zambik-kanawassa. — Amirantit ja Seschellit, kil-
pi-sammakon tahi kilpi-konnan (sköldpadda) Pyynti; owat
Englannin. — Sokotora, Guardafuin edustalla.

Amerikan luonnon-tuotteet owat runsaat, warsinkin
kaswuin ja kallisten metallein suhteen. Alku-asukkaat
owat Indialaisia ja Negerejä; mutta sinne siirtä-
wäiset Guropalaiset, joita siellä jo onkin enin asukkaina,
ahdistawat yhä pois Indialaiset, ja Negerit owat enim-
miten orjina. Europalaisista .vanhemmista syntyneen
Amerikalaisen nimi on Kreol, Guropalaisesta ja Nege-
ristä syntyneen Mulatt, Guropalaisesta ja Indialai-
festa syntyneen Mestiz, Negeristä elikkä Mulatista ja
Indialaisesta syntyneen Zamboz. Wapaat Indialaiset
owat epäjumalain palwelioita ja eläwät enimmiten met-
sästämällä, kalastamalla ja raaoilla maan-hedelmillä.
Europalaisten asumissa maissa wiljellään maata (soke-
ria, kahwea, pumpulia), keinollisuutta ja kauppaa; niis-
sä on kristinoppi ja Europalaisia opetus-laitoksia.

Amerika.

Länsipohjainen osa (17,000 p. a., 60 t. asuk.),
paljo tuliwuoria. Eteläisellä rantamaalla, jolla on täyn-
nä mermlahtia, on se korkia Glias-wuori. Kallis-
nahkasta eläimiä on paljo.

— Nowo-Archangelsk, Sitka-saarella, kauppa, 800 asuk.

Pohj ai s- Amerika.
Wenajan-maita.
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Ne owat: 1) Osa länsi-pohjaista rantamaata Fu-
kas-lahtem asti ja se suuri Quadra Waneouwer-
saari. 2) Kanada, pitkin Mä-järwi, Huron, Grie
ja Ontario-nimisiä järwiä ja Ontariosta juoksewaa
Lorenzo-wirtaa, jonka rannoilla maanwiljelys on pääs-
syt edistymään. 3) Uusi-Brunswig ja 4) Uuden
Skottlannin niemimaa, mehtäsiä maita, itäpuolella Lo-
renzon suuta. 5) Wuorinen New Foundland-saari,
jonka liki-seuduilla (suuri matala) on tuiki suuri-arwoi-
nen kalan (turskan) pyynti-paikka. 6) Bermuda- tahi
Kesä-saaret, koko joukko pieniä, mehtättömiä kareja
Atlantin-meressä.

— Montreal ja Quebeck, molemmat Kanadassa Lo-
renzo-wirran rannalla, suuri-arwoisia kauppapaikkoja, (turkki^
nahkoja).

Maan-napa-maat.

Gnglannin-maita.

