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Turussa,





Maan-kartta on isomman taikka pienemmän
maanosan ja siinä olewien merkittäwäin, niinkuin
merien, wuorien j. n. e., kuwaus. — Maapallo
on maan rakennuksen jälkeen tehty kerä, johon on
kuwailtu maita, wuoria j. n. e.

Nlaatiede neuwoo meille: 1) Maan raken-
nuksen, suuruuden ja liikkumisen, 2) Sen pin-
nan laadun ja hedelmät, ja 3) Maan päällä
olewista kansakunnista jamitä nämät tähän
asti owat aikaan saaneet.

8 ». Maatiede. Maan-kartta.
Maapallo.

Johdatus.

Maailman mittaamattomassa awaruudessa
(taiwaalla) on lukemattomia tähtiä, jotka owat hawai-
tut olewan kahdenlaisia, nimittäin: 1) senkaltaisia,
jotka itsestänsä loistawat ja aina owat paikal-
lansa ; tämänkaltainen on aurinko ja useammat täh<

Waltailmat owat neljä: Pohja, etelä,
itä ja länsi. Se taiwaan tieno, josta aurinko
näyttää nousewan, on itä; se jonne hän laskeuu,
länsi; se jossa hän on puolenpäiwän aikana, etelä,
ja se joka on etelää wastapäätä, Pohja.

Näköalaksi eli taiwaan rannaksi kutsumme
me sen ympyriäisen alan, jossa maa ja taiwas näyt-
täwät kohtaawan toinen toisensa.

8 3. Näköala. Ilmat. Maailma.



4

det; näitä kutsutaan kiintotähdiksi; ja 2) niitä
jotka itsestänsä owat pimeät, ja aina olisiwat
semmoiset, jos toiset ei walaisisi heitä, ja jotka aina
siirtywät toinen toisistansa ja muista maailman pal-
loista; näitä kutsutaan kiertotähdiksi ja pyrstö-
tahdiksi. Kaikki kiertotähdet saawat walonsa ja
lämpymänsä auringosta, pyöriessänsä sen ympäri
suurissa soikeissa radoissa, toinen toistansa ulompana.
Näitten joukkoon kuuluu maakin. Pyrstötähdet saa-
wat, tulkeissansa auringon ympäri, siitä walonsa,
ja heidän ympärillänsä on erinomainen walkea pil-
wi ja heidän seurassansa säe-soitto, jota me kutsum-
me pyrstöksi. Se on hajotetun tukan näköinen.
Wiiden kiertotähden ympärillä pyörii kuita, jotka
myös owat pimeitä kappaleita, waan walaistaan au-
ringolta. Aurinko on kaikkein kiertotähtein keskellä.
Sen ja maan wäliä on noin 20 miljonaa penikul-
maa. Aurinko ynnä kierto- ja pyrstötähtein kans-sanssa tekee meidän aurinkokuntamme. Kuin kaik-
ki kiintotähdet mahtawat olla auringolta ja heillä
niinmuodoin mahtaa olla kiertotähtiä ympärillänsä,
niin on sillä tawalla tuhansin kerroin aurinkokuntia.
Kaikki nämät yhteen luettuna kutsumina me maa-
ilmaksi, jonka awaruus, järjestys jaihanuus mah-
taa meissä waikuttaa korkean ihmettelemisen ja kun-
nioituksen sille laupiaalle Olennolle, joka waltiaalla
sanallansa on kaiken tämän tehnyt.

joka liikkuu wapaasti awaruudessa, niinkuin aurin-
ko, kuu ja muutkin taiwaalla olewat kappaleet, ilman
heillä olematta niitäkään waraa taikka tuetta.

Maan ympyriäisyys todistetaan seuraawalla ta^
walla:

Maa on melkeen ympyriäinen kappale,

8 3. Maan rakennus, suuruus ja
liikkuminen.
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3. Monesti on purjehdittu maan ympäri ja
lähdetty esimerkiksi aiwan itään ja tultu kotiin län-
nestä; niinmuodoin on maa ympyriäinen.

Että maa meille näyttää olewan ei ympyriäi-
nen waan tasainen, tulee siitä, etfemme kerralla ai-
na saata nähdä hänestä kuin aiwan wähäisen osan.

2. Kun wuoret, kirkontornit taikka laiwat o-
wat meistä etäällä, niin emme silloin näe heitä en-
sinkään; waan jos lähenemme heitä, niin näemme
ensin ainoasti ylimmät osat heistä, sitte, kuta enem-
min Menemme, sitä enemmin näemme heistä, ja wii-
mein koko kappaleen. Syy tähän on maan ympy-
riäinen rakennus, sillä hän peittää ympyriäisyydel-
länsä sitä enemmin, kuta kauwempana olemme näh-
tävästämme.

1. Kun maa, tulkeissansa auringon ympäri,
tulee auringon ja kuun wälille, niin heittää se ym-
pyriäisen warjon kuun päälle. Kun warjo on ym-
pyriäinen, niin pitää myös maan oleman ympyriäisen.

Maan liikunto on kahtalainen. Ensimäinen
eli sen päiwällinen liikunto on senkaltainen, että
maa käännäksen ajatuksissamme kuwaillun akselinsa
ympäri lännestä itään 24 tunnissa, jota aikaa me
kutsumme wuorokaudeksi. Tästä tulee tasainen wa-
lon ja pimeyden taikka päiwän ja yön muutos,
kun maan molemmat puoliskot joka wuorokausi kään-
tywät wuorottain aurinkoa wasten ja hänestä pois.

Sitä mittaa, jolla palkkain kaukaisuus toisista
paikoista määrätään, kutsutaan penikulmaksi. Kuin
tahtoo tietää yhden maa-alan awaruuden, niin mi-
tataan se yhtäsiwuisilla nelikulmioilla!m ; ja niin-
muodoin yksi nelikulmainen eli neliö-penikulma on
joka neljältä fiwulta penikulman pituinen.

Kun maa mitattaisiin suoraan läpitsensä, niin
tulis siitä 1192 penikulmaa, waan maan pintaa on
4,458,000 nelikulmaista penikulmaa.
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Kun kuu wuoden kuluessa pyörii 12 kertaa
maan ympäri, niin on wuosi jaettuna 12 kuukau-
teen. Kuin kuu maan ympäri tulkeissansa tulee
maan ja auringon wälille, niin estää se auringon
walaisemasta maata; siitä tulee auringon pime-
neminen. Kun taas maa tulee kuun ja auringon
wälille, niin estää hän auringon walaisemasta kuu-
ta; ja siitä tulee kuun pimeneminen.

Maan toinen taikka wuotinen liikunto on
senkaltainen, että maa juoksee pitkin soikeaa piiriä
auringon ympäri 365päiwässä, 5 tunnissa, 48 mi-
nutissa ja 48 sekunnissa, joka aika kutsutaan wuodeksi.

Siitä että maa liikkuu ja me seuraamme hänen
myötänsä, näyttää se meille kuin aurinko kulkisi ja
maa olisi alallansa.

Maan pyöriminen lännestä itään tekee^ sen, että
aurinko ja tähdet näyttäwät kulkewan aiwan toisin,
nimittäin idästä länteen.

Puolipäiwän-piiri on se ympyriäinen kaari,
jonka me itsellemme kuwailemme olewan wedettynä
niwan päiwän-tasaajan poikki pohjais- ja etelä-na^

Kaikki kaaret jaetaan 360 yhtä suuriin osiin,
joita kutsutaan asteiksi; ja aste taas 60 minutiin
ja joka minuti 60 sekuntiin.

Päiwän-tasaajakfi kutsutaan sitä ympyriäis-
tä kaarta (sirkeliä), jonka me ajatuksissa kuwailem-
me olewan wedettynä aiwan maan ympäri, yhtä
kaukana sekä pohjais- että etelä-nawasta.

Maan-akseli on se suora wiiwa, jonka me
ajatuksissa kuwailemme olewan wedettynä maan lä-
pi pohjaisesta etelään. Tämän wiiwan pohjaispää
kutsutaan pohjais-nawaksi, ja etelässä olewa pää
etelä-nawaksi.

8 4. Maan-akseli. Vlawat. Väiwäntasaaja.
MuoliPäiwän Piirit. Wuoden ajat.
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Edellisessä tapauksessa on meillä, jotka asum-
me päiwän-tasaajan pohjaisella puolella, kewä ja
kesä; Misessä syksy ja talwi. Niillä taas, jotka
owat päiwän-tasaajan eteläisellä puolella, on edelli-
sessä tapauksessa syksy ja talwi, mutta jälkisessä ke-
wä ja kesä.

muutos ja päiwän epätasai-
nen pituus tulewat maan kallellansa olewasta asen-
nosta aurinkoa wasten, ja hänen wuotisesta liikun-
nostansa sen ympäri, sillä tawalla, että maan poh-
jais-napa yhden puolen wuotta (21 päiwästä Maa-
liskuuta 21 päiwään Syyskuuta) käännäksen was-
ten aurinkoa, waan toisen puolen wuotta (21 päi-
wästä Syyskuuta 21 päiwään Maaliskuuta) pois
auringosta.

wan ja kaikkien muiden maapaikkain läpi. Puoli»
päiwän-piiriksi kutsutaan niitä sentähden, että kaikki
ne paikat, jotka owat saman puolipäiwän-piirin alla,
saawat samalla aikaa puolipäiwänsä. Sen puoli-
päiwän-piirin kautta, joka on otettu ensimäiseksi, jae-
taan maa kahteen puoliskoon, nimittäin itäiseen
ja läntiseen puoliskoon.

Käänne-piiriksi kutsutaan ne piirit, kuin we-
detään maankuwan ympäri, päiwän-tasaajan mukaan
ja yhtä kaukana siitä, nimittäin 23 astetta 28 mi-
nutia. Näitä on kaksi ja kutsutaan käänne-piiriksi
sentähden, että aurinko näyttää niinkuin käänty-

Silloin kun pohjais-napa on lähinnä aurinkoa,
niin owat meillä, jotka asumme pohjaispuolella, pi-
simmät päiwät, sydän-kesän aikana (19—22 päiwään
Kesäkuussa). Silloin taas kun etelä-napa on lähin-
nä aurinkoa, niin owat meillä lyhimmät päiwät sy-
dän-talwen aikana (19—22 päiwään Joulukuussa).

s 5. «Kaänne-Piirit. Napa-Piirit.
Maan»wyot. Ilma.
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Napapiiriksi kutsutaan niitä ympyriäisiä kaa-
ria, jotka ajattelemme olewan wedettynä maan ym-
päri samalle suunnalle kuin päiwän-tasaajakin ja
yhtä kaukana maan-nawoista kuin käänne-piirit owat
päiwän-tasaajasta. Näitäkin on 2, nimittäin poh-
jainen napa-piiri, 23" astetta 28* minutia poh-
jais-nawasta ja eteläinen napa-piiri 23" 28^
etelä-nawasta.

Maan-wöilla ymmärretään ne osat maanpin-
nasta, jotka owat edellänimitettyin piirien wälissä.
Näitä on 5, nimittäin:

Se joka on pohjaisen puolella päiwän-tasaa-
jasta kutsutaan krapun käänne-piiriksi.

wän takaisin, tultuansa näistä toisen taikka toi-sen päälle.

Se joka on etelän puolella päiwän-tasaajaa
kutsutaan kauriin käänne-piiriksi.

1. Kuuma wyö, molempain kääntöpiirien
wälillä. 2. Pohjainen lauhkea wyö, krapnn
kääntöpiirin ja pohjaisen napapiirin wälillä. 3. Gte-
läinen lauhkea wyö, kauriin ja eteläisen na-
papiirin wälillä. 4. Pohjainen kylmä wyö,
pohjaisen napapiirin ja pohjaisnawan wälillä, ja
5. Eteläinen kylmä wyö, eteläisen napapiirin
ja etelänawan wälillä.

Jokaisen paikan ilmanlaatu määrätään suu-
rimmaksi osaksi sialtansa näissä wöiksi kutsutuissa
maanosissa. Ainoastansa kuumalle wyölle lankeewat
auringon säteet kohdastansa alas; muille wöille lan-
keewat ne winoon, maan ympyriäisyyden suhteen,
jonka tähden heillä onkin wähempi woimaa. Kuta
edempänä niinmuodoin paikka on päiwän-tasaajasta,
sitä winompaan lankeewat auringon säteet hänen pääl-
lensä, ja sitä kylmempi on myös ilma siinä paikassa.
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Lämpimän waikutuksen kautta maan-pinnan,
olletikin weden päälle, nousee ilmaan alinomaisesi,
hienoja, monesti näkymättömiä huuruja, jotka -vä-
hitellen laskeuwat alas kasteena, taikka muuttuwat
ilmassa pilwiksi. Kun tämä hieno wesi-aine ko-
kouu pisaroiksi ja kaswaa, niin tulee se alas sumu-
na, sateena, lumena ja rakeina. Että huurut
nousewat wedestä lämpimän waikutuksen kautta, nä-
kee walkialle pannusta wesipadasta. Kuta korkeam-
malle ilmaan tullaan, sitä kylmempi on siellä. Lu-
mirajaksi kutsumme sitä korkeutta ylempänä merta,
jonka yläpuolella lumi ja jää eiwät koskaan sula.
Tämä ei ole yhtä korkealla jokapaikassa maan pääl-
lä, waan kaikkein korkeimmalla päiwän-tasaajan alla,
sillä siellä on lämmin isoin, ja wähenee sitte kuta
edemmä tullaan päiwän-tasaajasta napoja päin, niin
että se niitten kohdalla on aiwan alhaalla.

Maapallon ympärillä on joka haaralla hienoa
liikkuwaa, läpinähtäwää ainetta, jota kutsutaan il-
maksi.

Paikan leweydellä ymmärtää maatiede sen kau-
kaisuuden päiwän-tasaajasta. Leweys luetaan taikka
pohjaiseen (pohjais-leweys) taikka etelään (etelä-le-
weys) ja asteet luetaan puolipäiwän-piirillä. Pai-
kan pituudella ymmärretään sen kaukaisuus ensi-
mäisestä puolipäiwän-piiristä. Pituus on taikka
itäinen taikka läntinen ja asteet luetaan päiwän-
tasaajalla. Kun tuntee yhden paikan sekä leweyden
että pituuden, niin on sen paikan sia selwästi ja
tarkoin määrätty.

8 7. Ilma-kaari. Maa. West.

8 «. Keweys. Pituus.

Maan-pinnalla on maata ja wettä; waan
maa ei ota täyttä kolmatta-osaa, wesi taas Peittää
enemmän kuin kaksi kolmatta-osaa maan-pinnasta.
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Kaiken maan ympärillä on joka taholla wettä.
Mantereksi taikka mannermaaksi kutsumme isoim-
mat maan kappaleet. Luodoiksi, luotomaiksi ja
saariksi kutsutaan pienemmät osat maasta, joitten
ympärillä on joka puolella wettä. Niemimaiksi
kutsutaan ne osat maasta, joitten ympärillä usiam-
min puolin on wettä, waan, jotka yhdeltä puolen
owat kiinni manteressa. Maakielukaksi kutsutaan
kaitaa maa-kappaletta, joka pistää pitkälle mereen.
Taipaleeksi eli kannakseksi kutsutaan pientä maa-
suikaletta, joka, erottaen kaksi wettä, yhdistää kaksi
maata. Maan-pinnalla olewat korkeat paikat kutsu-
taan, korkeutensa ja muun luontonsa suhteen, mä
kilöiksi, maanseliksi, wuoriksi, wuorenseliksi ja
wuorikunniksi. Niemeksi kutsutaan järween tai
mereen pistäwää, kaitaa maata. Tulta suitsuttawat
wuoret oksentawat aukostansa tulta ja palawaa ai-
netta, jota kutsutaan kuonaksi. Wuorten wälillä
on siellä ja täällä sywempiä taikka matalampia lo-
mia; näitä kutsutaan laksoiksi; kuin näiden lomien
piiri on isompi ja niiden pohja melkein yhtä tasai-
nen, niin kutsutaan niitä tasamaiksi. Jos semmoi-
nen tasamaa on kaswamatoin ja peitetty pienillä
kiwillä taikka hiekalla, niin kutsutaan se erämaaksi.
Lumi- ja jäälakeudet owat suuret lumijäätikkä-
joukot, jotka owat aina sulamatta korkeain wuorten
päällä ja lomissa.

Wefi on puhdasta, taikka' ruosteista taik-
ka suolaista. West peittää useampia osia maanpin-
nan lomissa, joita suuruutensa ja erilaisen laatunsa
wuoksi kutsutaan erilailla. Lähteet owat pienem-
piä wesikokouksia, jotka omasta -voimastansa nouse-
wat maasta. Wesi-juoksu lähteestä kutsutaan no-
roksi eli puroksi. Useampien purojen yhdistyksestä
tulee joki, ja useampien jokien yhdistyksestä wirta
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Walta-mereksi kutsutaan sitä weden kokousta,
joka on manterien ympärillä. Meren wesi on suo-
laista ja pahamakuista, ja ei kelpaa juomaksi eikä
keittoon. Salmeksi kutsutaan sitä kaitaa osaa me-
restä, joka, erottaen kaksi maata, yhdistää kaksi wet-
tä. Kanawaksi kutsutaan ihmisten toimella ja tai-
dolla tehty yhdistys kahden weden wälillä. Meri-
nieluksi (pyörteeksi) kutsutaan se pyöriwä liikunto,
joka wedellä on muutamissa paikoin merellä. Me-
ri myös nousee joka wuorokautena, ja tätä kutsu-
taan wuokseksi, joka on 6 tuntia pitkä, ja laskee
samoin, jota kutsutaan luoteeksi, ja on myös 6
tuntia pitkä.

eli kymi. lärweksi kutsutaan sitä weden kokous-
ta, joka kaikilta puolin on suljettu maalta.

5. Amerika. Näistä maan-osista kutsutaan
ne 3 edellistä Wanhaksi mantereksi, ei sen wuok-
si, kuin se osa maata olis wanhempi, waan siitä
syystä, että se on ollut meille kauwemmin tuttu; ja
ne 2 jälkeistä kutsutaan yhteisellä nimellä Uudeksi
mantereksi, sen suhteen, että me olemme tulleet
tuntemaan ne paljoa myöhemmin.

1. Europa luoteen puolella. 2. Aasia koil-
lisessa, joka on yhdistetty sekä Europan että 3 Af-
rikan kanssa, joka on lounassa. 4. Australia
kaakon alla, paljaita luotoja ja saaria, joista Uusi-
Hollanti on suurin.

Isoimmat yhdessä olewat maakappaleet kutsu-
taan Maanosiksi, ja niitä on 5, nimittäin:

8 8. Maan-osat. Walta-meret.

11. Länteisessä maa-puoliskossa:

I. Itäisessä maa-puoliskossa:
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v) Tywen-meri eli Iso walta-meri, jonka
itäisellä puolella on Amerika, ja läntisellä ja etelä-
puolella Aasia ja Uusi-Hollanti.