Laajaa, sangen tuntematonta maata, johonkuuluusen maa-osan koko pohjainen puoli. Siellä on ylehen-
st suuria järwiä ja newoja, jotka enimmän aikaa wuo-
desta owat jään ja lumen alla. Kaswullisuus on huono.
Mehtän-eläwät, joilla monella on kallis nahka, owat
näitten maitten tawara. Asukkaita on harwassa. Poh-
jaisimmassa asuwat Gskimot, jotka eiwät juuri muus-
ta tiedä kun hylkeen pyynnistä; etelämpänä asuu moni-
kansaisia ja moni-kielisiä Indialaisia; ne myyskentelewät
nahkoja Wenäläisille ja Englantilaisille, jotka miimmeksi
mainitut muka omistamat enimmän osan näitä erämai-
ta omaksensa. Näitä owat: 1) Grönland, suuri saa-
ri, jonka eteläisellä ja läntisellä rannalla on Tanskan
asutusmaita. 2) Baffin-maat, samannimisen lahden
länsipuolella, joihin monta saarta kuuluu. 3) Huip-
pu-wuoret (Spets-bergen), pohjaisin maa maan pääl-
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On se suuri maakunta, jonka itäisenä rajana on At-
lantin-meri, eteläisenä Menkon-lahti, länsi-etel. Meriko
(raja-wirrat Rio del Norte ja Gila), läntis. Suuri mal-
tameri, pohjaisi Englannin maakunnat ja Hudson-bay-
maat (49" pohj. lat.), a) Atlantin rantamaa on mer<
killisin ja kansakkain osa, hywästi miljelty, jossa saa-
daan runsaasti turkin-Mehnää, riisiä, tupakkia (Wirgi-
nia), pumpulia, .indigota, sokeri-putkea j. n. e. d) Kes-
ki-osa on se suuri tasamaa, jonka läpitse Meriko-lah-
teen laskewa Mississippi-wirta, Ohio- ja Missou-
ri-haaroinem, juoksee. Tasamaan itäinen puoli, jossa
on wiljawia kukkuloita, on hywästi wiljeltyä; läntisessä
puolessa (länsipuolella Mississippiä) on laajoja ikiwan-
hoja mehtiä ja.Sawanneja, ja etelämpänä (Arkansas-
wirran eteläpuolella) wiljaton kiwinen ja Hietanen erä-
maa. Menkon-lahden ranta-maa on alhaista, wetelää
ja terweydelle wahingollista (kelta-rutto), o) Kallio-
wuorten länsipuolinen maa on wiljawia ylämiä tasa-
maita ja laksoja, ja siellä on sanomattoman paljo kul-
taa. — Wapriikat owat yhä karttumassa ja niissä wal-
mistetaan erinomattam willa-, pumpuli- ja liina-waa-
tetta. Kauppa on ylämällä kannalla ja kauppa-laimas-
to on suurinta (Englannin kauppa-laimastoa) lähin
maan päällä. Monet kanawat ja rauta-tiet yhdistä-
wät maan sisemmät osat. Erie- ja Ontario-järwien
wälillä on maailman korkein wedenputous, Niagara,

lä, asumattomat, jossa joskus, lyhyen kesän aikana, pys-
sy- ja kala-miehiä käypi. — 4) Hudson bay-maat,
joissa on monta Englannin linnoitusta ja kauppa-paik-
kaa. Niihin kuuluu a) Labrador, suuri niemimaa,
K) Uusi Wales, Hudson-lahden läntinen rantamaa, ja
o) Wapain Indialaisten maa, laaja sydänmaa.

135,000 p. a.; 28 milj. asuk.
Nhdys-waltakunnat.
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jonka yli mokoman-komea silta on rakennettu. Oppi-
laitokset yhteiselle kansalle owat -hywällä kannalla; nii-
tä on paljo ja niissä käydään wireästi. Ei myöskään
ole korkeampaa oppia haluawaisilla oppi-laitosten puu-
tetta, ei kirjastoin eikä ihanne-taidon teosten puutetta,
mutta kansan mieli pyrkii erinomattain teollisen hyödyn
ja maallisen edistymisen perään. Enin osa asukkaita
owat Guropalaista monista kansoista (enin Englantilai-
sia tahi Anglo-Amerikalaisia ja Irlantilaisia) ja uskon-
opista (enimmiten protestanteja). Pää-kieli on Eng-
lannin kieli. Tähän yhdys-waltaan kuuluu 33 oma-
maltaista waltakuntaa ja 7 piirikuntaa, jotka wäestön
lisäytyä pääsewät waltakunniksi; ja walta-kokous, johon
ne eri-waltakunnat lähettäwät asiamiehiä, yhdistää nä-
mät kaikki yhdeksi Mallaksi. Hallituksen etu-nenässä on
neljäksi Muodeksi Malittu President-niminen päämies.

Boston, Atlantin-meren rannalla, suuri wapriika-
ja kauppa-kaupunki, 140 t. — New-lork, saman meren ran-
nalla, suurin kauppa-kaupunki, yli-opisto, 620 t. — Filad et-
sia, suuri kauppa, ensimmäistä lähimmäinen kaupunki, 450 t.
— Baltimore, suuri-arwoinen kauppa-kaupunki, 170 t. —

Washington, pääkaupunki ja hallituksen asumapaikka, 40 t.
— New-Orleans, terweydelle paikalla Mis-
sisipftin suu-haarus-maalla, suuri kauppa (läntisten waltakun-
tain tuotteita ; suurimmat pumpuli-markkinat maailmassa), 120
t. — Eineinati, Ohion rannalla, sisemmän maan erinomai-
sin kauppa-kaupunki, 106 t. — San Francisco, läntisellä
rannalla, lähellä kulta-rikkaita ylä-tasamaita, Sakramento-wir-
ran rannalla, 50 t.