_4) Pohjais-läämeri eli Nutjan-meri ,

pohjais-nawan ympärillä, piiritetty Europan, Aa-
sian ja Amerikan pohjaisilta mailta.

N) Indian-meri, jonka ympärillä on etelä-
Aasia, itäinen Afrika ja läntinen Austraalia, ja ete-
lässä juoksee tämä meri yhteen Gtelä-läämeren kanssa.

0) Atlantin-meri , jonka itäisellä puolella
on Europa ja Afrika, ja läntisellä puolella Poh-
jais- ja Gtelä-Amerika. Etelä Afrikan edustalla
olewaa Atlantin meren osaa sanotaan Gthiopian
mereksi. Atlantin-merestä menee kaksi suurta lah-
tea: koilliseen eli itä-pohjaiseen Itämeri, ja itään
päin Wäli-meri, joka erottaa Guropan Afrikasta.

v) Gtelä-läämeri, etelä-nawan ympärillä.

Waltameret jaetaan 5 pääosaan:

Warlnsä suhteen owat ihmiset jaetut 5 su-
kuun: a) Kaukasin eli walkia, johon kuuluu Eu-
ropalaiset, Länsi-Aasialaiset ja Pohjais-Afrikalaiset,
b) Mongolian eli kelta-ruskia, johon kuuluu Itä-
Aasialaiset; o) Neegerin eli musta, jolla on kähärä
willanen tukka, ja johon kuuluu Afrikan ja Uuden-
Hollannin mustat asujamet taikka Neegeriläiset; H)
waski-punainen, johonkuuluu Amerikan periasuk-

Maan isännät, Ihmiset, alkuperäänsä yhdestä
parikunnasta, owat sekä ilman-laadun ja elatus-
keinonsa suhteen, että muista syistä muuttuneet erin-
kaltaisiksi, ruumiin muotonsa, luontonsa ja wärinsä
puolesta. Heidän lukuansa lasketaan 1200miljonaksi.

8 t>. Bhmissuwut. Walaistus.
Uskon-Qppi.
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Elämänlaatunsa ja Valistuksensa suhteen tai-
taan ihmiset jakaa 4 luokkaan: 1. Kesyttömät
taikka Willit, jotka eläwät ei paljoa paremmin kuin
luontokappaleet, ilman laitta ja hallituksetta; 2.
Paimen-kansat , joilla ei ole wakaita asunsioja,
waan eläwät ainoasti karjoistansa ja muuttelewat
niitten kanssa, kun tarwitsewat parempia laitumia;
3. Maanwiljeliät, joilla owat warsinaiset asuin-
paikat; 4. Siwistyneet, joilla owat ei ainoasti
warsinaiset asumasiat, waan myös fen siwulla pa-
remmat kansakunnalliset asetukset ja suurempi si-
wistys.

Uskon-opin suhteen jaetaan ihmiset kahteen pää-
luokkaan: 1) ne jotka palwelewat yhtä, totista Ju-
malaa, ja 2) pakanat, taikka ne jotka palwele-
wat useampia jumaloita. Edellisissä on taas 3 pää-
jakoa, nimittäin:

kaat; o) Malajein eli mustan-ruskia, johon kuu-
luivat Itä-Indian ja muutamain Austraalian pie-
nempien luotojen asujamet.

b) Protestantinen uskon-oppi, joka eroaa
2 wahän erinäiseen osaan: 1) Gwankelis-Luthe-
rilainen, 2) Gwankelinen reformeerattu uskon-
oppi.

a) Katolinen uskon-oppi, joka jakauu kahteenosaan: 1) Noomalais-katoliseen, joka tunnustaa
paawin Roomissa kirkon maalliseksi päämieheksi, ja
2) Greekalais-katoliseen, joka ei tunnusta paa-
wia kirkkonsa päämieheksi.

_4) Kristin-oppi, säätty Vapahtajaltamme
lesukselta Kristukselta noin 1840 tvuotta sitten.

Se jakauu 2 toisistansa wähän eroawaan pää-
tahkoon, kuin owat:

v) Juutalaisten uskon-oppi, siätty luuta-
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Maakunta on joku määrätty osa maan-pin-
nasta. Kansa on jonkko ihmisiä, jotka yhteisen al-
kunsa, kielensä, tapainsa, lakiensa j. m. kautta owat
keskenänsä yhdistetyt ja eroitetut toisista ihmisistä.
Waltakunta on usiampain sukujen wapaa yhteys,
toisinaan kansojenkin, jotka owat yhdistyneet saman
lain ja hallituksen alle. Jokaisen waltakunnan pää-
tarkotus on, lewittää walistusta ja siweyttä jäseni-
ensä kesken. Tullaksensa tähän tarkotukseen, pitää
waltakunnan ennen kaikkia suojaaman jokaista jä-
sentänsä sekä toisia jäseniä että ulkonaisia wihollisia
wastaan. Kun waltakunnan kaikki jäsenet, taikka
koko kansa, eiwät itse taida olla osakkaat hallitukses-
ta, niin on kansan täytynyt antaa tämän korkean
wallan yhdelle hallitsialle taikka hallitukselle. Kor-
kein hallituswalta on niinmuodoin, asian luonnon
jälkeen, kolmesta laadusta. 1. Oikeus säätää lakia
taikka asettaa kansalle yhteisiä oijennusnuoria, ja pan-
na kansan päälle weroja j. n. e. se on : lain sään-
tö-walta. 2. Oikeus lain käskyjen jälkeen rat-
kaista riitoja waltakunnan jäsenten wälillä, taikka
tuomio-walta. 3. Oikeus hallita ja toimittaa
kaikki mitä laissa on säätty, taikka toimitus walta.
Perus-laiksi kutsutaan se laki, joka määrää kan-
salliset säännökset, taikka miten ja keltä korkein wal-
ta ja hallitus toimitetaan.

O) Muhammedin uskon-oppi, Arabialaiselta
Muhammed nimiseltä kauppamieheltä, noin 1,200
wuotta sitte.

laisten lain asettajalta Mosekselta, noin 3,300 wuot^
ta sitte.

8 10. Maat. «Kansat. Waltakunnat.

Valtakunnallisten säännösten suhteen jaetaan
waltakunnat yksiwaltaisiin ja wapawaltaisiin.
Se waltakunta, jossa korkein walta on kokonansa



15

taikka joksikukst osaksi yhden ainoan käsissä, kutsu-
taan yksinvaltaiseksi. Täänkaltaiset waltakunnat
owat joko perintö-waltakuntia, jotka hallitsian
kuoleman jälkeen lankeawat hänen likimmälle suku-
laisellensa, taikka waali-waltakuntia, joissahallitsia
walitaan, entisen kuoltua. Jossa hallitsialla on kaik-
ki 3 edellänimitettyä oikeutta hallituksessansa, niin
on hän itsewaltias. Se waltakunta, jossa aino-
asti joku osa näistä oikeuksista on ruhtinaalla, ja
isompi osa toimitetaan kansalta taikka sen edusmie-
hiltä (waltakunnan säädyiltä, waltiopäiwiltä j. n. e.)
kutsutaan peruslailliseksi, ja sillä sanotaan olewan
wapaa taikka peruslaillinen hallitusmuoto. Tä-
mänkaltaisten .valtakuntain jäsenet owat myös pal-
joa enemmin rauhotetut ruhtinaan sortauksesta, kuin
niitten, joissa kaikki walta on annettu yhdelle aino-
alle. Hallitsioilla on myös erilaiset nimet, muuta-
mia kutsutaan keisariksi, toisia kuninkaiksi, toisia taas
herttuiksi j. n. e. Wapawaltaiseksi kutsutaan sitä
waltakuntaa, jossa korkein walta taikka joku osa siitä
ei ole yhdellä ainoalla tilistä wapaalla hengellä,
ivaan toimitetaan useammilta miehiltä, jotka määrä-
tyksi ajaksi walitaan kansalta. Hirmuwallalla on
siinä sia, jossa hallitsia oman tahtonsa jälkeen tekee
mitä tahtoo. Pääkaupungiksi kutsutaan sitä kau-
punkia, jossa waltakunnan hallituksella on siansa,
hallituskaupungiksi taas sitä, jossa howi, se on
hallitsia ja hänen sukunsa tawallisesti asuwat.

lokaista järjetöntä kappaletta, joka on maan
päällä eli sisässä, kutsutaan tuotteeksi. Tuotteet
jaetaan: a) luonnon-tuotteisiin, joita luonto tuot-
taa itsestänsä, ja b) taito-tuotteisiin , jotka saa-
wat näkönsä ihmisten kädeltä.

Kauppa on tawarain waihettaminen toisia ta-

8 Rt. Tuotteet, kauppa.
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waroita eli rahaa ivastaan. Kaupan menestykseksi
owat warsinaiset paikat walitut, jotka owat soweliaat
tawarain asettamiseksi ja myymiseksi j. n. e. Tämän-
kaltaisia paikkoja kutsutaan kauppa-paikoiksi. Ne
määrätyt ajat wuodesta, jolloin ostajat ja myyjät
kokoontuwat suurempiin joukkoin, tällä tawalla asi-
oitansa ratkaisemaan, kutsutaan markkinoiksi. Sen-
tähden että tawarain kuljettaminen on keweämpi me-
rellä kuin maalla, owat kauppa-paikat tawallisesti
wesien rannalla. Kun kauppaa käydään tawarain
waihtamisella ja kuljettamisella merta myöten, niin
kutsutaan se meri-kaupaksi, waan kuin tawaroita
kuljetetaan maata myöten, niin kutsutaan kauppa
maakaupaksi.

Europ a

v) Atlantin-meri, josta tulee: 1) Pohjan-
meri, jolla on läksi Kattegatti, joka 3 salmen,
Wähän Beltin, Ison Beltin ja Qresalmen
kautta on yhdistetty 2) Itä-meren kanssa, jolla it-
seltänsä on 3 lahtea, nimitäin: a) Pojassa Pohjan-,
d) idässä Suomen- ja o) kaakon alla Niigan-
lahti; 3) Englannin kanali, jokaKalaisin-sal-
men kautta on yhdistetty Pohjan-meren kanssa; 4)

Europan laweus on noin 180,000 neliöpeni-
kulmaa, ja siinä löytyy asujamia noin 300 miljonaa.

Pohjainen lää-meri, jolla on lahti
Walkia- eli Wienan-meri.

Europan rajoihin koskewat: pohjassa lää-meri,
lännessä ja etelässä Atlantin-meri, ja idässä on se
yhtenä manterena Aasian kanssa.

8 t. Rajat. Suuruus. Msujamet.

BV. Meriä. Kahtia. Salmia.
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Seuraawat wirrat (kymct) juokfcwat: a) Jää-
mereen: Dwiina (Wienajoki; d) Itämereen, 1.
Weikseli, 2. Oderi. o) Pohjanmereen: 1. El-
be, 2. Reini; 6) Ranskan mutkaani 1. Loire
(Loaari), 2. Garonne; o) Espanian-mereen: Tajo;
t) Wäli-mereen: 1. Gbro, 2. Nooni; K-) Adrian-
mereen: Po; li) Mustaan-mcreen: 1. Donawa,
2. Dnieperi; i) Assowan-mereen: Doni.

Irlauuin-meri, josta S:t Georgin-salmi jnoksec;
5) Viskajan-lahti ; 6) Espanian meri, joka Gi-
braltarin-salmen kautta on yhdistetty 7) Wäli-
meren kanssa, joka on isoin lahti koko mailmassa
ja itse tekee laksia: a) Adrian-meren, ja d) Grce-
kan-meren, joka Dardanelli-salmen kautta on yh-
distettynä 8) Marmora-meren kayssa, jostaKons»
tantinopelin salmi menee 9) Mustaan-mereen,
joka Kaffa-salmen kautta on yhdistetty Assowan-
meren kalissa.

8 3. Wirtoja (Kymiä). lärlviä.

Merkillisimmät niemet owat: 1. Pohjais-nie-
mi pohjassa, 2. Finisterran niemi, länteisin, ja 3.
Matapanin niemi, eteläisin manteresta.

Europan merkillisimmät wuorikunnat owat: t.
Pyreneitten lrmoret, lounassa; 2. Alpit, eteläs-
sä, ja 3. Karpaatit, melkeen keskellä Guropaa.

Useammista järwistä luetellaan tässä waan:
1. Onega, 2. Laatokka, suurin koko Europassa,
molemmat koillisten Suomenlahdesta, 3. Weneri,
itään Kattegatista, 4. Meelari, länteen Itämeres-
tä, 5. Vodeni-järwi ja 6. Genferi-järwi, molem-
mat luoteeseen Adrian-merestä.

8 4. Wuoria. V^iemia. Kuonnon-laatu.
lDuotteita.

Ilmansa suhteen taitaa Europan jakaa 3 il-
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Europa» parahimmat luonnon-tuotteet owat
scuraawat: farwikarja, hcwostt, lampaat, siat ja ka-
lat, kaikenlaiset elot, wiini, pellawa, hamppu ja met-
sän-tnottamat, rauta, waski, tina, kiwihiilet, suola,
hopia ja kulta.

mapiiriin, kuin owat: 1) kylinä eli pohjaisin osa
(66 ast. 32 min. pohjais-lcweyttä), jossa ei puut
eikä wiljat hywin tule toimccil, waan kaswaa enim-
miten kuohusammalta ja pcuran-jäkälää; 2) lauh-
kea (66' 33' ja 43 asteen wälillä), jossa kaikki
tawalliset wiljamme menestywät ja kypsywät, ja 3)
lämmin (43 asteesta), jossa sitruunipuu kaswaa
hoitamattakin. Tawalliscsti on maa täällä warsin
hedelmällistä.

Europa on jaettumoniin maihin ja waltakuntiin:
8 5. Maat ja waltakunnat.

7. Kuningaskunta Belgia-.
8. Kuningasknnta Suuri-Britannia ja Ir«

lanti.
t). Nanskan tasawalta.
10. Sweitsin cli Helwetian liittokunta, jo-

höll kuuluu mouta tasamaltaa.

3. Tanskan kuniugaskuuta^
4. Saksanmaa, keski Europassi^ Silitä on

mouta maltakuutaa; maiuittamiu niistä on Preussin
tllllingaskullta, johon kuuluu suurill osa pohjais Sak-
sallmaata.

5. Itäwallan keisarikunta ynnä siihell kuu-
luma Nnkarin kuningaskunta.

6. Kuningaskunta Hollanti eli Alankomaat.

1. Wenäjän keisarikunta, itä Guropassa.
Siihen on yhdistettynä Suomen suuriruhtinanmaa
ja Puolan kuningaskunta.

3. Ruotsin ja Norjan kuningaskunnat st-
stltäwät Skandinawian niemimaan.
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Kristin usko on muualla Europassa saanut
wallan paitsi Turkinmaata, jossa Muhammedin op-
pi on .valtakunnan uskona. Europalaiset owat kai-
kista kansoista koko maan päällä enimmän siivisty-
neet. Sen siwussa owat he toisia edellä erinomai-
sen taito-ahkeruutensa ja latvian kauppansa kautta,
jota he käyivät ympäri koko mailman.

He wiewät muihin maihin taito-teoksiansa, jit
tuowat sieltä raaka-aineita ja muuta tawaraa, niin-
kuin kahivia, sokeria j. n. e. Edesauttaaksensa kaup»
paa owat Europalaiset siirtäyneet muihin maanosiin
ja siellä ottaneet maita allensa, joista he tuowat so-
keria, rommia, kahivia, pumpulia, tupakkaa, joita
taivalliststi kutsutaan yhteisellä nimellä siirtolais-
tmvaroiksi, sillä nämät iviljat kasivaivat näissä siir-
tomaiksi (kolonioiksi) kutsutuissa maissa.

13. Italian kuningaskunta sisältää Italian
niemimaan sekä Sardinian ja Sicilian saarimaat.

14. Greekan kuningaskunta ja 15 Turkin-
Maa, jota sultaant hallitsee. Nämät molemmat si-
sältäwät suurimman osan Turkin-Greekan niemi-
maata.

11. Gspanian kuningaskunta ja 12 Portu-
galin kuningaskunta; jotka yhteensä sisältäivät Py-
reneitteu niemimaan.

8 <5. Usksu-Dppi. Siwistys. kauppa.

Wenäjä, joka on suurin waltakunta koko maatt
päällä, sisällänsä pitää maita kahdessa maan-osassa,
nimittäin: Europassa, (z Europasta,) ja Aasiassa,
(z Aasiasta), jonka suhteen se myös jaetaan 2 Pää-

-8 R. Vsat. Rajat. Suuruus. Jako.

Wenajan keisarikunta.
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Uralin ivuorer juokseivat aina läa^merestä läh-
tien, etelään lähemmäksi Kaspian-merta Aasiassa, ja
owat pitkältä Aasian ja Guropan rajana.

Guropalaifen Wenäjänmaan rajoilla on:
pohjassa lää-men ja Norja, lännessä Norja ja
Ruotsi, Itämeri, Preussi ja Itäivaltakunta; eteläs-
sä Turkinmaa, Musta- ja Assoivin-meri; idässä
Aasia. Tätä on 102,000 neliöpenik. ja siinä asnn
68 miljonaa ihmisiä.

osaan: 1. Guropataiseen ja 2. Aasialaiseen
Venäjänmaahan. Uhtcen luetut tekewät nämät
375,000 neliöpenikulmaa, joilla asuu 80 miljo-
naa ihmisiä, jotka puhuivat 40 erilaista kieltä.

8 B. Wuorla. lärwiä. Wirtoja.

Pitkill wirtoja ja kaiwantoja pääsee kulkemaan
läpi koko Wenäjänmaan, nimittäin: 1. Kaspian-
merestä Itämereen, 2. Kaspianmerestä Wie-

Waariin otettawat järwet oivat: 1. Laatok-
ka, isoin koko Europassa, 175 ivirstaa pitkä ja 105
ivirstaa leweä, 2. Onega, 3. Vjeloosero, 4. Pei»
pus, 5. Ilmen ja 6. Imandra Lapinmaassa.
Merkillisimmät ivirrat oivat: 1. Wolga, joka on
3077 ivirstaa pitkä ja juoksee Kaspian-mereen; 2.
Don ja 3. Anieperi, joka on 2000 ivirstaa pit-
kä, juoksemat kumpikin Mnstaan-mercen; 4. Wäi-
nänjoki (Duna), juoksee Niigan lahteen; 5. V3ie»
na (Dioina), juoksee Walkiaan^mereen, ja 6. Ne»
wa, joka juokseeLaatokasta Suomenlahteen.

*) Kaikki tässä sattuivat penikulmat owat' luetut yiaatieteellisissa
peuilulmigsa, ja 15 tciänlaltaisla penikulmaa tekee 10^> Ruotsin
penikulmaa. Ainoastaan Skandinawiata mainitessamme olem«
n« luulleet olcwan soweliaymman pitää tawallis.t Vluolsin peni<
lnlmat.
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Itämeren maakunnat owat: Inkerinmaa,
Laatokan, Suomenlahden ja Peipusjärwen Malilla;
Wironmaa, rantamaa länsipuolella PcipusjarMes-
tä juoksemaa Narowan jokea; Liiwinmaa, Riigan-
lahden itäpuolella Peipusjarween ja Dunawirtaan
asti, ja Kuurinmaa, niemimaa Niiganlahden ja
Itämeren Malissa. Merkillisimpiä kaupuukia owat:
Pietari, Nemajoen suulla, koko waltakunnan pää-
kaupunki ja keisarin asunto, Europan suurimpia ja
komeimpia kaupunkia, ulkokaupcm pääpaikka; siinä

Venäjänmaa jaetaan 7:ään pääosaan: Itä»
meren-maakunnat, Iso Wenäjä,Länsi VZenä»
jlä, Wähä Wenäjä, Etelä Wenäjä, Astrakha»
ni ja Kaukasia, Kasani ja Permiä, ja 51 lää-
niin (guivernementtiin).

nan-mereen ja 3. Mustasta-merestä Itäme-
reen. *)

8 3. Maan jako. kaupunkia.

*) 1. Kaspian-merestä Itämereen on kolme tietä: _4.) Pit-
kin Wolgaa ja sen haaraa Twertsaa, joöta tanawa (Wischuei-
wolotschol) wiepi Ilmen järween paiu juolsewien wesien lautta,
Ilmestä Laatokkaan juotsewaan Wolchowin wirtaan ja pitkin
Laatokan lanawaa ja Newan wirtaa Pietariin. 13) Pitkin Wol<
gaa ja sen haaraa Mologa, Tihwinan lanawan lautta, Tihwi-
nan jokeen, joka juoksee Laatokkaan. V) Pillin Wolgaa ja sen
haaraa Scheksnaa, Bjelooseron ja Maarian lanawan lautta One«
gan järween ja sieltä pitlin Swir nimistä wirtaa Laatokkaan.

3. Mtustasta-merestä Htämereen pitkin Dnieperin
wirtaa ja sen haaraa Veresina nimeltä, jotzla järwien ja kana»
Wien lautta pääsee Dllnan wirtaan ja pitkin sitä Itämereen.

4. Vlrkansselista Mittariin kuljetaan pitkin Wienon »vi»
taa ja s.n haaraa Snchona nimeltä, Kubinstoi-jarween, josta
Alelsandetin tanawan ja Vjclooseron lautta Pääsee Onegan järween.

2. Kaspian-merestä Wienanmereen, pitkin Wolgaa
ja sen haaraa Kama nimeltä, josta Katarinan lanawau lautta
pääsee Wienan wirtaan ja pitkin sitä Arkangeliin.
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on mollta uljasta rakeuuusta, 700 tuh. asuj. Täs-
tä kulkee rautatie Moskoivaan. Kronstadt, Retu-
saarella, wahwasti linnotettn ja sotalaiiuaston sata-
ma; 50 tuh. asuj. Rääweli, Suomenlahden ran-
nalla, ivcstapäätä Helsinkiä, linnotettn, sotalaiivaston
satama; 29 tuh. asuj. Niiga, lähellä Diinawir-
ran suuta, hyivä merikauppa, 102 tuh. asuj. Dor-
pat, yliopisto, 21 tuh. asuj.

Iso Wenäjä, pohjainen ja keskimäinen osa
Wenäjänmaata; sisällänsä pitää 19 lääniä. Mer-
killisimpiä kaupunkia: Arkangeli, lähellä Wiena-
joen suuta, Pohjais Wenäjän wanhin kaupunki ja Rut-
jan-meren kaupan pääpaikka; 20 tuh. asuj. 3dow«
gorod, wanha, muinan suuri kaupunki, 18 tuh.
asuj. Mo sk owa , keskellä Wenäjänmaata, ivalta-
kullnan entinen pääkaupunki, keisarin kluunauskau-
punki ja sisäkaupan pääpaikka; siinä on lähes 400
kirkkoa ja 400 tuh. asuj. Tweri, läänin pääkau-
punki, Wolgan ivarrella, wapriiki- ja kauppakaupun-
ki, 20 tuh. asuj. laroslawi, läänin pääkaupunki,
Wolgan ivarrella, ivahiva kauppa ja ivapriikeja, 28
tuh. asuj, Tula, kiiväriivapriiki ja muita ivapriike-
ja, 58 tuh. asuj. Nischnei 3?owgorod, Oka-ja
Wolga-wirran yhdistyksessä; tässä pidetään suuret
markkinat Aasian ja Europan taivarain waihetusta
warten, 32 tuh. asuj.

Länsi Wenäjä. Tähän kuuluu entinen Lit-
wa ja Walkea Wenäjä sekä Wolhynia ja Po»
dolia, elikkä yhteensi 8 lääniä. Kaupunkia: V3il-
na, Wilian rannalla, Litivan entinen pääkaupunki,
80 tuh. asuj.

Wähä Wenäjä Dnieperin ja sen siwuhaa-
rain Desnan jaWorsklan ympärillä; sisältää 4 lää-
niä. Etelää osaa sanotaan myös Ukraniksi. Kau-
punkia: Kiew, Dnieperiu ivarrella, oli jonkun ai-
faq wastakunnan pääkaupunkina; siinä on wahwh
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Gtelä Wenäjä, rantamaa pohjaispuolclla
Mustaa merta, sisällänsä pitäs. 3 lääniä, paitsi Do-
nin Kasakkain maata, Don-wirran alapuolella, ja
Vctzarabiaa, Doilawa- ja Pruth-wirran ivälissä. G-
telin kaikista on niemi-maa Krim eli Tauria, joka
sentähden myös on lauheempi ja hedelmällisempi
muita paikkoja Wenäjällä. Merkilliseinpiä kaupun-
kia: Odessa, Wenäjän kaupan pääpaikka Mus-
tan-meren rannalla; tästä wiedään paljon eloa ja
karjantuottamia ulkomaille; 120 tuh. asuj. Gher»
son, Dnieperi-wirran suussa, läänin pääkaupunki.
40 tuh. asuj. Nowo Tscherkask, Doni-ivir»
ran warrclla, Donin kasakkain pääkaupunki. 23 tuh.
asuj. Sewastopoli, Krimin niemimaalla, sota-
laiivaston pääpaikka Mustassa meressä, paralta sa-
tamia maan päällä, ja kuuluisa sotaivarustus, joka
kuitenkin wiimeis Wenäläis-sodassa häwitettiin. 40
tuh. asuj. ennen sotaa.

Astrakhani ja Kaukasia, Kaspian-meren
pohjais- ja länsipuolella aina Asoivan-mereen asti,
sisältää 6 lääniä. Täällä asuu Kasakoita, Kalmuk-
keja, Tatareja ja muntamia Suomalaisiakin kansoja.
Kaupunkia: Astrakhani, Wolga-wirran suulla,
Kaspiau-mcren kanpan pääpaikka, 45 tuh. asuj. Sa-
ratow, Wolgan ivarrclla, ivahiva kauppa, 100 tuh.
asuj. O ren burg i, Uralijoen ivarrella, warus-
tettn linna; tässä tehdään wahwaa kauppaa Aasia-
laistenkanssa; 28 tuh. asuj. Stawropol, läänin
pääkaupunki, 21 tuh. asuj.

luina ja ivapriikeja, 70 tuh. asuj. Pultawa, tuttu
1709 ivuoden sotatappclusta.

Kasani ja Permiä, Wjetkan, Kaman ja kes-
ki Wolgan ympärillä. Läänejä on 5. Täällä on
Urali-ivuorten rikkaimmat kaiivanuot. Kaupunkeja:
Kasani, Wolgan ivarrclla, ivahiva kauppa-ja iva-
priikikalipuuki, 70 tuh. asuj. Permi, rikkailla rau.
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ta- ja iuaskikaiivannoilla, 30 tuh. asuj. Iekat e-
rinenburgi, itä puolella Uralia, Uralikaiwantojen
keskuspaikka, 22 tuh. asuj.

Suurin osa Europalaista Wenäjätä on aivara
tasamaa, jossa siellä ja täällä on joku mäki. Maan
laatu on tässä laiviassa waltakunnassa sangen wai-
hetteleiva; läntisen Wenäjän etelä-puoli on par-
haasta päästä aivaroita, ivedettömia jäkälä-kankaita;
kcskiset ja eteläiset osat oivat sangen kasivaivia, ja
pohjaiset ja itäpohjaiset owat enimmiten metsiä ja
soita. Ilma on kyllä puhdas ja raitis, mutta hy-
win epätasainen, niin että eteläisimmissä maalipai-
koissa on etelä-Ranskan kuumuus, ja pohjaisimmis-
sa taas niin koiva pakkainen, että eläwähopia jäätyy
taottaivaksi.

G4. Maan laatu. «Kauppa. Waltakun-
nan asetukset.

Kanppa on lawia ja muualle wiedään: wil-
jaa, talia, hamppua (parasta koko Europassa), pel-
laivaa, nahkaa, rautaa, nahkoja j. n. e.

Muualta tuodaan: iviiniä, suolaa, kaloja, silk-
kiä, ivapriiki- ja siirtolais-taivaroita.

Hallitusmiloto on yksiivaltainen, ja hallitus-
istnin perittäwä. Keisarin lyhyin ja taivallisin ni-
mi on: kaikkein Wenäläisten Itsewaltias. Wa-
paasukua taikka aatelia on sangen paljo ja rikasta.
Pappis- ja porivari-säädyillä oivat suuret edut rik-
kauteen; talonpojat jaetaan kruunun ja herrain ta-
lonpoikiin.

Uskon-oppi on greekalais-katolinen, waan kai-
killa muillakin uskolaisilla on ivapaus Pitää juma-
laupalwelustansa. Walaistus ja nuorison opetus
nousewat rotowasti.

Sotawoima maalla oli ennen iviimeisiä sotia
miljona miehiä, ja merellä 300 isompia ja pienem-
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piä aluksia, mutta niitä on molempia sittemmin
paljon ivähennetty.

Suomen Suuriruhtinaanmaan rajoihin koske-
keiuat: pohjassa Lappi, idässä Wenäjänmaa (jossa
Arkangelin ja Aunuksen läänit, niinmyös Laatokan
järivi ja Inkerinmaa kohtaaivat), etelässä Suomen-
lahti ja lännessä Pohjan-lahti ja Ruotsi. Tätä
waltcckuntaa wastaan owat rajana Tornion- ja Muo-
nion-joet. Maan jos Suomen piiriin luetaan La-
pinmaa, joka sen kanssa on yhdistetty, niin wetäik-
sen raja pohjassa ja luoteessa pitkin Lapintunturia
ja Tenon-jokea aina Norjaan asti.

Venäjän lvaltakuntaan kuuluu myös Suomen
suuriruhtinaanmaa jaPuolan kuningaskunta.

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
Z l Rajat. Wuoria. WesiH.

Suomen pituus pohjasta etelään on 155 pe-
nikulmaa(josta Lapinmaa ottaa noin 15), ja leive-
ys idästä länteen, Ahivenamaan ja ympärillä ole-
ivan saareston luettua, 45 ja 112 penikulman wä-
lillä. Laiveus on, Lapin kanssa, 6,835 neliöpenik.
Lapinmaa, erikseen luettuna, on noin 900 penik.
lawea.

Siitä ivuoristosta, joka on Ruotsin ja Norjan
rajana, erottaiksen Tornion Lapissa ivahiva seljanne
etelään, ja juoksee läpi sunren osan Suomea. Tä-
män johto on pohjasta etelään, siksi kunne pääselkä,
Maanselkä nimeltä, joutuu Wesijakoon Padasjoen
pitäjässä, josta se kääntyy lounaan, läntiseen ja ivii-
mein luoteiseen suuntaan, Hollolan, Janakkalan ja
muiden pitäjien läpi Eurajoen kappeliin, Luiviaan,
jossa se lehdoin eteläpuolella Porin kaupunkia, .vä-
hitellen katoaa meren rantaa ivasten. Tästä pää-
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Suomenmaa on täynnä isompia ja pienempiä
jokia ja järiviä, jonkatähden se on saareston näköi-
nen, kylivetty lukemattomilla saarilla ja luodoilla;
järivet taas owat yhdistetyt keskenänsä ivirroilla, jo-
kiloilta taikka kapeilla salmilla, joissa on koskia ja
putouksia. Kaikki nämät ja rikas moninaisuus pis«
täiviä niemiä, korkeita ivuoria ja metsikko-rantoja te-
kcivät yhteen, että maassa oli mitä kauniimpia nä-
köaloja ja ihanoita paikkoja. Suomen isoimmat
ivirrat oivat: Tenojoki (joka on luoteinen raja
Norjaa wasten);Tornion-joki, nykyinen ivaltaraja;
Kemijoki; Oulun-joki; Kyrö-joki; Kokemäen-
joki; Kymen-joki, entinen ivaltaraja; Wuoksen-
joki, joka penikulmaa juostuansa Saimasta tekee
Imatran kuuluisan putouksen, j. m.

Kaikki ne ivesijoukot, jotka nlkaivat Maanselän
länsipuolella, juokseivat Pohjan-lahteen, ja ne, jotka
alkaivat sen itä- ja eteläpuolella, juokseivat suoraan,
taikka Laatokan kautta Suomen-lahteen, ivaan We«
fijaon järwi, keskellä Maanselkää, jakaa ivetensä näi-
hin molempiin taksiin, josta st on nimensäkin saanut.

selästä eroaa usiampia pienempiä haaroja, joista yk-
si juoksee Pyhäjärlveltä linsalmen, Kuopion, Piek-
sämäen ja muiden pitäjien kautta Lappeenrantaan;
toinen Hausjäriven kappelista loppuu ivasta Hanko-
niemessä (Hangöudd) j. n. e. Maanselkä erottaa
Pohjanmaan toisista maakunnista itäpuolella, ja te-
kee muusta Suomesta erotetun alaivan, joka eteläs-
säkin on suljettu Soinin kappelista saman Maan-
selän länteen kulkewalta siwuhaaralta.

lärwistä oivat waariin otettawia: Oulun
jarwi; Kallawefi; Pielisjarwi; Hoytiäinen;
Oriwcsi; Pyhäjärwi; Haukiwesi; V^äsijärwi;
Noine; Mallaswesi; Päijänne; Sgpna; Laa-
tokka, j, m.
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O. Satakunta on Pohjanmaan, Hämeen ja
Warsinais-Suomen wälissä.

A. Pohjanmaahan, ynnä Kainunmaan kanssa
koskewat: pohjassa Lapinmaa, idässä Arkangelin lää-
ni, Saivo ja pohjaisin Häme, etelässä Satakunta ja
lännessä Pohjan-lahti ja Ruotsi.

L. Warsinais-Suomeen eli Turunmaahan kos-
kewat: pohjassa Satakunta, idässä Häme ja Uusi-
maa, etelässä Suomen- ja lännessä Pohjan-lahti.

Suomenmaa on jo ivanhuudesta ollut jaettu
8 maakuntaan, jotka oivat: Pohjanmaa; v.
Warsinais Suomi cli Turunmaa; O. Satakun»
ta; v. Ahwenamaa, ympäri olewien saarien
kanssa; N!. Häme; I?. Uusimaa; 6. Sawo; N.
Karjala.

Z V. Maan jaks.

(3. Saivoon koskewat: pohjassa Pohjanmaa,
idässä ja etelässä Karjala, ja lännessä Häme jaPoh-
janmaa.

11. Karjalaan koskewat: pohjassa Pohjanmaa,
idässä Aunuksen lääni, Laatokan-meri ja Inkerin-
maa, etelässä Suomen-lahti, ja lännessä Uusimaa
ja Saivo.

N. Hämeeseen koskewat: pohjassa Pohjanmaa
ja Saivo, idässä Saivo, etelässä Uusimaa, ja län-
nessä Turunmaa ja Pohjanmaa.

I). Ahivenamaa, suuri saari, jonka ympärillä
on lähelle 100 isompaa ja pienempää saarta, Poh-
jan-lahden suussa.

I?. Uuttenmaahan koskewat: pohjassa Häme,
idässä Karjala, etelässä Suomen lahti ja lännessä
Turunmaa.

Siitä ajasta kuin maa oli kahden ivaltakunnan
alla, on sen jako Wanhaan (taikka Wenäläisecn) ja
Uuteen Suomeen tullut yhteisesti harjotetuksi. Cdel-
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Tämä lääni on pohjaista Pohjanmaata ynnä
Kajaanin kanssa, niinmyös Suomen Lappi, ja sisäl-
länsä pitää 6 kihlakuntaa: Kemin, Oulun,
Kajaanin, Salon, Haapajärwen ja La»
pin kihlakunnat. Läänin iväkiluku nousee noin
172 tuh. henkeen. Asujamet omat Suomalaisia pe-
rijuureltansa, kieleltänsä ja raivoiltansa; on myös
Lappalaisiakin. Kaupunkia:

lisellä nimellä merkitään se osa, joka oli Wenäjäu
alla 1743 ivuoteen asti; jälkisellä muuta maata.
Niinmyös pidetään Ruotsin Karjalata nimenä sillä
osalla tästä maakunnasta, joka sotilakossa edelläni-
mitettynä ivuonna jäi Ruotsille.

Sisällisen hallituksen suhteen on maa jaettu 8
lääniin: 1. Oulun ja Kajaanin; 2. Waa»
san; 3. Turun ja Porin ynnä Ahwena»
maan kanssa; 4. Uudenmaan; 5. Hämeen;
6. Mikkelin; 7. Kuopion ja 6. Wiipu.
rin lääniin.

l Oulun ja Kajaanin lääni.

Tornio, saarella Tornion-ivirran suussa,
sai kaupungin-oikeudeu ivuonna 1621; ivaan haas-
tetaan kirkon jo ivuonna 1350 tähän ivihityksi Up-
salan arkki-pispalta. Tornio on kaikista Suomen
kaupungista pohjaisin ja sillä on oikeus käydä kaup-
paa ulkomaalla, ivaikka se on ollut ivähäinen. Muu-
alle iviedään paraastaan lohia, ivoita, terivaa, plank-
kuja, lautoja ja Lapin taivaroita, joista isoin osa
kuljetetaan Tukhulmiin. Asujanten luku on 750
henkeä.

Oulu, Outun-joen suussa, merikaupunki,
jossa läänin maaherralla on istuin, tekee laweaa
kauppaa. Perustettiin ivuonna 1605. Wiepi muu-
alle samaa taivaraa kuin Tornio. Kaupungissa on
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Bra ah en kaupunki, Salon kihlakunnassa,
merikaupunki, perustettu ivuonna 1649, merenlah-
den rannalle; tässä on 2,600 asuj. ja hyivä sata-
ma ja kauppa.