Mä-maa walta-meren ja Merikon-lahden wälillä.
Pohjainen puoli on erämaata. Porras-mailla jakuuma-il-
maisilla, Metelöillä ja termeydelle Mahingollisilla ranta-
mailla kaswaa runsaasti turkin-wehnä, palmut, sokeri-
putki, kakao, mcmilja, pumpuli, mahogny- ja kampeche-
puut ja kochenilja. Hopion ja kullcm puutetta ei ole.
Pellonwiljelys, keinollisuus ja kansan warallisuus owat

Mexiko.
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rappiolla alinomaisten sisällisten kapinain wuoksi. Spa-
nian kieli jaKatolikinen uskonoppi owat enimmiten wal-
lan päällä. Tämän tasa-wallan hallituksen etu-nenäs-
sä on walittu Presidenti.

Mexiko, pääkaupunki, wapriikoja ja kauppa, Ameri-
kan kaunein kaupunki, 250 t. — Zacatecas, runsaimpia ho-
pio-kaiwantoja. — Wera Eruz, fuuri-arwoinen Hamina itäi-
sellä rannalla, Acapulco, hywä Hamina läntisellä rannalla,
kauppa Asian kanssa. — Monin paikoin tapaa muinais-ajan
jäännöksiä, jotka todistawat itiwanhaa siwistystä.

Suuri niemimaa Menko-lcchden (Kampeche-lahden)
ja Karaibin-meren (Honduras-lahden) wälillä. Erino-
maisen runsaasti kampeche-puuta. Maanwiljelys, kei-
nollisuus ja kauppa owat huonolla kannalla. Uskon-
oppi, kieli ja hallitusmuoto samallaiset kun Merikossa,
mutta sisällinen tila on parempi.

Nukatan.

Wuorinen maan-kaula, kuuma-ilmaisilla , terwey-
delle wahingollisilla rantamailla pitkin Karaibin-merta
ja Suurta lvaltamerta. Grinomaisimpia luonnon-tuot-
teita owat kakao (chokolad), kochenilja ja indigo. Hon-
duras-niemimaa on mahogny-puun kotimaa. Enimmi-
ten tunnustetaan katolikista uskonoppia ja puhutaan
Spanian kieltä. Kanawan kaiwaminen Atlantin jaSuu-
ren Waltameren wälille on ollut aikeessa, waan ei ole
wielä tullut toimeen. Tähän kuuluu 5 omawaltaista
waltakuntaa: Guatemala, San Salwador, Nika-
ragua, Gösta Nica ja Honduras. — Honduras-
lahden länsipuolinen maa on Englannin, jonka suojeluk-
sen alla myös Mosqwito-ranta on.

Keski-Amerika.
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1) Suuret Antillat: Kuba, Spåman; Ja-
maika, Englannin; Haiti tahi Domingo, asukkaat
wapaita Negerejä ja Mulatteja' Portoriko, Spanian.

— Hawanna, Kubassa, tupakk:-wapriikoja( sikarreja), mel-
koinen kauppa, 170 t. — Kingston, kauppa-paikka Jamai-
kassa. — Domingo, siihen kuuluu 2 waltakuntaa: Domin-
gon tasa-walta (länsipuoli) ja Haitin keisarinwalta (itäpuoli).

2) Wähät Antillat tahi Karaibit: Tri-
nidad, suurin, Tabago, Grenada, Dominigue j. m.
owat Englannin; Guadeloupe, Martinique, Frans-
kanmaan, j. n. e.

Saari-jono Pohjais- ja Gtelä-Amerikan wälillä.
Saaret owat enimmiten wuorisia ja jyrkkä-rantaisia ja
niissä on oiwallisia Haminoita. Ilmanala on kuumaa
ja kosteaa. Kelta-rutto, maan-järistyksiä ja sade-aika-
na hirmuisia "tornados" ja maan-rasituksia. Kaswuja
on hywin runsaasti: sokeria, kahwea, pumpulia ja in-
digota. Enin osa wäestöä (kaikkiaan 3 milj.) on Ne-
gerejä ja Mulatteja, jotka monet owat orjina (mutta ei
enään Englannin saarilla). Enin osa näitä saaria owat
Europalaisten.

Lansi-India.

Länsipohjainen osa, jonka pohjaisena rajana Karaibin-
meri ja läntisenä Suuri Waltameri on. Maan-järistykset
rajuawat usein tässä wuorimaassa, jossa paitsi muita on
Kotopaxi, hirmuisin kaikista tuli-Muonsta. Itää koh-
den alenee tämä Muorimaa miljamana mutta terweydelle
Mahingollisena porras-maana tahi paramos a) Ori-
noko-wirtaa kohden laajoihin llanos-tasamaihin asti, jot-

3) Bahama- tahi Lukayan saaret owat
Englannin. Näistä mainittakoon Guanahani, ensim-
mäinen Amerikan maa, jonka Kolumbus löyti (w. 1492).

Gtelä-Amerika.
Kolumbia.
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ka poudan aikana owat erämaan kaltaisia, mutta sade-
ajan tultua kaswawat erinomaisesti, ja b) Marannon-
wirtaa kohden Selwas-tasamaihin asti, joitten läpi on
tuiki waikea pääseminen, kun niissä on niin mahdotto-
man wäkewä kaswu. Entinen liittokunta on nyt haja-
unut 4:jään omawaltaiseen wattakuntaan: 1) Panama,
maankaulan kattaisin osa, jossa rautatie yhdistää mo-
lemmat waltameret; 2) Uufi Granada, Magdalena-
ja Kauka-wirtain ympäristö; 3) Wenezuela, Orino-
ko-wirran ympärillä ja pitkin Karaibin-meren rantaa;
4) Geuador, Marannon-wirran pohjaispuolella. —

Näissä ja 7:ässä seuraawaisessa waltakunnassa puhu-
taan Spanian kieltä, tunnustetaan katolikista uskonop-
pia ja niissä kaikissa on malittu presidenti tasamaltai-sen hallituksen etu-nenässä, mutta kapinan-nostot häm-
mentämät usein sisällisen järjestyksen.

— Panama, Suuren waltameren lahden rannalla, wil-
pas kaupanliike. — Bogota, ihanalla yläwällä tasamaalla,
hywä kauppa. Karakas, Karaibin-meren rannalla. —

Quito, yläwällä tasamaalla Equatorin (päiwän-tafaajan) alla,
78 t< — Guayaquil, fuuri-arwoinen meri-kaupunki. — Gal-
lopagos- tahi Kilpi-sammakon-saaret.

— Lima, meren rannalla, pääkaupunki, wiikewä kaup-
pa, 80 t.

Wuori-maa, jossa Marannon-wirran tähteet owat;
läntisenä rajana on Suuri maltameri. Runsaasti kul-
taa ja hopiota.

Isommaksi osaksensa miljatonta ja erämaan kaltais-
ta muorimaata eteläpuolella Perua; läntisenä rajana on
Suuri maltameri. Täällä owat Andes-wuoret korkeim-

Boliwia.

Peru.
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mallaan (24,000 jalkaa). Runsaasti kalliita metalleja
sPotosin mainiot hopio-kaiwannot).

.^ Chuquisaca, (Tschukisaka), pääkaupunki, 20 t.

Pitkä ja kaitainen, sateen puutetta nuuruwa räntäi-
nen porras-maa pitkin Suuren maltamerenrantaa. Wuor-
ten kyljillä kaswaa komeita mehtiä. Macm-järistykset
rajuawat wälin kauheasti. Chili on potaatein kotimaa.
Wnori-tienoilla asuskelee chmchilla-eläimiä, joitten nah-
ka on hywin pehmeä-karwaine...

— San lago, pääkaupunki, 68 t. — Walparaiso,
paras kauppa-kaupunki Etölä-Amerikan läntisrannalla. — Chi»
loe ja lähellä olewat saaret owat suuresta arwosta, kun niis-
sä on sanomattoman paljo linnun-lantaa (guano), jota pellon
höystöksi tuodaan Europaanki. — Juan-Fernandez-saari mai-
nio Robinson Crusoen tähden.

Ghili (Tschili).