Tämän läänin alle kuuluu myös Kemi ja seosa Tornion Lapista, joka on Wenäjän ivallan alla.
Lapissa ei ole yhtäkään kaupunkia. Tämä osa Lap-
pia on jaettu kahteen lawiaan pitäjään, Sodanky-
lään ja Utsjokeen, ynnä niiden alla olewien kap»
pelien kanssa, asutut muutteleivilta Lappalaisilta.
Suomalaisia siirtolaisia on kuitenkin asettunut mo-
nin paikoin ja alkaneet iviljellä maata niin paljo
kuin luonnon koiva laatu on myöten antanut.

alkeisopisto, wapriikeja, kirjapaino ja talouden-seu-
ra. Asujanten luku on 6,700 henkeä. Kajaa<
ni, Paltamon pitäjässä, ivähäinen maakaupunki, pe-
rustettu ivuonna 1650 Koiwukosken warrella. A-*
sujamia on 700 henkeä. Nämät elätteleksen enim-
miten karjan kaitsemisella ja maaniviljelemisellä. Saa-
rella koskessa oli ennen Kajaanin linna, joka nyt
jo on häivinnyt.

Kokkola, perustettu ivuonna 1610, meri-
kanpunki, meren-lahden rannalla, t^kee wahwaa kaup-
paa ja merenkulkua; tässä on muutamia pienempiä
ivapriikia. Pohjanmaalta ja Sawosta .kaiviivät ta-

sisällänsä pitää melkein koko eteläisen Pohjanmaan
ynnä 3 pitäjää Hämettä, ja on jaettu 6 kihlakuntaan:
Pietarsaaren, Korsholman, Atawuden,
Lapuan, Ilmajoen ja Laukaan kihlakunta.
Asujamct, joiden luku nonsee noin 297 tuh., oivat osit-
tain Suomalaisia osittain myös jälkisiäRuotsalaisis-
ta siirtolaisista, jotka wanhaan aikaan oivat asettu-
neet pitkin meren rantaa. Kaupungit oivat:

H. Waasan lääni
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lonpojat ennen tässä myymässä maataivaroitanza.
Asujamia on 1,900 henkeä.

Pietarsaari, merikaupunki, jossaon soivelias
satama, ivahiva kauppa ja pienempiä wapriikia. A-
sujanten luku on 1,900 henkeä. Kaupunki on pe-
rustettu wuonna 1653 Jaako de la Gardien les-
keltä Ebba Braahelta, ja sai nimensä (ruotsiksi Ja-
kobstad) hänestä.

Uusi-Kaarlepyyeli I o en su un kaupunki,
merikaupunki, Lapua-joen suussa, penikulma mereltä.
Perustettu wuonna 1617, sai tämä ivapaisuuksensa
1620, josta sen ikä taivallisesti luetaan. Vuodes-
ta 1648 oli tämä kallpuuki jonkun ajan maaher-
ran istuinna. Muualle iviedään taivallisia maan-»
saaliita; köyhemmät kaupunkilaiset elättelcksen kalas-
tamalla. Asujanten luku on 1,000 henkeä.

Waasa, wuonna 1606 perustettu merikau-
punki, teki ivahivaa kauppaa, ivaikka satama oli pe-
nikulman päässä; siinä oli maaherran ja hoivioike-
uden istuin, mutta kaupunki paloi perinpohjin wuon-
na 1852 ja sen siaan perustettiin w. 1855 uusi
kaupunki: Nikolain kaupunki likemmäksime-
ren rantaa, noin puolen penikulmaa länteen päin
Waasasta; 4,100 asuj.

Iywäskylä, perustettu iv. 1837 Päijänteen
pohjaiseen päähän, on hywin nousemista päiu; 1,200
asuj. Kaupunkiin asetettiin suomalainen yläalkeiskou-
lu wuonna 1858.

Kaskinen (Kyperä saari), ivuonna 1785,
Ilmajoen kihlakunnassa perustettu merikaupunki^
merensaaressa, jolla on kaunis sia ja warsin hywä
satama; tekee pientä kauppaa. Asujamia on 700
henkeä.

Ristiina, jolla on hywä ja mukaiva sata-
ma, niinmyös ivahiva pnukalujen laiivatos. Asujan-
ten luku on 2,300 henkeä. Perustettu 1649.
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Tämän alle kuuluu pieni osa eteläistä Poh-
janmaata, suurin osa Satakuntaa ja koko Ahlvena-
maa. Tämä on kolmesta pääosasia: Warsinais-
Suomi eli Turunmaa, Satakunta eli Porin
lääni ja Ahwenamaa. Kihlakuntia on 10: A-
lä-Satakunnan Yläpuolen, Mä-Satakunnan
Keskinen, Mä-Satakunnan Alapuolen, Ala^
Satakunnan, Wehmaan, Mynämäen, Mas-
kun, Piikkiön, Halikon ja Ahwenamaan kih-
lakunta. Asujamet oivat suomalaisia, mutta Turun
saaristossa ja koko Ahivenamaalla ruotsalaisesta su-
lvusta, jotka myös oivat pitäneetkin ruotsin kielen
ja taivat. Wäkiluku tekee 321 tuh. henkeä.

g. Burun ja Morin lääni ynnä AHwena.
maan kanssa.

Pori, (ruotsiksi Björneborg), merikaupunki
Kokemäen-joen warrella, Ulwilan pitäjässä, joilta
nimenkin tämä ennen kantoi, on Suomen ivcmhim-
pia kaupunkia, jonka perustusaikaa ei taita tarkoin
määrätä. Nykyiseen paikkaansa, kuninkaan entiselle
Pori-nimiselle moisio-maalle, muutettiin se ivuonna
1558. Kaupunki tekee ulkomaan kauppaa laudoilla,
plcmkuilla, terivalla ja ruokakalulla. Se paloi pe-
rinpohjin iv. 1852, mutta rakennettiin entiselle pai-
kalle. Siinä on koulu, ja asujamia 6,300 henkeä.

Rauma, aiwan wanha kaupuuki Warsinais-
Suomessa meren rannalla, sai jo iuuonna 1441
kaupungin oikeuden; oli keskiaikana kuuluisa kau-
paltansa ja kiitetyltä koulultansa, tuttu nimellä
dolleglum Kaun-onse. Wuodesta 1830 lähtien on

tällä ivähcntämatön merikaupungin oikeus iviepi
muualle kaikenlaisia puukaluja, ja myypi maassa
ison joukon rihma-pitsiä, joita tässä kudotaan ivar-

sin taitaiuasti, joka taitawaisuus on ivarmaan jää'
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Naantali, hywin wanha ja luostaristansa
kuuluisa, ivaan nykyjään aiwan ivähäinen merikau-
punki, jossa on hyiva satama; perustettiin iv. 1443,
on tuttu sukan-kutomisestausa, joka lvarmaan tie--
tään oleivan perinnön luostarilta. Täällä on ruop-
pakylpytaitos. Asujamia ei ole kuin 500 henkeä.

Turku, Aura-joen suussa, Suomen kuului-
sin ja ivanhin kaupunki (ivaikka sen ensimäistä al-
kua ei enää taltta tarkoin määrätä), ennen pääkau-
punki maassamme ja Suomen akademian asento.
Jo ennen ja lopuksi iviimeisen palon jälkeen, ivuon-
na 1827, muutettiin kaikki Turussa oleivat yhteiset
laitokset Helsinkiin. Turussa on maaherran, hoivi-
oikeuden ja arkki-pispan istuin, niinmyös usianipiq.
kouluja. Ilman sitä on tässä läanin-lasareeti, pip-
lia- ja eivankeli-seura , Suomen talous-seura, kaksi
kirjapainoa, laiwawarwi, ja usiampia wapriikia, j.
n. e. Tämä kaupunki oli ennen Suomen paras
kauppapaikka. Asujamia on 22,000 henkeä.

Uusikaupunki, Uudenkirkon pitäjässä, pe-
rustettu ivuonna 1617, sai tvuonna 1830 ivähen-
tämättömän merikaupungin oikeuden. Wiepi muu-i
alle puukaluja, ja enimmiten puuastioita, niinmyös
paljon willa- ja pellawa-kankaita ja sukkia. Asu-
janten luku on 3,100 henkeä.

nyt siinä ennen olleesta nais-luostarista. Asuja-
mia on 2,800 henkeä.

Niemellä, Aurajoen suulla, on, heti kaupungin
.vieressä, Turun wanha linna, ennen niin kuuluisa
Suomen historiassa.

Tähän lääniin kuuluu myös Ahivenamaan iso
saari ja sen ympärillä oleivat pienemmät luodot.
He sisällänsä pitäivät 9 emäkirkkoa ja 7 kappelia.
Asujamet elätteleksen kalastamisella, hylkeen-pyydöl-
lä, ja laiwattawat Tnkhulmiin polttopuita, joita he
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ennen yhdistettynä Hameen läänin kanssa, erotettiin
tämä siitä Suomen läänien järjestämisessä (ivuonna
1831), ja sifällänsä pitää Uudenmaan ja jonknn
osan Hämettä. Lääni on jaettu 4 kihlakuntaan: 3la-
seporin Läntinen, Vlaseporin Itäinen, Hel-
singin ja Pernajan kihlakunta. Asukkaat Hämeenosassa oivat suomalaisia; ivaan Uudellamaalla oivat
he enimmäksi osaksi ruotsalaisesta suivusta ja puhu-
ivat ruotsin kieltä. Heidän lukunsa on 163 tuh.
henkeä. Kaupungit oivat:

saaivat Pohjan-lahden rannoilta. Niinmyös käyivät
he ivuorous-matkoilla nlkomaau satamiinkin. Ah-
ivcna maalla on M aariaham i nan kaupuuli, Jo-
malan pitäjässä, perustettu iv. 1859; siinä on 200
asuj.

4. Uudenmaan lääni,

Helsinki, Uudellamaalla, meren-lahden ran-
nalla, jossa on sangen hyivä satama: tämä on Suo-
menmaan pääkaupunki ja kenraal-kmvernöörin, maa-
herran ja koko Suuriruhtinaskunnan sisällisen hal-
lituksen istuin. Tähän muutettiin Keisarillinen Suo-
men Senaati ynnä muitten siihen kuuluivien toimi-
tusten kanssa, ivuonna 1819, niinmyös Suomen aka-
demia (nyt Keisarillinen Aleksanderin Miopis-
to Suomessa) ivuonna 1828. Uudesta rakennet-

Lähcllä Tammisaarta on Hankoniemi, eteläi-
sin niemeke Suomen lahdessa, jossa oli pieni sota-
ivarustus, mutta häivitettiin iviimes sodassa.

Tammisaari, (Giknääsi), ivanha merikau-
punki, ivaikka sen Mä ei taitta tarkoin sanoa. Jo
neljännessätoista ivuosisadassa nähdään siitä mainit-
taivan. Tämän asujamet käyivät ivähäistä kauppaa
enimmiten Saksanmaalla. Heidän lukunsa on 1,300
henkeä.
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Porwoo, ivanha kaupunki, mainitaan jo
ivuonna 1424. Kaupunki sai (ynnä Rauman, Uu-
denkanpnngin ja Tammisaaren kanssa), ivuonna 1830,
täydellisen merikaupungin ivapauden: on pispan ja
lukion asento, ja ilman sitä on siinä kirjapaino, hy-
ivä nlkokauppa kaikenlaisilla mciataivaroilla ja kankail-
la. Asnjamia on 3,400.<

Kaupungin satamaa lvarjelee'siitä z peniklilmaa
loittolia oleiva lnja Wiaporin sotawarustus, pe-
rustettu ivuonna 1749 seitsemälle saarelle. Paitsi
ivarustnsiväkeä, on siinä asujamia 1,000 henkeä.

tmia palon jälkeen ivuonila 1809, on Helsingissä
monta kaunista rakennusta, ja se on kauniin kan-
punki koko maassamme. Tässä on monta koulua,
7 kirjapainoa ja usioita lvapriikia. Wäkiluku ja
kauppa oivat hyivin kohonneet, myös Akademian sin'»
ne siirrettyä, ja asujanten luku ou 32,000 henkeä.

Lowiisa, merikaupunki, perustettu wuonna
1745, ja kutsuttu kuningattaren Lowiisa Ulrikan ni-
mellä. Sen ulkokauppa on ivähäinen, ja asujanten
luku 2,400 henkeä. Kaupungissa on konlu, ja oli
yhteen aikaan määrätty maaherran istuimeksi. Pe-
nikulman päässä Loiviisasta on Swartholman so-
tavarustus, meren saaressa.

sisällänsä pitää suurimman osan Hämettä, ja pienen
osan itäistä Satakuntaa. Siinä on 6 kihlakuntaa:
Nuoweden, Pirkkalan, Tammelan, Hauhon,
Jämsän ja Hollolan kihlakunta. Asukkaat oivat
suomalaisia kielensä, tapainsa ja elämänsä puolesta,
ja heidän lukunsa tekee 163 tuh. henkeä.

Hämeenlinna, perustettu wuonna 1650,
ivaan 1778 muutcttn nykyiselle siallensa, on järiven
rannalla maan keskellä, maaherran istuin. Siinä

5^ Hämeen lääni
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dii ylialkeiskoulu ja asujacket elättelcksen enimmiten
käsityöllä. Kanpnngista paloi enemmän knin kaksi
kolmattaosaa 14 päiivänä syyskuuta ivuonna 1831;
ivaan nyt on se uudesta somasti raketty. Lukio ase-
tettiin kaupunkiin ivnonna 1857. Wäkilukn nousee
3,100 henkeen.

Tampere, maakaupunki, Messukylän pitä-
jässä, Satakunnassa, perustettu ivuonna 1779, ivir-
ran ivarrella, joka yhdistää Näsijäriven ja Pyhäjär-
iven ivedet, sai ivuonna 1821 ivapakaupungin oike-
udet sekä ulko- että koto-maisille ivapriikiläisille, kä-
sityöläisille ja porivarcille, jotka tähän asettauivat,
niinmyös wapaisuuden kaikista krunnun iveroista ja
ivähentämättöman sallimuksen, kaikissa paikoissa myy-
dä teoksicmsa. Siinä on paperin-teko, pumpuli-wa-
priiki j. m. ja 5,500 asuj.

Kaupungin ivieressä on ivanha Hämeenlinna,
ennen Kruunupori ja sitte Hämeenlinna: siinä
ci ole nyt enää sotaivarukkeita.

kutsuttiin (1831 ivnoteen asti) Kymenkartanon lää-
niksi, jonka nimen se sai muinoisesta kuninkaan moi-
siosta Kymenkartano, joka on Kymen-ivirran toisen
haaran ivarrella. Tämän läänin alle kuuluu pieni
osa itäpohjaista Hämettä, osa keskistä ja koko etelä-
puoli Saivoa. Kihlakuntia on 4: Mantasalmen,
Imvan, Mikkelin ja Heinolan kihlakunta. A-
sujamet oivat suomalaisia ja heidän lukunsa on 151
tuhatta henkeä.

Heinola, kahden järiven ivälissä, Heinolan
kappelissa, itä pohjaisessa Hämeessä, maan asukkailta
myös kutsuttu Iyrängökst, sen kylän nimellä, jon-
ka maille tämä rakettiin. Oli aina 1843 ivuoteen

G. Mikkelin lääni
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ennen Saivon ja Karjalan lääniksi nimitetty, sisäl-
länsä pitää pohjaispuolen Saivosta ja Ruotsin Kar-
jalan: jaettu 6 kihlakuntaan: Pielisjärwen, Ilo-
mantsin, Liperin, linsalmen, Kuopion jaRau-
talammin kihlakunta. Asujamet oivat kaikki suo-
malaisia, jaheidän lukunsa luetaan 213 tuh. hengeksi.

asti maaherran istnin. AsujMtcn luku nonsce 950
henkeen.

Mikkeli, perustettu wuonna 1838, on maa-
herran ja läänin-hallitnksen nykyinen istnin. Asu-
jamia noin 900 henkeä.

Sawonlinna, Haukiivcdcn ja Pihlajaive-
den ivälissä, on wanha sotiwarustus, perustettu ivuon-
lia 1475 ja ennen Olausporiksi kutsuttu. Kau-
pungissa on koulu ja asujamia noin 1,000 henkeä.

3. luopion lääni,

eli Wanha Suomi, sisällänsä pitää sen osan Kar-
jalaa ja Saivoa, joka jo ennen Haminan rauhaa
(ivuouna 1809) oli Wenäjän alla. Lääni on jaettu
9 kihlakuntaan: Kymen, Nannan, Lappeen,
Jääsken, Äyräpään, Käkisalmen, Kurkijoen,
Sortawalau ja Salmen kihlakunta. Asujamet
oivat suurimmaksi osaksi Suomalaisia, ivaan heidän
sekaan on myös joku määrä Saksalaisia ja Wenä-
läisiä asettaunect. Wäkilnku nousee 263 tllh. henkeen.

Kuopio, Kallaiveden rannalle ivuonna 1776
perustettn kaupunki, maaherran ja pispan istuin.
Aslikkailla on täydellinen elatus-- ja kauppawapaus,
ja eläivät maaniviljelemiscstä ja käsitöistä. Tässä
on usioita kouluja, lukio, kirjapaino ja 5,000 asnj.

Joensuu, Pielisjoen suussa, Liperin pitäjäs-
sä, perustettu ivuonna 1848. 900 asuj.

8. Wiipnrin lääni,
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Kymi-joen itäisen haaran ivarrelle on raketin
pieni sotiivarustus, jolla on Kymi nimenä, ja z pe-
nikulmaa siitä on Ruotsiusalmi, joka edellisessä
Suomen sodassa tuli niin kuuluisaksi. Lähellä ole-
ivalle Kotkan-saarelle on rakettu amirali-huoneita,
kirkko, sairashuoneita ja n. e.

Kaupunkia ja muita merkillisiä paikkoja oivat:
Hamina, uicmellä Suomeu lahdessa, merikaupunki
ynnä kahden pienen esikaupungin kanssa. Tätä kut-
suttiin ennen Wehkalahdeksi, ivaan sai nykyisen
nimensä (ruotsiksi Fredrikshamn) Ruotsin kuninkaal-
ta Fredrikiltä, ivuonna 1723, sitte kuin sen ivarns-
taminen oli ivähää ennen aljettu. Tähän muutet-
tiin, ivuonna 1821, Suomen sotakoulu Haapanie-
mestä, ja kaupungissa, on ilman sitä koulu ja mui-
ta pienempiä oppilaitoksia. Kauppaa käydään mct»
sän tuottamilla, ja asujamia on 3,100 henkeä.

Lappeenranta, Lappiweden rannalla, pe-
rustettu 1656 ivuoden paikoilla, ivähäinen maakau-
punki. Asllmia on 1,300 henkeä. Tässä on kuri-
tlls-huone ivaimoille. Puolen penikulmaa tästä on
Lauritsalan lastauspaikka, Saiman kanaivan poh-
jais-päässä.

Wii puri, maaherran istuin, hyivin »varus-
tettu merikaupunki, rakettu Nupurin lahden pohjuk-
kaan. Kaupunki on perustettu ivuonna 1293, oli
ennen pispan istuin. Nyt siinä on ylialkeiskoulu,
ja kaksi naiskoulua, kaksi kirjapainoa j. n. e. Se on
läänin parhain kauppapaikka ja laiivattaa ivahivasti
kaikenlaisia metsän-tuotteita. Ulkopuolelle kaupunkia
on rakettu kaksi esikaupunkia, ja asukkaat, lukuaan
12,000 henkeä, oivat Suomalaisia, Wenäläisiä ja
Saksalaisten ja Ruotsalaisten jälkeisiä.

Käkisalmi, hyivin ivanha kaupunki, lähellä
Wuokscn suuta Laatokkaan: tässä on pieni sotiiva-
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rustns, rakettu ivuonna 1295 kahdelle saarelle ivir-
rassa, niinmyös alialkeiskoulu. Asujamia, ostttaiil
Suomalaisia osittain Wenäläisiä, on 1,000 henkeä.

Koneivitsan saarella Laatokassa, lähellä Käki-
salmea, on greekkalainen miesluostari (monastira).

Sortawala, perustettu ivuonna 1629, Laa-
tokka-järwen pohjais-päähän Karjalassa. Asukkaat
käyivät ivilkasta kauppaa Laatokkaa myöten Pietaris-sa, jonne he laiwattawat woita, kalaa ja turkkinah-
koja, ja tuoivat sieltä jauhoja. Sortaivalassa on kou-
lu, ja talivelta pidetään täällä markkinoita, joihin ym-
pärillä oleivaa maakuntaa kokoontuu sangen paljo.
Asujanten luku on 700 henkeä.

Neljä penikulmaa tästä kaupungista on Laa-
tokka-järwessä Walamon-saari, johon on rakettu
greckkalainen miesluostari. Tässä ennen pidetyt kuu-
luisat markkinat owat nyt poiskielletyt.

A 3. Maan laatu. Wiljat. Matuskeiuot.
Wäkiluku.

Suomenmaa on luonnolta onnellisesti lahjotet-
tpa maata, kaswawaa, hedelmällistä ja suurilla si-
ssillisM awuilla. Peltomaa on useimmin paikoin hy-
wää ja tulokasta; suuri joukko soita on warsin so-
veliasta wiljellä; niityt kaswawat yltäkylläisesti kai-
kenlaisia heinälajia; metsissä on lvielä kyllin mänty-
jä, kuusia ja koiwuja sekä rakeunus-aineikst että ka-
luiksi ja polttopuiksi, niinmyös kaikenlaisia eläwiä;
järivet ja ivirrat owat kalaisia.

Sillä suurella alalla, jonka tämä Suuriruhti-
naanmaa ottaa, on kaikki tämä kuitenkin aiivan ivaih-
teleivaista. Kaswawin maa on Turun ja Porin
läänissä, etelä-Pohjanmaassa ja Hämeessä, paitsi sen
pohjaisimpia puolia. Sitte seuraa Saivo ja Karja-
isi, ja huonointa on Oulun ja Kajaanin lääni, jossa
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Ilma on arivattaivasti sillä laiveudella, jonka
Suomenmaa ottaa, ivarsin epätasainen. Eteläpuo-
lessa on se hyivin lempeä, enimmiten pitkin meren-
rantaa ja saaristoissa; pohjoispuolessa taas paljoa
kylmempi. Edellisessä on yö kesäpäiivän seisauksen
aikana, ainoasti neljän tunnin hämärä, kuitenkin niin
walkea että aiwan hywin näkee lukea; jälkimäisessä
on samana aikana melkeen alinomainen päiivä, ivaikka
aurinko, paitsi pohjaisimpia paikkoja, menee alas. Kes-
kimäärin yli koko maan taitaa lukea talwcn 7 kuu-
kaudeksi, taikka Lokakuun keskeltä Toukokuun keskelle,
jossa luivusfa erotus kuitenkin on aiivan suuri ete-
lä- ja pohjaispuolien ivälillä. Saaristossa Turun
seuduissa ja ympärillä olcivissa tienoissa ottaivat ke-
wä, kesä ja syksy 7 kuukautta, kuin elivät Kajaanis-
sa, Torniossa ja pohjaisissa tienoissa tee enempää
kuin 4 kuukautta, ja pohjaisimmassa Lapissa aino-
asti 3, ivaan sen siivulla oivat keivä ja syksy hywin
lyhyet, ja muutos talivesta kesään ja taas takaisin
talivcen, tapahtuu melkeen aiivan yhtäkkiä.

Ensinnimitetyssä osassa maata hyötyivät aiivan
hyivästi usiammat eteläisemmät puun-lait, niinkuin
tammi, olakoiwn, jalaiva, saarni, ivahtera, pähkinä-
puu j. m., yli koko maan kasivaivat petäjä, kuusi,
koiivu, leppä, kataja, Pihlaja, tuomi j. n. e. Hedel-
mäpuita, esimerkiksi: omena-, pärynä- ja kirsimarja-
puita kasivatetaan etclänpuolessa joka paikassa. Näis-
tä kasivaa omenapuu Porin läänin ja Hämeen ete-
läpuolissa ja keski-Karjalassa, ivaan kirsimarjat ivie-
lä pohjaisempana. Marjapensaat sniinkuin iviina-,
oiivukka- ja karivamarjat) hyötywät pohjaisimmissa-

hietakankaat ivaihtuivat syivien soitten kallssa. Waan
kuin korkiammalle nosnut maanwiljelyskeino on opet-
tanut näistä iviimeksimainituista saamaan hyivät riis-
tat, ja muuttamaan ne kasivaiviksi pelloiksi ja nii-
tyiksi, niin pidetään ne nyt woittona.



40

Ilma on sangen teriveellinen, ja metsätienoot
ja saaristot pidetään raittiina. Täällä luetaan yh-
den hengen kuoleivan 40:stä, ja ylipäätään 5 lasta
syntymän jokaisesta parikunnasta. Keski^luivuksi yli
koko maan on otettu yhden hengen kuolewaksi 35:stä
eli 40:st5, ja 4 lasta syntyiväkfi joka aivioliitosta.
Suomenmaan koko lväkiluku nousee wähän yli yhden
miljonan 700 tuh. hengen, eli lähemmäksi 250 hen-
keä neliöpenikulmalle. Kuitenkin on tämä iväkiluku
erinäisillä tienoilla maassa jaettu ivarsin epätasaisesti.
Niin on Oulun läänissä 55 henkeä neliöpenik., Waa-
san läänissä 400, Turun ja Porin läänissä 690,
Uudenmaan läänissä 775, Hämeen läänissä 500,
Mikkelin läänissä 360, Kuopion läänissä 270 ja Vii-
purin läänissä 330 henkeä neliöpenik. Keskiluku
iväen lisääntymiselle on iviidessätoista ivuodessa ol-
lut noin 18 ja 20 tuh. henkeä joka ivuosi, Greekan
Wcnäläis-seurakunticn kanssa.

kin tienoissa. Marjoja kasivaa joka laadusta: man-
sikoita, ivattuja, mustikoita, muuramia ja mesiman-
sikoita (pohjais-puolessa) on yltäkyllä.

Maamme elatuskcinoista on maaniviljelys ensi-
mäincn. Täällä iviljellään hywin etuisasti ruista,
ohraa, kauraa, nisua, tattaria, herneitä, papuja, kaa-
lia, potaattia, naurista, pellaivaa, hamppua j. n. e.
Maamme erinäisissä paikkakunnissa saaivat ivarsin
epätasaisen jyiväluivun kylivön jälkeenriistoista; ivaan
eiwät kylwäkkään yhtä tihiään. Häme, Sawo ja
Karjala kyliväivät harivaan ja saaivat korkian jyivä-
lnivun; heille ei ole kymmenennes jyivä mikään hy-
wä saalis. Turunmaa ja Unsimaa kylwäwät tihi-
ään ja katsoivat kymmenennen jyivänsangen hyiväksi.
Muut elatuskeinot oivat karjan kaitseminen, metsät,
kalastaminen ja metsästäminen.

Snomalaiset myywät ja laiwattaivat munalle pal-
jo woita, lihaa, talia ja nahkoja; niinmyös lantoja,
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plankkuja ja rakennus-aineita, terivaa, kalaa ja jon»
kuu ivähäu metsän-riistaa. Naudan teko on wuosi
ivuodelta ollut nousemassa. Meidän maassa on 16
masuunia, 27 kankiraudan-pajaa, 17 sulatuslaitosta
ynnä monta kimppuraudan- ja naulapajaa. Usiat
masuunat käyttäivät ivielä ruotsalaista taikka koto-
maan järivi- ja hölmä-malmia; maan hywiä kaiivan-
toja on Tuorilassa, Sillbölessä, Malmbergissä, Oja-
mossa, Wihiniemessä j. m., joissa myös tehdään työ-
tä rotoivasti. Orijärivellä, Kiskon pitäjässä, on ivas-
ki-kaiivanto, jonka malmi sulatetaan Kosken, Kärkelän
ja Fiskarin ruukissa. Hyivänlaatnisia ivaskijnonia
löytyy siellä ja täällä; ivaan ne hopiamalmit, joita
paikka paikoin on haivaittu, saattawat olla niin ivä-
häantoisia, että heitä ei ruiveta kaiwamaankaan. Sa-
hoja on ylämaassa suuri joukko. Lasiruukit, iverka-
ivapriikit ja hienompien kankasten kutomukset oivat
ivuosittain enenneet. Erittäin on kehräystä ja palt-
tina-kutomuksia ahkeruudella harjotettu, jonka siwul-
la talonpoikainen kansa myypi suuren joukon karki-
amp ia iv illa- ja pellawa-kankaita, nimmyös sukkia.

Wiimeisinä wuosina, hallituksen murheesta ja
cnimmiten hallituksen kustanuksella, toimitetut kos-
keu-perkaukset oivat olleet suurihyötyiset maalle, kuin
oivat autaueet tilaa uusiksi niitty- ja peltomaiksi, ja
myös senkin suhteen, että oivat lauheutaneet ilman.

Suureksi hyödyksi maalle rakettiin Saiman kai-
ivanto, Nupurin lahden ja Saiman järiven yhdis-
tykseksi, joka walmiiksi saatiin ja yleisölle kuljetta-
ivaksi awattiin syksyllä ivuonna 1856. Sähkölennä-
tin on saatu toimeen maan useampiin kaupunkeihin
ja ulkomaalle. Rautatie menee Helsingistä Hämeen-
linnaan ja toinen Riihimäeltä Pietariin.

Suomen talonpoika elää ylipäätään hyivin niu-
kasti, ja myypi ennen taivaransa kuin itse nauttii
niitä. Muuten oivat Suomalaiset ahkerata, kestä-
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Lappalaiset (perijuurelta samasta, waikka nyt
kielellä ja raivoilla Suomalaisista kauas eronneesta
suwusta) iviettäivät aiwan toisenkaltaista elämää,
knin toiset maan-asukkaat. He elivät pidä niitäkään
maaniviljelystä, eikä heillä ole ivarsinaisia asunpaik-
koja, waan siirtäivät edes ja takaisin, Lapin metsissä
ja ivuoristoissa, peurakarjoinensa, joista he saaivat
elatuksensa ja mitä enimmän tarwitscwat waattceksi
ja muuksi kaluksi. Kuin Lappalaiset tuleivat häivi-
ölle, niin asettauivat he järwien ja ivirtoen rannoil-
len taikka metsämaihin, ja kuin kokeivat elätellä hen-
keänsä kalan pyynnöllä ja metsästämisellä, niin saa-
ivat he silloin Kala- ja Metsä-Lappalaisten ni-
men.

Siivistyneempien kesken, jossa kanssakäyminen on
hälivittänyt jylyyden, on tämä estänyt kevytmielisyy-
den tulemasta, jonka näkee niin leivinneenä muissa
siivistyneimmissä kansoissa.

ivätä ja tekeivätä kansaa, ivarustettu ivahivoilla jä-
senillä, ja elämälaadusta sekä ilmasta ivahwistuneilla
ivoimilla. Arivellaan heidän luontoonsa kuuluuwan
jonkun jylyyden; waan sen siivulle yhdistäivät he wa»
kamielisyyden ja ivaaroissa ja hädissä koetellun ur-
hollisuuden, miehuullisen innon sodassa ja uskollisuu-
den hallitsiaa ja esiwaltaa ivastaan.

Puolan rajoilla on: idässä Wenäjänmaa; poh-
jassa ja lännessä Preussin maat, ja etelässä Itä-
ivaltakunta. Se on jaettu 10 lääniin ja pitää si-
sällänsä 3,300 neliöpenik., joilla asuu wähilleen 5
miljonaa ihmisiä.

W R. Najnt. Suuruus. Wäkiluku.

Virroista on Weikseli, joka tulee Karpaatin
Z V. Wirtoja. Kaupunkia.

Puolan kuningaskunta.
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Kaupungeista owat mcrkillisimmät: W3arso«
wa, Weikselin ivarrella, waltakunnan pääkaupunki
sekä ivahiva ivapriiki- ja kauppakaupunki, 250 tuh.
asuj., ja Lublini, jossa pidetään suuret markki-
nat; 22 tuh. asuj.

ivuorilta, juoksee läpi maan ja laskee 100'^ penikul-
man pituisua Itä-mereen, isoin, ja Njemeni raja-
ivirtana Wenäjää ivastaan.

Puola on tasaista maata, jossa löytyy ainoasti
joitakuita mäkiä, ivaan usiampia soisia tienoita, ja
on muuten maaniviljclykseen ja karjan kaitsemisecn
soweliasta. Ilma on lempiä.

Muualta tuodaan: ivapriiki- ja siirtomaa-
taivaroita, wiiniä, suolaa, tupakkaa ja metallia.

Kaupan käynti on parhaasta päästä Juutalais-
ten hallussa. Uskon-oppi on roomalais-katolinen.

Muualle wiedään: iviljaa, laiivanrakennus'
qineita, heivoisia ja sarivi-karjaa.

Z I. Maan laatu. «Kauppa. Uskon»oppi.

Skandinawian niemimaassa on kaksi wal-
takuntaa, Nuotsi ja Norja, joilla kummallakin o-
ivat erinäiset asetukset, mutta hallitaan kuitenkin yh-
teiseltä kuninkaalta. Uskon-oppi molemmissa wal-
takunnissa on ewankelis-lutherilainen.

Ruotsin rajoihin koskeivat: pohjassa Wenäjän
ja Norjan ivaltakunnat, lännessä Norja ja Katte-
gatin meri, etelässä Itä-mcri, ja idässä sama meri,
Pohjanlahti ja Wenäjä.

Ruotsin suuriu pituus on pohjaisesta etelään
150 Puotsin peniknlmaa, ja suurin lciveys idästä

Skandinawian niemimaa.

N n o t s i.
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Ruotsin ivuorten pääselkä on Köli, joka juok-
see pohjasta etelään, ja on Ruotsin ja Norjan ival-
takuutain rajana, siksi kuin Norosi kaupungin tie-
noilla käännäikscn länteen. Sitte jnoksce se Dow»
ren nimellä läpi Norjan, kääntyy likellä merta ete-
lään ja juoksee sille suunnalle aina mereen asti; se
loppuu Lindesnäsiu uiemeen.

Merkillistmmät järivct oivat: Wenneri, V3et-
teri ja Meelari. Wenneristä juoksee Kattegat-
tiili Göötin wirta, Wctteristä taas Motala ja
Meelarista Norr- ja Söder-strömi Itä-mereen.

lällteen 40 penikulmaa. Laweus on iloin 3900 ne-
liöftenikulmaa, aslljanteit määrä 4 miljonaa, ja koko
ivaltakunta jaetaan 4 pääosaan, nimittäin: Swean-
maa, Göötinmaa, Norrlanti ja Lapinmaa.

Z B. Wuorio. .^okia.

Sweanmaassa: Stockholmi (Tukholmi),
Maltakullnan pääkaupuuki ja kumukaan istuin, Mee,
larilt Meden juoksun seka mcirrella että saarissa. A-
sukkaita on 130 tuh. Upsala (11 t. asuk.), läa-
uin-hallitukscn, opiston ja arkki-pispan istuin. 3?y»
köpingi (5 t. asut.), läänin-hallituksen istuin.
Hrebro (8 t. asuk.), Muin-hallituksen istuin.
Fahluni (5 t. asut.); tämän mierella on Malta-
kunnan paras Maski-kailvanto.

Gööteinmaassa: Linköpinfti (7 t. asuk.),
läänin-hallituksen ja pispan asento. Norrkbpin-
ssi (24 t. asuk.), waltakunuan paraimpia ivapriiki-
kaupuukia. lönköpingi, läänin-hallituksen, ival-
takunnan toisen hoivioikeudcn istuin, (10 t. asuk.).
Wexiö (4 t. asuk.), läänin-hallituksen ja pispan

Mainittaivimmat kaupungit owat:
G 3. kaupunkia.
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Ruotsi on suurimmaksi osaksi wuorista maata,
jonka parhain elatus-keino maaniviljclys knitcnki on,
ja suurinna rikkautena pidetään rauta- ja ivaski-
kaiivantoja ja lalveita metsiä. Toden sanoen on il-
ma koiva, mutta kuitenkin raitis, ja sen asukkaat
uäyttäivät oleivan luonnostansa pitkäikäisiä, jos ci
liika köyhyys ja määrätöin iviinan nauttiminen pal-
jo lyhentäisi ikää.

asento. Kalmari (9 t. asuk.), lääuitt-haUituksen
ja pispan istuin. Karlskrona (17 t. asuk.),
läänin-hallituksen ja sotalaiivaston asento. Malmö
(23 t. asuk.), läänin-hallitnksen istuin. Lund i
(10 t. asuk.), ivaltakuunan toisen yliopiston ja pis-
pan istuin. Götepori (60 t. asuk.), Göötin
ivirran ivarrella, Stockholmin jälkeen waltakunnan
paras kaupunki, läänin-hallituksen ja pispan istuiu.

Z 9. Maan laatu. «Kansan luonto. «Kaup«
pa. Waltakunnan asetukset.

Norrlannissa: G efle(lewle) (13 t. asuk.),
läänin-hallituksen asento. Hernösand(3 t. asuk.),
läänin-hallituksen ja pispan asento.

Muualta tuodaan: suolaa, iviiniä, tupak-
kaa, ivapriiki-, siirtolais- ja ylöllisyys-taivaroita.

Muualle wicdään: rautaa, joka kuuluu ole-
ivan parasta koko Europassa, ja ivaskea, kumpiakin
sekä raakana että kaluksi tehtynä: mctsäntalvaraa,
niinkuin plallkkuja, lautoja, terivaa j. n. e.