Itäpuolella Chiliä, eteläpuolella Boliwiaa ja länsi-
puolella Atlantin-merta, Paraguay- ja Uraguay-wirtoja.
Mntinen puoli on Andes-wuorten mehtäisiä luisu-maita;
toinen osa on laajoja Pampas-tasamaita, jotka owat
puuttomia ja pensaattomia, mutta kaswawat wäkewästi
ruohoa. Lukemattomat laumat (Milli-) hewosia, sarwi-
eläimiä ja lampaita, jotka omin walloin juoksentelewat
näillä laitumilla, owat tämän maan erinomaisin rikkaus.
Wiemä-kaluja owat wuodat, Millat, tali, chinchilla-na-
hat, Paraguay-tee. Entiseen liittokuntaan kuului 14
maakuntaa, mutta nyt liittokuntia on kaksi: 1) Argen
tin liittokunta, johon kuuluu 13 maakuntaa, ja 2)
Buenos Ayres, 14:jäs ja amarin maakunta.

— Parana, liittokunnan hallituksen asumapaikka. —

Buenos Avres, Platå-wirran rannalla, wäkewä kauppa,
122 t.

La Platå waltaknnnat.
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Wähän tuttu maa, Parana- (idässä ja etel.) ja
Paraguay- (länn.) wirtain wälillä. Suuri-arwoinm
kauppa-kalu on omalaatuinen tee. On alku-peräisin
Spaniasta lähtenetten lesuitain asutus-maa.

Pohjaispuolella Plata-mirran suuta. Karja-lau-
moissa on sen maan rikkaus. Samoten kun edellisissä
waltakunnissa on pää-kansa täälläkin Europasta suku-
perää (Spanialaisia ja Portugalilaisia).

— Montewideo, Plata>wirran suulla, wilpas kaupan-
liike, 20 t. ,

Wuorimaa itäpohjaisella rannalla. Sisemmät osat
owat erämaita, mehtäistä ja raakain Indialaisten asumia.
Ranta-maalla kaswaa hywin runsaasti kahwea, sokeria,
indigota, waniljaa, pumpulia, pippuria j. n. e.; sade-ai-
kana muuttuu se terweydelle wahingolliseksi järweksi^
jossa wilisee käärmeitä ja sikaliskoja. Pohjainen osa
on Englannin, keskimmäinen (Surinam) Hollannin ja
eteläinen (Cayenne) Franskanmaan.

— Assumpcion, pääkaupunki.

Paraguay.

Uraguay.

Guyana.

Itäänpäin wetäywä puoli tätä maan-osaa (148,000
p. a.); kaikin puolin wiljawaa maata. Pohjainen osa on ta-
samaata, jonka läpi Marannon- tahi Amazon-wirta
juoksee, jonka rannat owat osin tihjiä, melkeen läpi-pää-
semättömiä ikiwanhoja mehtiä (Selwas), osin mehtät-
tömia ruohoisia aukioita niinkuin meriä. Eteläinen osa
on muorimaata, jossa, wuori-jonoin wälissä, on awaroi-

Brasilia.
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Tuli-maa, jonka Magelhaenin-sabni eroittaa man-
nermaasta. On tuntematonta, mutta näyttää olewan
täynnä korkeoita wuoria. Täällä asuwat Pescherä^
kansa, joka on raainta kansaa maan päällä. — Falk-
landi saaret tahi Malouinat, joitten ympärillä on
paljo hylkeitä, walaskaloja ja muita raswa-eläwiä; owat
Englannin wallan alla.

Etelä-Amerikan eteläisin osa, kolkko, someroinen erä-
maa, jossa asuu suurta Indialais-kansaa.

ta ylämiä tasamaita. Atlantin-meren rantamaa on hy-
win wiljawaa ja kaswaa turkin-wehnää, riisiä, kahwea,
sokeria, kakaota, tupakkia y. m. Kultaa, platinaa- ja
kalliita kiwejä on runsaasti. Wäestö (7Z milj.) tun«-
nustaa katotikista uskonoppia ja puhuu Portugalin kieltä.
Hallitsiana on määrä-waltanen keisari.

Rio Janeiro, pääkaupunki ja hallituksen asumapaik-
ka, suuri kauppa, suuria wapriikoja, 266 t. — Bahia, en-
simmäistä lähin kauppa-kaupunki ; Hamina ensimmäisiä, 190 t.

Magelhttenin maa tahi Paragonia.

Saaria.