Ruotsalaisella on ivahiva ruumiin rakennus, ja
häntä on aina kiitelty urhoolliseksi, rehelliseksi, ahke-
raksi ja isänmaata rakastaivaiseksi. Waan sen siivul-
la moititaan häntä, ei iuarsin syyttä, kateudesta, lii-
asta kuuman pyynnöstä, ja yltäkylläisyyttä ja kome-
utta harjottaivaksi, niinmyös kaikkea ivierasta lii-
aksi kunnioittaivaksi.
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Waltakunta on yWwaltaiuen, mutta kunin^
kaan wapaa ivalta on rajotettu, ja hallitus-istuilt
on perittäivä esikko-oikeuden jälkeen hänell miespuo-
leisilta jälkeisiltänsä.

Uskon-oppi on ewankelis-lutherilainen; ivaan
sallitaan kuitenkin muittenkin kristin-uskoa tunnus-
tawien, niin myös Juutalaisten, pitää ivapaa Ju-
malan palwelusta, mutta he oivat estetyt kaikista
wiroista, niin myös konlnissa oppiansa leivittämästä.

Sotawoima maalla nousee noin 38,000 mie-
heen, ja ilman sitä ivarustusiväki, johon kaikki 20—

25 ivuoden ikäiset miehet kuuluivat. Sotawoima
merellä, taikka laiivastoa, jolla on noin 10,000
miestä meriiväkeä, on 30 suurempaa laiivaa, paitsi
muita pienempiä aluksia.

Norjan rajoihin koskewat: pohjassa lää-meri/
lännessä ja etelässä Pohjan-meri, ja idässä Ruotsi
ja Wenäjä. Norjan aivaruus on 3,830 Ruotsin
neliöpeniknlmaa, ja wäkiluku 1 milj. 700 tuh. asuj.

A) Köli juoksee lää-mercstä alkain etelään
Ruotsin ja Norjan ivälillä; _3) Dowre, Kölin haa-
ra, juoksee idästä länteen: korkein knkkula tällä ivuo-
rella, Snöhetta nimeltä, oli 4000 kyynärää ylem-
pänä mer'ta.

Nvrd-Kap eli Pohjais-Niemi, Mageröön
saarella, on pohjaisin niemi Europasta; Zssordkyni,
pohjaisin niemi manteresta; Stati, Norjan länti-
sin, ja Lindesnäsi eteläisin niemi.

s t. Majat. Suuruus. Wäkiluku.

G V. Wuoria. V3ieme«neniä.

A or i a.
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Norjan! wuorct elivät alene mereen pain, ivaan
juokfewat rantaan asti, jossa he loppuivat jyrkin>
päin, joitten .välissä on paljon isompia ja pienem-
piä laksia, joita täällä kutsutaan fjordiksi. Isoim-
mat näistä oivat Wesifjordi, Hrondhjemsfjordi,
Hardangerfjordi, Stawangerfjordi ja Kristia-
niafjordi.

Luonto on wuorilla jakanut Norjan 3 pääo-
saan, nimittäin: Doivren kautta 1 Nordanfjells
(Pohjais-ivuoristo), ja 2 Sunnanfjetts (Gtelä-
ivuoristo), ja Laugfjeldin kautta 3 V3estanfjells
(Länsi-ivnsristo)^

lärivistä oivat isoimmat: Miösön ja Famundi.

Z 4. Saksia. Wirtoza. lärwiä.

Z I. Maan jako.

Kaupungeista oivat merkillisimpiä: Kristia-
nia, ivaltaknnnan pääkaupunki, hallituksen ja kor-
keimman oikeuden istuin: asujamia ou 70 tuh.) te-
kee kauppaa puukaluilla, raudalla, lasilla j. n. e.
Fredrikshalli (8 t. asuj.) ynnä Fredriks-
stenin linnan kanssa, jonka edustalla Ruotsi» ku-
ningas Kaarle XII ammuttiin. Kr ist i ansan di
(11 t. asuk.), jossa on ivahiva kauppa, laiivan ra-
kcnnilkset, ja joka kuljettaa muualle puukaluja, sil-
liä ja muuta kalaa. Stawangeri (17 t. asuk.),
tekee kalakauppaa. Vergeni (30 t. asuj.), oli
eutisiin nikoin koko Norjan kuuluisin kauppa-paikka,
ja on ivielä nytkin paras kaupunki, iviepi ulos silliä
ja kaikenlaista muuta kalaa, niin myös kalanraslvaa.
Trondhjemi (20 t. asuj.): tässä on Norjan
pankki, myös ivahiva kauppa ja laiivan rakennnö.
Tämän ivcmhassa jaknnluisassa tuomiokirkossa krnu-

8 5. Kaupunkia.
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Norja on wuorimaata ja siiliä ei ole muuta
kuin kukkuloita ja laksoja. Ainoasti näissä jälki-
mäisissä asuivat ihmiset. Ilma on pitkän taliven
aikana kylmä ivaan raitis. Kesä on lyhyt mutta
lämmin. Asujanten parhaat elatuskeinot oivat maan-
wiljelys ja karjan kaitsento, kalastaminen, ja metsä-
ja ivuori-työt.

Norjasta wiedaän muualle kaloja, metsänta-
lvaraa, rautaa, rautakatuja, ivaskea, lasia, terivaa,
turkki-nahkoja ja wäriscunmalta (kiwenkuoria).

Norjaan tuodaan: iviljaa, ruoka-kalua, suo-
laa, iviiniä, tupakkaa, pellaivaa, hamppua, ivapriiki*--
ja siirtolais-tawaroita.

uattiin Norjait kunilckaat. Norosi (2 t. asuj.);
tämän tienoilla on Norjan paras ivaski-kaiivanto.
Wardö, ynnä Wardöhuusin kanssa, joka on
pohjaisin sotaivarustus koko mailmassa.
D O. Maan laatu. Waltakunnan asetukset.

Tanskan nykyisessä kuningaskunnassa on seuraa-
ivat osat: 1. Tanskan saaret: Seelanti, Fyen,

Norja tuli rouonna 1814 yhdistetyksi Ruotsin
kanssa yhteisen kuninkaan alle, ivaan kummallakin
on kuitenkin omat lakinsa ja hallituksensa. Walta-
kuuta on yksiivaltainen, ivaan kuninkaan ivapaa ival-
ta on rajotettu, ja hallitusistuin on perittäivä e-
sikko-oikeuden jälkeen kuuiukaalt miespuolisilta jäl-
keisiltä. Uskon-oppi oli ewankelis-lutherilainen.

Sotaivoima maalla on 12,000 miestä seisoivaa
iväkeä, mutta ilman sitä on jokainen miespuoli ivel-
wollinen sotimaan isänmaan edestä: merellä on so-
tmvoimaa 20 alusta ja 140 kanunaivenhettä.

§ t. Bsat. Suuruus. Wäkiluku. kau-
punkia.

Tanskan kuningasknnta.
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Waarinotettaivat kaupungit oivat! 1. Kiöpen»
haulina, Seelannilta, Öresalmen rannalla, ivalta-
knnnan pääkaupunki ja kuninkaan asuinpaikka, Eu-
ropan koreimpia kaupunkia; siinä on 180 tuh. asuj.,
ivahwa kauppa ja merenkulku. 2. Helsingöri,
Öresalmen rannalla, siinä jossa se on kapein; 8 tuh.
asuj. Tässä maksettiiu ennen tulliraha kaikilta sal-
men läpi kulkeivilta laiivoilta. 3. Frederieia,
luutinmaalla, linnoitettu, 6 tuh. asuj.

Aansselanti, Laatanti, Fatsteri, Voruliolma
y. m. 2. luutinmaa, pohjaispnoli Tallskan nie-
mimaata sekä 3. Islanti, suuri saari, jossa on tu-
liivnoriakin (esim. .Hekla) ja 4. Färsaaret.

Tanskan ivaltakunta on 700 neliöpeniknlmaa,
joitta elää 1 milj. 700 tnh. asujaa.

Hallitusmuoto on yksiivaltainett , mutta kunin-
kaan ivalta on rajotettu. Uskon-oppi eivankelis-lu-
therilaineu. Kansan opetuksesta ja siivistyksesta pi-
detään suutta huolta.

Muualta tuodaan: suolaa, wiiniä, metsän-»
tuotteita, metallia, lasia, ivapriiki- ja siittomaa-taivn--
roita.

Tanskan woittomaat Aasiassa, Afrikassa ja A-
merikassa tekewät yhteen 200 eli 300 neliöpenikulmaa.

Tanskanmaa on lakiaa maata, jossa on aino-
asi, joitakuita mäkiä. Se on hywiii soiveliasta Maan-
iviljelykseen ja karjan kaitseminen. Meri saattaa
matkaan että ilma on usiasti paksu ja sumuinen,
ivaan tekee sen myös talivclla lauheammaksi.

Muualle wiedäan: iviljaa, heivoisia, sarivi-
cläiviä, nahkoja, höyheniä ja sillejä.

§ V. Maan laatu, kauppa. Hallitusmuoto.
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Saksanmaa ei ole yhden ainoan ruhtinaan hal-
lussa, ivaan on jaettuna näin: 1) Pohjais-Sak-
san liittokunta, johon kuuluu 22 Maini-ivirran
pohjais puolella olewaa ivaltioa, joistamaiuittaivim-
mat owat Preussin ja Saksin kuningaskunnat,
Mecklenburgin ja Kldenburgin suuriherttuakun-
nat, usioita Saksin herttuakuntia sekä ivapakaupun-
git Lyybekki, Hampuri ja Bremen, 2) keskio-sassa olcivat Baijerin ja Wyrtembergin kunin-
gaskunnat, Baadin ja Hessin suuriherttuakunnat
ja Lichtensteinin ruhtinaskunta sekä 3) Itawallan
keisarikuntaan kuuluiva eteläisin osa.

Saksanmaahan koskeivat: pohjassa Itä-meri,
Tanskanmaa ja Pohjan-meri; idässä Preussi, Puola,
Galisia ja Unkarinmaa; etelässä Adrian-meri, Ita-
lia ja Sivcitsi, ja läänessä Ranskanmaa, Belgia ja
Hollanti. Se sisällänsä pitää 11,800 neliöpenik.,
joilla asuu noin 46 miljonaa ihmisiä, joista 25 mil-
jonan paikoin tunnnstawat roomalais-katolista us-
koa ja 20 miljonan paikoin ewankelis-lutherilaista
oppia.

Z I. Mojat. WuurUttH Wökiluku. Bsat.
Saksanmaa.

Saksanmaa on ivarsin erilaatuinen, waikka yli-
pään kasivaiva ja hedelmällinen. Pohjainen puoli on
tasamaata, joka ivähitellen alenee Itä- ja Pohjan-
merta ivasten; ivaan eteläinen puoli on taas wuori-

Pohjais-Saksan liittokunnan yhteisiä asioita toi-
mittaa liitonkansleri ja liitonneuwosto, jossa on ival-
tuusmiehiä liittoon kuuluwista 22 waltiosta, sekä
liiton waltiopäiwät, jonka jäsenet ivalitaan kolmeksi
ivuodeksi.
Z I. Maan laatu. Wnoria ja Wirtoja.
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kasta ja sentähben on siellä harivoin isompia lakelta.
Siitä tulee myös, että kutsuivat pohjaispuolta Ala-
ja eteläpuolta Mä-Saksaksi.

Saksanmaan korkein ivuorenkukkuta on Ort-
le Spitz, kuuluiva Alppiivuoriin , joka on 12,000
jalkaa ylempänä merta. Wuoristoista oivat merkilli-
simmät: Grtsi-wuoret, Böömin ja Saksin ivalta-
kuntien wälillä, ja Hartsiwuori, joka juoksee Vrauns-
weigin ja Hannowerin läpitse.

Saksanmaassa on noin 500 ivirtaa, joista 60
on purjehtimiseen soiveliasta. Isoimmat oivat: 1.
Donawa, joka lähtee Vaadista ja laskee, 330 pe-
nikulmaa juostuansa, Mustaan-meleen; 2. Vteinl,
joka alkaa Alppien tunturilla, juoksee läpitse isonosan länteistä Saksanmaata ja laskee, 150 penikul-
maa juostuansa, Pohjan-mereen; 3. Glbe, alkaa
Böömissä ja juoksee pohjaan päin läpi Saksin 'ja
Preussin maitten ja laskee, 90 penik. juostuansa,
Pohjan-mereen; 4. Oderi, alkaa Määrissä, juoksee
pohjaiseen päin Preussin maitten läpi ja laskee, 90
penik. juostuansa, Itä-mereen.

Z t. Vsat. Majat. Suuruus. Wäkiluku.
Preussin waltakunta on kahdesta pääosasta: A)

Maista ulkona Saksasta, ja v) Maista Sak.
sassa.

Saksasta ulkona olewat maat owat: 1. kunin
gaskunta warsinais Preussi, ja 2. suurihert-
tuakunta Posi, ennen Puolaan kuuluiva, ja hert«
tuakunta Sleswig.

Maat Saksassa oivat: markkreiivikunta Bram
denburgi, herttuakunnat Slesia, Pommeri, Sak^
si, Holsteini, Lauenburgi jaZVestfaali, kunin-

Preussin waltakunta.
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Isommat ja waariiuotettaivat oivat: 1. Verii-
ni, Brandenburgissa, koko ivaltakunnan pää- ja liit-
tokunnan hallitus-kaupunki, sekä sisällisen kaupan
pääpaikka; 700 tuh. asuj. 2. Königsbergi, nyt
itä-Preussin, ennen koko ivaltakunnan pääkaupunki;
tässä on ivahiva kauppa ja 110 tuh. asuj. 3. Dant-
sigi, Wcikselin ivierellä, läusi-Preussissa, waltaklin-
nan isoin merikauppa-kaupunki; 90 tuh. asuj. 4.
Vreslowa, pääkaupmlki Slcsiassa; tässä oivat
suuret markkinat ja 170 tuh. asuj. 5. Stettini,
Oderin ivierellä, Pommerin pääkaupunki; 75 tuh.
asuj. 6. Posi, 50 tuh. asuj., Posin pääkaupunki.
7. Mastdeburgi, 80 tuh. asuj., Glbcn rauualla,
waltakunnan aimollisimpia kaupunkia, kaupan keskus-
paikka Hampurin ja sisä-Saksan ivälillä. 8. <3is-
lebeni, Saksissa, jossa Lutheri syntyi ja kuoli.
9. Kölni, Neini-maassa, 125 tuh. asuj., kuuluisa
siellä tehdystä haju-ivedestä. 10. Frauksurt am
Main (Mainin rannalla), entinen ivapakaupuuki
ja entisen Saksan liiton kokouspaikka; hyivä kauppa-
ja rahaliike, 80 tuh. asuj. 11. S trass bur g El-
sassissa, aimo ivapriiki- ja kauppakaupunki; kuului-
sa tuomiokirkko, jonka torni on korkein koko Euro-
passa (490 jalkaa); 80 tuh. asuj.

Preussin ivaltakuunan rajoihin koskee: idässä
Wenäjä ja Puola, pohjasessa Itä-meri, Tanska ja
Pohjan-mcri, lännessä Hollanti, Belgia ja Nanskan-
maa, etelässä usioita pohjais-Saksail ivähcmpiä ival-
takuutia, Saksi ja Itäivalta. Tämän ivaltakunnan
laivcus on 6,700 neliöpcnik., joilla asnu 25 miljo-
naa ihmisiä usiammista kansoista.

gaskunta Hmmoweri, lvaaliruhtinaknnta
ruhtinakunta Hohenzolleri sekä Vleinimaat ja El»
sasl ja Lothringi.

D V. kaupunkia.
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Hallitusmnoto on yksiivaltainen. Posissa, West-
faalissa, Neinimaassa, Elsassissa ja Lothrillgissa on
roomalais-katolincn usko, ivaan muissa ewalckelis-
luthcrilaincn.

Muualle wiedään: Preussista, Posista ja
Pommcrista: iviljaa, rnoka-aincita, metsäntuottamia,
pellaivaa ja liinaa; toisista maakunnista: ivapriiki-
taivaroita, niinkilin palttinaa, kattlinia, iverkaa, silk-
kikankaita ja rautakaluja. Muualta tuodaan: ivii-
niä, suolaa, metallia, raaka-aineita ja siirtomaa-ta-
ivaroita.

Preussin maat oivat, paitsi Slcsiata, lakelta ja
lakeneivat Itä-nlereen päin. Maa on osittain hiek-
kamaata ja keskinkertaisesta kaswannosta, osittain hv-
win kasivaivaa. Bralldcilburgissa ja Haunoivcrissa
on isoja hietakankaita ja Preussissa paljo soisia tie-
noita. Neini-maat oivat kaikista kaswawimmat.

8 3. Maan laatu. Hallitusmuoto.

Merkillisimmät kaupungit oivat: Dresdeni,
ivaltakunnan pää-ja hallitns-kaupuuki, jossa on 150
tuh. asuj., ivahwa kauppa ja taito-ahkeruns. Leip-
sigi, 100 tuh. asuj., ivaltakunnan suurin kauppa-
kaupunki, ja erittäin kuuluisa kolmesta sen tienoilla
pidetystä sotatappelusta, ja kolmesta suurista wuosi-
markkinoista. Täällä painetaan paljo kirjoja.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen. Eivankelis-
liitherilainen uskou-oppi on wallml päällä. Saksis-sa on hienointa posliini-sawca koko Guropassa.

Saksin kuningaskuntaa on 270 neliöpenik., joil-
la on asumia noin 2 5 milj.

Suuruus. Wäkiluku. kaupunkia.
Hallitusmuoto.

Saksin knningaskunta.
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Vaijerin kuningaskuntaa on 1,380 neliöpenik.,
joilla on 4 milj. 800 tuh. asuj.

Merkillisimmät kaupungit oivat: Mynkeni,
waltakunnan pää- ja hallitus-kaupunki, 170 tuh.
asujanta. Nyrnbergi, 80 tuh. asuj., iso kauppa
ja taito-ahkeruus.

Hallitusmuoto on ykstivaltainen. Uskon-oppi on
roomalais-katolinen. Vaijeri on kaikista Europan
maista rikkain eläivästä hopiasta.

Suuruus. Wäkiluku. -Kaupunkia.
Hallitusmuoto.

Eluuruus. Wäkiluku. Kaupunkia.
Hallitusmuoto.

Wyrtembergin kuningaskunta.

Vaijerin knningaskunta.

Wyrtembergin kuningaskuntaa on 355 neliöpe-
nik., joilla on 1 milj. 800 tuh. asujamia.

Merkillisin kaupunki on Stuttgarti, wal-
takunnan pää- ja hallitus-kaupunki, 75 tuh. asuj.

Itäivalta on, niinkuin Preussikin 2 pääosas-
ta, nimittäin: Maista ulkona Saksasta, ja
v) Maista Saksassa.

Maat ulkona Saksasta oivat: 1. kuningaskunta
Galitsia, ennen Puolaan kuuluma, ynnä Buko»
winan kanssa ; 2. Kuningaskunta Unkari ynnä suu-
riruhtinanmaa Siibenbyrgi sekä 3. kuningaskunnat
Dalmatia, Kroatia ja Slawonia, niinmyös So,

Hallitusmuoto on ykstivaltainen. Uskon-oppi on
eivankelis-lutherilainen.

W H. Wsat. Rajat. Suuruus. Jako.
Itäwallan keisarikunta.
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Isoimpia ja waariinotettaivia oivat: 1. Wiini,
Donawan warrella, arkki-herttuanmaassa Itäwallas-
sa, Saksanmaan isoin kaupunki, koko waltakuunan
pääkaupunki, keisarin asuinpaikka, 600 tuh. asuj., on
koko sisällisen kaupan olopaikka ja waltakuunan en-
simäinen kaupunki käsitöittensä ja taito-ahkeruutensa
suhteen. Siinä on monta esikaupunkia. 2. Praa-
gi, 140 tuh. asuj., pääkaupunki Böömissä, jossa
maassa kasivaa paras humala koko Guropassa. 3.
«O fen i, 190 tuh. asuj., Unkarin pääkaupunki, jos-
sa maassa kasivaa paras wiini koko Guropassa ja
ehkä koko mailmassakin, ja jossa on kalaisin ivirta,
Teissi, koko Guropassa. 4. Krakowa, Weikselin
warrella, Puolan kuningaskunnan wanhiu pääkau-
punki; tässä on ivahiva kauppa ja 40 tuh. asuj. 5.
Lembergi, 70 tuh. asuj., pääkaupunki Galitsias-sa, jolla maalla on Wielitskassa koko mailman mer-
killisin suola-kaiivanto, jossa 600 kyynärän syivyydes-
sä maan alla enemmän kuin 600 miestä tekeivät
joka päiivä työtä ja osiksi asuivatkin ynnä 100 he-

Saksassa olewat maat oivat: 1. arkki-herttuanmaa
Itawalta; 2. herttuanmaa Steiermarkki ; 3. ku-
ningaskunta Illyriä; 4. kreiwinmaa Tyroli; 5. ku-
ningaskunta Böömi, ja6. maa-kreiivinmaa Määri.

Koko ivaltakunnan rajoihin koskemat: idässä
Turkinmaa ja Wenäjä; pohjassa Puola, Preussi ja
Saksi; lännessä Vaijeri ja Siveitsi; etelässä Italia,
Adrian-meri ja Turkinmaa. Koko waltakunta sijal-
lansa pitää 11,300 neliöpenik., joilla elää 35 miljo-
naa asujamia, joista noin 9 miljonaa on Saksalai-
sia, 16 milj. Slaivilaisia, 5z milj. Unkarilaisia ja
2j milj. Walakkilaisia.

ta-raja, kapea maan-suikale pitkiu Turkiil rajaa
Dalmatiasta aiua Galitsiaan asti.

8 V. «Kaupunkia.
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woiscn kanssa, jotka oivat työssä tarpeelliset. 6. Tri»
esti, meren rannalla Illyriässä, 70 tuh. asuj.,
ivaltakunnan ensimäinen meri- ja kauppakaupunki.
7. Hermanstadti, 18 tuh. asuj., pääkaupunki
Siibenbyrgissä, joka on innita Curopan maita rik-
kain kullasta.

Itäivaltakunta, paitsi pohjais-Galitsiaa ja ete-
läistä Unkaria, joissa suurimmat lakeat koko Guro-
passa oivat, on ivuorimaata. Alpit, Böömin
wuoret ja Karpaatit kulkemat »valtakunnan lä-
pitsc. Maa on ylipäätänsä warsin kaswawaa, kui-
tcukill ou eteläisessä Unkarissa isoja jäkälä- ja hie-
ta-kankaita ja ivielä soitakin. Ilma on ivuoristois-
sa kylmempi kuin Pohjais-Sakfassa, ivaan raitis;
lämpimin on se Dalmatiassa ja eteläisessä Unkaris-
sa, jossa se toisissa tienoissa on sangen taudilliueu.

V H. Maan laatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään: ivilloja ja ivillakankai-
ta, pumpulia ja pnmpulikankaita, pellaivaa ja pel-
laivakallkaita, ivuorityön-tnottamia, wiljaa, iviiniä
ja lasitaivaroita, enimmitcll Vöömistä, jossa paras-

ta ja huokeinta lasia tehdään koko Guropassa. Muu»
alta tuodaan: ivapriiki- ja siirtomaa-taivaroita.

Hallitusmuoto on yksiivaltamen ja haltialla on
melkein ivapaa ivoima. Unkarissa, Siibenbyrgissä
ja Tyrolissa 01l se kuitenkin jotakin ivähennetty ival-
takunnail säädyiltä. Muutell on hallitns jokaisessa
maakunnassa erilailla kokoiltu. Uskon-oppi on roo-
malais-katolinen.

K.lningasknnta Hollanti eli Alan-
komaat.

B t. Rajat. Suuruus. WäMuku.
Hollaullin rajoihin koskewat: lännessä ja Poh-
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Merkillisimmät kaupungit oivat: 1. Amster»
dami, ivaltakunnan pääkaupunki ja kolmas kaup-
pakaupunki Guropassa, rakettu 90:elle saarelle, jotka
oivat yhdistetyt 290 sillalla; 250 tuh. asuj. 2. Haa.
gi, kumukaan asuinpaikka, 90 tuh. asuj. 3. Leh-
den, yliopisto; 40 tuh. asuj. 4. Notterdami,
ivahiva merikauppa ja taito-ahkeruus, 115 tuh. asuj.

8 3. Maan laatu, kauppa. Hallitusmuoto.

Wirroista on isoin Reini, joka monin haa-
roin juoksee Hollanuiu läpitse.

jassa Pohjan-meri, idässä Prcussin-maat ja eteläs-
sä Velgia.

Tätä ivaltakuntaa on 640 neliöpenik., joilla
on 3 milj. 800 tuh. asujamia.

V 2. Wirtoja. «Kaupunkia.

Hollanti oil tasaista, soista ja alaivaa maata,
olletikin pohjais- ja länsi-osat, jossa maa on alem-
pana kuiu meri, jonka tähden sitä pitää kalliilla su-
luilla ivarjeltaman ivedenpaisumuksista. Ilma on
märkä, paksu ja raskas. Maa on hyivästi hoidet-
tua ja karjaa on Paljo. Ilman sitä on Hollannis-sa puhtain karja, parhaimmat niityt ja ryytimaat
koko Guropassa.

Muualle wiedään: ivoita, juustoa, wapriiki-
taivaroita, Itä- ja Länsi-Indian tuotteita.

Hallituslnnoto on yksiwaltaincn. Uskon-oppi
on cwankelis-reformcerattu.

Muualta tuodaan: iviljaa, puukaluja, suo-
laa, iviiniä, siirtomaa- ja raaka-taivaroita.

§ t. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.
Belgian rajoihin koskivat: pohjassa Hollanti,

Knnittgaskunta Velgia.
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Belgia on tasaista maata, ivaan ei niin alaivaa
knin Hollanti, on warsin foweliasta karjan kaitsemi-seen, ja sangen hyivästi hoidettu. Ilma on terweel-
lisempi kuin Hollannissa.

Merkillisimmät owat: 1. Brysseli, pää- ja
hallituskaupunki, 300 tuh. asuj., ivahiva maakauppa
ja taito-ahkeruus. 2. Antwerpeni, wahwalla
sotiwarustuksella, 125 tuh. asuj. ja ivahiva merikauppa.

8 3. Maan laatu, kauppa. Hallitusmuoto.

lännessä Pohjan-meri, idässä Preussin Neini-maat
ja etelässä Nanskanmaa.

Tätä ivaltakuntaa on 535 neliöpenik., joilla
elää noin 4 miljonaa 800 tuh. asujaa.

Z V. kaupunkia.

Muualle wiedään: wiljaa, woita, juustoa,
ja wapriiki-tawaroita, olletikin palttinaa, pitsiä ja
werkaa.

Muualta tuodaan: suolaa, iviiniä, puu- ja
siirtomaa-taivaroita.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen. Uskon-oppi
on roomalais-katolinen.

sI. Vsat. Majat. Suuruus. Wäkiluku.
Wirtoja.

Suuri-Vritannian kuningaskunta on kahdesta
isosta saarimaasta: 1) Suuri-Vritannia, jonka ete-
läpuoli on kuningaskunta Englanti, ja pohjais-
pnoli kuningaskunta Skottlanti, on suurin saari
Gnropassa; 2) kuningaskunta Irlanti, ja muita

Kuningaskunta Suuri-Vritannia.
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pienempiä saaria. Koko lvaltakuuta kutsutaan ta-
ivallisesti yhdellä nimellä Englanniksi.

Suuri-Vritaunian rajoihin koskewat: pohjassa
ja idässä Pohjan-meri, etelässä Ranskan kanaiva eli
salmi, ja lännessä Atlantin-meri ja Irlannin-meri.

Englannin suurin wirta on Temsi, joka, 30
penik. juostuansa, laskee Pohjan-mereen. Ei mis-
sään maassa koko Europassa ole niin paljo kana-
ivia ja rautateitä kuin Englannissa.

_^) «Englannissa: 1. Londoni, Temsinsuussa, ivaltakunnan pää- ja hallitus-kaupunki, suu-
rin kauppa-kaupunki koko mailmassa, wäkirikkain kai-
kista koko Europassa, ja isoin ivapriiki-kaupunki;
asujamia päälle 3 miljonan. 2. Dow eri, Kalai-
sin-salmen ivarrella, on se paikka josta taivallisesti
mennään yli salmen Ranskan-maalle; 15 tuh. asuj.
3. Portsmouti, kanalin rannalla, on sotalai-
ivaston pää-asento, 95 tuh. asuj. 4. Plymouti,
jossa on 65 tuh. asuj., suuri satama ja suuria ma-

kasiinia laiwaston tarpeita wasten. 5. Vristoli,
Vristoli-kanawan warrella, 170 tuh. asuj., Englan-
nin paraita kauppakaupunkia. 6. Virmingha-
mi, 350 tuh. asuj., sangen ivahiva ivapriiki-kau-
punki. 7. Manchester i, (Mantjesteri), ival-
takunnan suurin ivapriiki-kaupunki, 370 tuh. asuj.
8. Liwerpo oli, ivaltakunnan toinen kauppakau-
punki, jossa on 500 tuh. asuj. 9. H ulli, on
parhaimpia meri- jakauppakaupunkia, 125 tuh. asuj.

Britannian saaret sijallansa pitäivät 5,700 ne-
liöpenik., joilla elää 30 milj. asujanta.

Z V. kaupunkia.

L) Skottlannissa, 10. Gdinburgi, pää-
kaupunki, jossa on 175 tuh. asuj., isoja ivapriikiä
ja ivahiva merikauppa. 11. Glasgowi, jossa
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Englanti on enimmiten tasaista maata, aiuo-
asti pohjassa ja länsipuolissa on ivuoria. Skottlan-
ti taas on enimmäkst osaksi mäkistä, ja pohjaispuoli
ollctikkin on täynnä kallioisia ja metsikkö-Muoria. Ir-
lanti on tasaista, ja täällä ivaihtelee taksoja ja niit-
tyjä, ivaan löytyy kuitenkin soita ja rimpiäkin. Maa
on kasivaivaa ja hyivästi hoidettua, paitsi Irlantia,
jossa on suurin köyhyys koko Europassa. Ilma on
ylipään, meren Ilkeyden suhteen, märkä, ivaan kuiten-
kin lämmin.

H 3. Maan laatu. Kauppa. Hallitusmuoto.

O) Irlanti: 13. Dublini, pääkaupunki,
jossa on 320 tuh. asuj., ivahiva merikanppa ja iso
taito-ahkeruus. 14. Gork (Korkki), 80 tuh. asuj.
ja niin ivahiva lihakauppa, että sitä kutsutaan ta-
ivallisesti waltakuunan teuras tus-huoneeksi.

on 450 tuh. asuj., ivahiva merikanppa ja taito-ah-
keruus. 12. Garroni (Kaironi), suuriu raudau
ivalauZ-paikka koko Europassa. Skottlautiin kuulu-
ivat myös - Orkadin, Shetlannin ja Hebridin saarcstot.

Muualle wiedään: kaikenlaisia ivapriiki- ja
siirtomaa-taivaroita, niinmyös kiivihiiliä, suolaa ja
tinaa.

Muualta tuodaan: wiljaa, wiiniä, puuasti-
oita, laiwan rakennusaiileita ja kaikenlaatnisia raa-
k^itarpcita ivapriikilöihin.

Gnglallti on koko mallmassa se ainoa waltakuu-
ta, jossa kaikenlaiset ivapriikit oivat nosneet korkeim-
mallensa, ja jossa kaikkein laivein kauppa löytyy.
Koko Europassa on Englanti rikkainta raudasta ja
tinasta, ja siinä on Nuotsiu rinnalla paras ivaski,
ja kaikista maista lihaivin teuraskarja, niin myös
oivat Englannin heivoset parhaita juoksioita koko
mailmassa.
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Nanskanmaan rajoihin koskemat: pohjassa Bel-
gia ja Englannin kanali; idässä Saksanmaa, Sivcitsi
ja Italia; etelässä Wäli-mcri jaEspania ja lännessä
Atlailtin-meri.

Englannin ivoittomaat Aasiassa, Afrikassa ja
Amerikassa sisällänsä pitämät yli 200 tuh. ncliöpc-
nikulmaa.

Hallitusmuoto on yksiiualtainen. Uskott-oppi on
Ellglannissa ja Skottlannissa eivankelis-reformeerattn,
ja Irlannissa roomalais-katolincn.

Sotalvoimaa maalla on ainoastaan 50 tuh.
miestä, mutta merellä on se suurin koko ma ilmassa.

s A. Majat. Suuruus. Wäkiluku.
Wirtoja.

Nanskan tasawalta.

Parisi, Seini-ivirran rannalla maan sisässä,
ivaltakunnan pää- ja hallltus-kaupunki, Europan en-
simäistä ja suurimpia wapriiki-kaupunkia, ivahiva kaup-
pa ja lähes 2 miljonaa asuj.

3. Nooni, joka alkaa Siveitsin ivuorilla, juok-
see Gcnfi-järiven läpitse etelään, ja laskee, 90 penik.
juostuansa, Wäli-mereen.

4. Garonne, alkaa Pyreneitten lvuorelta ja
laskee Atlantin^mereen.

2. Loire (Loaari), joka juoksee luoteseen ja las-
kee, 120 penik. juostuansa, Atlantin^mereen.

Isoimmat ivirrat oivat: 1. Seitti (Sääni),
joka juoksee luoteseen ja laskee 96 penik. kuljettu-
ansa kanaliin.

Nanskanmaa sisällänsä pitää 9,500 neliöpenik.,
jolla elää 36 miljonaa asujamia.

Z V. Kaupuukia.
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2. Nouen (Ruangi),jossa on 100 tuh. asuj.,
isoja ivapriikia ja ivahiva merikauppa.

4. Kal ais (Kalää), Kalaisin taikka Englan-
nin salmen rannalla; tästä mennään yli salmen Eng-
lantiin.

5. Bresti, 80 tuh. asuj., waltakunnan en-
simäinen sotalaiivaston satama.

8. Marseille (Marselji), Wäli-meren ran-
nalla, waltakunnan kuuluisimpia kauppakaupunkia,
300 tuh. asuj.

7. Lyon (Liongi), Nooni-ivirran ivarrella,
waltakunnan parhain wapriiki-kaupunki ja suurin
Parisin jälkeen, 325 tuh. asuj.

6. Nantes (Nauti), waltakunnan isoimpia
wapriiki- ja kauppakaupunkia, 110 tuh. asuj.

3. Lille, 150 tuh. asujanta ja hyiviä ivapriikia.

10. Bordeaux (Vordoo), 190 tuh. asuj.,
waltakunnan parhaimpia kauppakaupunkia Garonin
rannalla.

Z 3. Maan laatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

9. Toulon (Tulongi), 25 tuh. asuj., warsin
hywä satama ja yhden laiivasto-osan asento-paikka.

Suurimmaksi osaksi on Ranskanmaa tasaista
maata, waan on täällä kuitenkin joitakuita ivuori-
maita, niinkuin luura-wuoret, jotka erottawat tä-
män waltakunnan Sweitsistä, Alpit, jotka erotta-
wat sen Italiasta ja Pyreneitten ivnoret, jotka erot-
tawat sen Espaniasta. Ilma on ylipäätään ivarsin
lämmin, lempiä ja ihana. Maa on melkeen kaikin
paikoin hedelmällinen ja hyivästi hoidettu.

Muualle wiedään: wiiniä, iviinaa, hedelmiä ja
suuri joukko kaikenlaisia ivapriiki- ja ylöllis-taivaroita.

Muualta tuodaan: raaka-tarpeita ivapriiki-
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W l. Majat. Suuruus, hakaus, kaupunkia.

Siveitsin eli Helivetian rajoihin koskeivat: poh-
jassa ja idässä Saksanmaa, lännessä Ranskanmaa,
ja etelässä Italia.

Siveitsi oft liittokunta 22 kantonista (wnpawal-
tiosta), joilla jokaisella on omat wapaukset, waan
owat toisiinsa yhdistetyt keskinäiseksi aivuksi ja suo-
jaksi; siitä sen nimi: liittoivaltakunta.

Sweitsiä on noin 750 neliöpenif,, joilla elää
noin 2 milj. 500 tuh. asuj.

Ranskan ivoittomaat Aasiassa, Afrikassa ja
Amerikassa tekemät noin 20 tuh. neliöpenik.

loille, laiivan rakennusaineita, niinmyös metalleja ja
siirtomaa-tawaraa.

Hallitusmuoto on nykyään tasaivaltainen. Us-
kon-oppi roomalais-katolinen.

Sweitsin tafawalta.

Sweitst on ylhäisin maa Europassa ja olletik-
kin eteläpuolessa, joka on Alppituntureilta täytetty,
sangen wuorikasta. Lämmin on usiammissa wält«
maissa Marsin ivahiva kesällä, waan korkeimmat wuo-
riselänteet owat ikuisen lumen ja jään alla. Ilma
on, maan korkeuden suhteen, kylmempi kuin pohjem-

Z I. Maanlaatu. kauppa. Hallitusmuoto.