' Tähän kuuluwat saaret owat köyhät eläimistä ja
kaswuista ja tämä köyhyys yhä enenee itäänpäin. Eläi-
met owat omaa laatuansa. Arwoisimmat kaswut owat
kokos- ja leipähedelmä-puu, Pisang, jam-juuri, batat,
jotka kaikki kelpaawat syödä. Moniaat kansakunnat kul-
kewat alasti, toiset asuwat puu- ja maa-kuopissa, mo-
niailla on myös wakmaistt afumasiat ja maanwiljelystä.

Australia»
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Koristusten piirteleminen ihoon (tatuering) on yhteinen
tapa. Moniain paikoin on jonkunlainen waltakunnan-
tapainen (ylimys-) hallitus ja järjestys. Moniailla kan-
sakunnilla ei näytä olewan hiukkaakaan uskonoppia; toi-
set palwelewat epäjumalia ja uhraawat ihmistäkin. Kris-
tinoppi ja Europan siwistys owat kuitenkin paikoin pääs-
seet alkuun ja lewenewät yhä enemmän erinomattain Eng-
lantilaisten toimella.

Tästä maasta (138,000 p. a.) ei tuta juuri muuta
kun rannat. Enin osa armeliaan olewan kallio-maata,
jossa on suuria tasamaitakin, jotka enimmiten lienewät
wedettömiä erämaita, waikka wiljeltäwiäkin seutuja ta-
wattanee. luoksewista wesistä ja muista sellaisista yh-
distyskeinoista on suuri puute. Suuremmat wedet, joita
täällä on tawattu, juoksewat ruohoisten rantain wälis-
sä tuiki hitaasti ja katoawat järwiin ja sarpaisiin tasa-
maihin, sillä tällä maalla on se eriskummainen luonto
että alenee rannoilta lähtien sisä-maahan päin. Eng-
lantilaiset owat rannoille asettaneet asutusmaita (alkuan-
sa pahantekiöille). Jywiä saadaan joksikin ja lammas-
ten hoito on suurimmasta arwosta, ja niitten willoja
wiedään paljo Englantiinkin. On rautaakin ja kiwi-
hiiliä. Runsaasti kultaa on tawattu itä-eteläisessä osas-sa ja ahkerasti ollaan sen saannin ja walmistamiftn
puuhassa.

Unfi Hollanti.

Ranno.lla on Englannin asutusmaita: Uusi-etelä-Wa-
les, itäinen ranta, Etelä-Australia, itä-etelässä, Länsi-Australia, länsi-etelässä, ja Pohjais-Australia, Karpenta-
ria-lahden länsipuolella. Sidney, itä-rannalla, Australian
siwistyksen alku-paikka, yli-opisto, »vilkas kaupanliike, 40 t. —

Melbourne, Etelä-Australiassa.
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Wan Diemens maa, lammasten hoito; Englan-
nin asutusmaita. — Uusi Zeeland, kaksi saarta, kas-
waa mainiota pellawaa; Englannin asutusmaita. —

Uusi Guinea, Uusi Britannia, Uudet Hebridat
y. m. kaswawat muskottia, neilikoita, kokos-pähkinöitä ja
muita kalliita hedelmiä. — Laiwuri (Xomoa-)-, Us-
täwyys (Tonga) ja Seura saaret. — Karolinat
ja Ladronat owat Spanian. — Sandwich saarilla,
walaskalain-pyytäjäin tawallinen käymä-paikka, on kris-
tinoppi ja siwistys päässyt joksikin edistymään. Asuk-
kaat rakentamat laiwoja, Europalaisten laiwat mallina,
ja purjehtiwat Asiaan ja Amerikaan.

Eteläisen ltapa-piirin paikoilla ja sen toisellakin
puolella on tawattu saaria ja maita, peitetyttä jäällä
ja lumella, ilman kaswuitta ja asukkaitta. Tulewa aika
näyttänee, josko nämät maat, niinkuin arwellaan, kuu-
luwat wielä tuntemattomaan Australi (eteläiseen) man-

Maat eteläisen maan-nawan ympärillä.

Muut Saaret.

Parannuksia
7 siwulla ynnä muualla seisoo: gradi lue aste
9 » » » » parallellt » yhden-suuutaiset piirit
» » » » >> meridianit » puolenpäiwän piirit

» » » » latitudi >> poitki-ilma (suunta)
» » ' » » » longitudi » pitkin-ilma (suunta)

31 » 2 riwillä >, Spits-wuoret » Huippu-wnoret
43 » 23 » " Syöwäri » Sywäri

nermaahan.