Parhaimmat kaupungit owat:
1. Syrieh, jossa on hywa wapriiki- ja

kauppaliike, yliopisto; 20 tuh. asuj.
2. Berni, päähallituksen istuin, yliopisto; 30

tuh. asuj.
3. Vaseli, 40 tuh. asuj. ja paras kauppa-

kaupunki.
4. G ensi, Genfi-järwen rannalla, Helivetian

isoin kaupunki, 45 tuh. asuj. ja suuri taito-ahkeruus.
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Espanian rajoihin koskeivat: Pohjassa Nanskatt-
maa ja Ranskan eli Biskaian lahdelina, idässä ja
etelässä Wäli-mcri, ja lännessä Portugali ja Atlan-
tin-meri.

Bt. Najat. Ouuruus. Wuoria. Wirtoja.

Hallitusmuoto on wapawaltaineit kalkissa kan-
jonissa. Uskonoppi on muutamissa kantonissa e-
wankclis-reformeerattu, toisissa roomalais-katolinen.
Koko maan sotawoima nousee noin 200 tuh. mieheen.

Muualta tnodaan: Miljaa, miiniä, suolaa ja
siirtomaan-taivaraa.

Muualle wiedän: karjaa, jnnstoa, ivoita, lak-
kari-kelloja ja muita taito-tcoksia.

massa olemassa Saksanmaassa. Matalammilla muo-
rilla on sangen hyiviä karjan-laitumia, ja wuorten
onelmat (lomat) oivat hedelmällisiä. Sivcitsissä on
paras sarlvikarja koko Europassa.

Kuningaskunta Gspauia.

Wirroista owat merkillisemmät: 1. Duero, jo-
ka juoksee idästä länteen Espanian ja Portugalin lä-
pitse, ja laskee 100 penikulmaa pitkänä Espanian
mereen. 2. Taio, joka juoksee idästä länteen, Espa-
nian ja Portugalin läpitse, ja laskee, 100 peniknl-
man pituisena, Espanian mereen. 3. Guadiana, ja
4. Guadalqwiwir laskemat Espanian mereen ja (_5-
bro, joka juoksee Pyreneitten tunturein reunoilta
kaakon alle Wäli-mereen.

Pyreneitten wuoret erottaivat Espanian Nans-
kanmaasta ja mcucwät aina Finisterran niemeen asti.

Espania sisällänsä pitä 9,100 neliöpeilik., joilla
elää 16 milj. asujamia.

Suurimpia oivat: 1. Madridi, maan kes-
A H. kaupunkia.
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Espania on suurimmaksi osaksi wuorista maata:
keskisti maakunnat owat laweita, korkeita tasamaita.
Maa on ylipäätään hedelmällinen, waan aiivan huo-
nosti hoidettu, ja taito-ahkeruus, kauppa ja opetus-
paikat rappiolla. Espcmiassa on kuitenkin, parhaim-
mat heivoset ja lampaat koko Europassa ja enin ja
parhaimpia korkki-tammia.

Gspaniaan kuulumat myös Wäli-meren saarimaat
Malorka, Minorka ja Iwiza, wiimeksi nimitet-
ty kuuluisa merisuoloistansa.

kellä, ivaltakunnan pää- ja hallituskaupunki, 300
tuh. asuj. 2. Barcelona, jossa ou 190 tuh. asuj.,
wahwa merikauppa ja taito-ahkeruus. 3. Gadizi,
Atlantin-meren rannalla, Espanian parhain merikaup-
pakaupunki, 70 tuh. asuj. ja hyivä sotalaiwastou Ha-
mina. 4. Gibraltari, wuorelle rakettu sotiwa-
rustus, Gibraltari-salmen tannalla, kuuluu Englan-
nin alle. 5. Alikante, Wäli-meren rannalla, 30
tuh. asuj.; tätä lähellä on Terra Weeehian sa-
tama, kuuluisa suolastansa.

8 3. Maan laatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Espanian ivoittomaat Aasiassa, Afrikassa ja A-
merikassa tekemät 7,700 neliöpenik., joilla elää 6i
milj. afujamia.

Muualta tuodaan: suolattua ja kuiivaa ka-
laa, wiljaa, laiwan rakennusaineita, waprnki- jasiir-
tomaatt-tawaraa.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen. Uskon-oppr
roomalais-katolinen.

Muualle wiedään: ivillaa, silkkiä, wiintä, he-
delmiä, suolaa, korkkia ja tupakkaa.



66

Meren puolella on maa tasainen ja Hiekkanen;
keskimaa on sitä ivastaan Muorista ja tasaisia on äi-
män harivassa. Maa on kuitenki ylipäätä hedelmäl-
linen, Maikka asujamet hoitamat sitä huonosti. Il-
ma on raitis ja lämmin, maan ei kuitenkaan niin
kuuma kuin etelä-Espaniassa.

Kaupungeista oivat ivaariin-otettaivia: 1. Lis«
saboni, Taio-ivirran rannalla, ivaltakunnan pää-
kanpnnki, 300 tuh. asuj., ivahiva merikauppa.

2. S:t Ab esi eli S etu w ali, kuuluisa me-
risuolastansa, ja 3. O Porto, kuuluisa iviinistänsä;
100 tuh. asuj.
Z V. Maan laatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Portugalia on 1,700 neliöpenik., ja asuja m'ia
4 miljonaa.

Portugalin rajoihin koskemat: pohjassa ja idäs>
sä Espania, etelässä ja lännessä Atlantin-meri.

Bz. Majat. Suuruus. Wäkiluku.
kaupunkia.

Kuningaskunta Portugali.

Portugalin ivoittomaat Aasiassa ja Afrikassa
tekeivät yhteenluettuna 35 tuh. neliöpenik., joilla elää
10 milj. asujamia.

Hallitusmuoto on yksiwaltaincn. Uskon-oppi
roomalais-katolinen.

Muualta tuodaan: Miljaa, knimattua ja suo-
laista kalaa, puutarpeita, ivapriiki- ja siirtomaa-ta-
ivaroita.

Muualle wiedään: iviiniä, Merisuolaa ja he-
delmiä.

Italian rajoihin koskewat: pohjassa Sweitsi ja
Ft. Majat. Suuruus. Jakaus.

Italia.
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Italia on nykyään ivaltiollisessa kohdassa jaet-
tuna seuraamiin osiin:

1. Italian kuningaskunta (5,400 neliöpe-
nik., joilla asuu 25^ miljonaa asuj.), melkein koko
Italia tahi entiset maakunnat Wenetsia, Lombar»
dia, Piemont, Genua, Parma, Modena, Ro-
magna, Toskana, Umbria, Markit, entiset
Roomin ja Neapelin maakunnat sekä Sieilian
ja Sardinian saaret;

2. Tasawalta San Marino (1 neliöpenik.,
8 tuh. asuj.), ivanhin ivaltio Europassa; 3. Kor-
sikan saari (150 neliöpenik.) kunluu Nailskan alle,
ja 4. saaret Malta, Gozzo ja Komino (6z ne-
liöpenik., 140 tuh. asuj.) Aäli-mercssä, oivat Eng-
lannin.

Saksanmaa; lännessä Nanskanmaa jaWäli-meri; ete-
lässä sama meri, ja idässä Adrian-mcri.

Alppi-ivuoret erottawat Italian Sweitsistä, Sak-
sanmaasta ja Ranskanmaasta, ja laskemat etelään
yhden haaran, Apennini-ivuoret, jotka juokseivatpit-
kin koko Italiaa aina Italian ja Sieilian wälillä
oleivaan Messina-salmeen asti.

Italia on wuorimaata, ivaan on soisiakin tie-
noita ja suuria lakelta, enimmiten Pohjais-Italiassa.
Waan maa on ylipäätänsä niin hedelmällinen, ja il-
ma niin lämmin ja ihana, että Italiaa taivallisesti
kutsutaan Guropan ryytimaaksi.

Muualle wiedään: Miljaa, hedelmiä, silkkiä,
iviiniä, ivilloja, enimmiten Neapelista, ja tulikiwea
Siciliasta.

Muualta tuodaan: kulmaa ja suolattua kalaa,
metalleja, niinmyös wapriiki- ja siirtomaa-tawaroiw.

Hallitusmuoto Italian kuningaskunnassa on yk-
siivaltainen, ja uskon-oppi roomalais-katolinen.

8 V. Wuoria. Maon laatu, kauppa.
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Milano, Lombardian entinen pääkaupunki,
200 tnh. asuj., ivahma kauppa jataito-ahkeruus. —

Wenedig, meren rannalla Lombclrdia-Wenetsiassa,
on Maltakunnan toinen meri- ja kauppakaupunki, ra-
ketin 136:lle luodolle, jotka oivat iMstetyt 306
sillalla, ja cnimmäkst osaksi on kanaivia katujen ase-
mesta; 115 tuh. asuj. — Turini, entinen pää-
kaupunki, Europan kauniimpia kaupunkia, lähelle 180
tnh. asuj. ----- Genua, Wäli-meren rannalla, kuu--*
luisa merikauppa-kaupunki, jolla ott liikanimi ihana,
20 tuh.asuj. — Eagliarl (Kaljari), Sardinian
saarella, 30 tuh. asuj. — Noomi, joka on mail--
man merkillisimpiä kaupunkia, koko kuningaskunnan
pääkaupunki ja paaivin asuinpaikka; tässä on noin
220 tuh. asuj., 328 kirkkoa ja 186 luostaria. Pacr-
win linnassa, Vatikani-nimeltä, on 11 tuh. huonetta.
Paaivi ivalitaan kardinaleilta, jotka oivat ne kor-
keimmat katolilaiset papit. — Neapeli, entinen'
pääkaupunki, jossa on 420 tuh. asuj., joista 80 tuh.
on kerjäläisiä, Lasaroniksi kutsutut, jotka oivat eka-
tuskeiuoillansa kuuluisat; wahwa kauppa, mutta huo-
no taito-ahkeruus; kuitenkin owat silkin walmistuksetsangen hyödylliset. — Ei koivin kaukana tästä on
tulta suisuttawcr wnort Wesuwio: — Palatko,
Siciliau suurill kaupunki, 170 tuh. asuj., wahwa
kauppa ja suuret silkin walmistukset.

Siciliassa ott Etnan tulta suitsuttawa wuvri,
senlaisista wuorista suurin koko Europassa, 5 tuh.
kyynärää korkia ja juurettympärys 20 penikulmaa.

8 I. kaupunkia.

Kuningaskunta Greekanmaa.
s ». Rajat. Suuruus. «Kaupunkia.

Grcckanmaahan koskemat: lännessä Adrian-meri,
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Greekanmaa sisällänsä pitää noin 900 neliöpe-
nikulmaa, joilla elää wähillensä iz milj. asujamia.

Kaupungista owat suurimmat: 1. Atheni, pää-
kaupunki, muinoin tietojen ja taitojen koti ja mail-
man isoimpia kauppakaupunkia, Maan nyt siinä ci
ole kuin noin 50 tuh. asuj.

2. Nauplja eli Napoli dl Romania,
Morea-nimisellä niemimaalla, 10 tuh. asuj.

Tähän maltakuntaan kuulumia saarimaita owat
I^egropontj, Hydra, jolla on laivea ja kuuluisa
merjkauppa ja Kvklaadien saari-kihermä sekä Io«
nian saaret, joita on 7 isompaa ja usiampia wä-
hempia saaria lonian-meressä; joista mainittawim-
mat ownt Korfu, Kefalonia ja Zante.

etelässä Wäli-meri; idässä Arttipelagiksi kutsuttu me-
ren saaristo ja pohjassa Turkinmaa.

Europalainen Turkinmaa koskee etelässä Gree-
kanmnahan, lännessä Adrian-mereen ja Itäivaltakun-
taan, pohjassa niihin Itäivallan maihin, jotka elivät

Muualle wiedään: öljyä, hedelmiä, silkkiä,
pumpulia ja karjaa.

Muualta tuodaan: wapriiki< ja siirtomaa-
tawaraa.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen. Uskon-oppi
greekalais-katolinen.

Z 2. Maan laatu, kauppa. Hallitusmuoto.
Greekanmaa on hedelmällistä, ivaan aiivan keh-

nosti hoidettua ivuorimaata, jossa on ilma mitä hem-
peintä.

8 I. Rajat. Suuruus. Wuoria.

Guropalainen Tnrkiumaa.
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ole Saksanmaata, niinmyös Venäjähän^ ja idässä
Mustaan-mereen ja Arkkipelagiin. Europalainen Tur-
kinmaa tekee 9,400 neliöpenik., joilla asuu 16 mil-
jonaa ihmisiä, joista 12 milj. tunnustamat kristin-
uskoa. Aasiassa ja Afrikassa oleivain maittensa kans-
sa tekee Turkinmaa 86 tuh. neliöpenik., joilla elää
42 milj. ihmisiä, jotka kuulumat iviiteen erilaiseen
päälahkokuntaan ihmissukukunnasta.

Valkani-ivuori, yksi haara Alpista, juoksee
läunestä itään aina Mustaan-mereen asti.

~ Konstantinopeli, Turkinkielellä Stam-
buli, Marmora-järwen rannalla, lpultaanin eli Tur-
kin keisarin asuntopaikka ja ivaltakunnan pääkaupun-
ki, jossa on miljona qsujanta, 485 moskeeksi kutsut-
tua Muhammedin kirkkoa, 5 tuh. rukoushuonetta;sangen hyivä satama ja laivia kauppa ivanhan man-
teren kanssa.

Z V. kaupunkia.

2. Adrianopeli, waltakunnan toinen kau-
Maritsa-wirran ivarrella, ivahiva kailppakau-

punki; 150 tuh. asujanta.
3. Saly n iki, Konstantinopelin jälestä par-

hain kauppakaupunki Europalaisessa Turkinmaassa;
70 tuh. asuj.

Turkinmaan alle ivielä kuulumia Greekan saa-
ria owat: a) Nodos; d) Kandia, muinen Kree-
ta. Hoitomaita Turkin keisarin alla owat: Nuhti»
naanmaat Serwia, Numenia ja Montenegro,
jotka hallitaan omilta Hospodariksi kutsutuilta ruh-
tinoilta, jotka oivat Sultaanilta Mirkaansa mahmis-
tetut ja hänelle Meron makfaMaiset.
W 3. Maan laatu, kauppa. Hallitusmuoto.

Guropalainen Turkinmaa on Muorista maata
ivaan löytyy tasaisiakjn maita ja maa on saligen he-
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Muualta tuodaan: kaikenlaisia ivapriiki- ja
siirtomaa-tawaroita. Merikauppaa käymät enimmi-
ten muukalaiset. Hallitusmuoto on yksimaltainen.
Uskon-oppi on Muhammedin, mntta kristityille on
myös suotu wapaa uskon-harjotus.

Muualle wledäan: pumpulia, silkkiä, willoja,
tupakkaa, sarwikarjaa ja sahwiaani-nahkaa^ joka on
parasta Guropassa.

delmällistä Maan ivarsin huonosti wiljeltyä. Kui-
tenkin kasivaa täällä parhain pumpuli ja tupakka
koko Guropassa.

ZI. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.
Aasia.

4. Kiinan-meri, Taka-Indian, Sunda-saa-
rien ja Kiinan Mällillä: a) Beringinsalmi, 12
penik. lemiä, erottaa Aasian Amerikasta, b) Sun-
da-salmi, Sumatra- ja laaiva-saarien wälissä, oit

Kiinassa purjehtiwaisten tawallinen kulkupaikka.

2. Persian lahti, Aasialaisen Turkinmaan,
Persian ja Arabian keskcssä.

3. Bengalin lahti, Etu- ja Taka-Indian
ivälillä.

1. Arabian lahti (Punainen-meri) Arabian
ja Afrikan Malilla aina Suetsin taipaleeseen asti.

Aasiaan koskemat: lännessä Afrika, Wäli-mert,
Musta-meri ja Europa; pohjassa lää-meri; idässä
Tyiven-meri ja etelässä Indian-meri.

Aasia tekee 883 tuh. neliöpenif., joilla on 700
milj. asujanta.

V I. Meriä. Kahtia. Salmia.
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Wirtoja: 1. Gufrati, Aasialaisessa Turkin-
maassa, yhdistäksen Tigris-ivirran kanssa, laskee
200 penik. juostuansa Persian lahteen. 2. Indus,
lähtee Himalaia-ivuorilta ja juoksee pohjasta ete-
lään Afganistan ja Veludschistan läpitse Indian-
mereen, 340 penik. pitkä. 3. Ganges, alkaa Hi-
malaia-Muorillä, juokseekaakkoa kohden Bengalin lah-
teen, 300 penik. pitkä. 4. lantsekiangi eli Sini-
nen mirta, joka alkaa Tibetin korkeilla tasamailla ja
laskee 530 penik. juostuansa Hoanghai-lahteen. 5.
Hoangho eli Keltanen Mirta, joka alkaa eteläisessä
Mongoliassa ja laskee 430 penik. juostuansa Hoang-
hai-lahteen. 6. Amur alkaa keskisen Aasian itä-
tuntureista ja juoksee likimäärin 300 penik. itään-
päin Ohotskin-mereen. 7. Lena ja 8. Angara, al-
kamat keskisen Aasian Altai-nimisistä tuntureista,
juoksemat Isä-mereen. 9. Obi, lähtee Altaituntu-
reista, laskee, 640 penik. juostuansa, lää-meren O-
bi-lahteen.

Siberian wuoret juoksemat monella eri nimellä
Kirgisiläisten kankailta aina Ohotskin-mereen, erot-
taen Siberian Keskisestä Aasiasta. Himalaia erot-
taa Gtn-Indian Tibetistä. Dawalagiri (Maskia
wuori), Himalaia-wuorten ja foky mailman, tähän
asti tuttu korkein ivuori-kukkula, nousee lähelle 14
tuh. kyynärää ylemmäksi merta. Kaukasus, Mus-
tan- ja Kaspian-meren ivälillä. Kaspian-meri,
maan isoin järivi, näkywäisettä iveden ulosjuoksutta.

G Ä. Wuvria. lärwiä. .Wirtoja.

Näiden 4 walta-kymien warrella luullaan Suo-
malaisten alkukoto ja ensimäinen tiedon harjotus ol-
leen.

Aasia ylenee keskeltä mainion suureksi irmori-
8 4. Jakaus, kaupunkia.
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Pohjais-Aasia, se on Siberia ynnä Kir-
gisiläisten kangasten kanssa, jotka kuuluivat Wenä-
jän wallan alle.

O) Gieläinen Aasia, se on. 1. Aasialainen
Turkinmaa. 2. Arabia, jaettu moneen ivaltakun-
taan. 3. Irani eli Persia. 4. Afganistani. 5.
Veludschistani. 6. Itä-India, se on: a) Gtu-
India eli Hindostani (isommaksi osaksi Britanni-
an alla); b) Taka-India, jaettu usiampiin walta-
kuntjin. 7. Kiinq.

L) Korkia- eli Keskinen-Aasta, se on 1.
Kaukasian maat, kuuluivat Wenäjän ivaltaan. 2.
Wapa Tattariymaa taikka Turkistani, jaettu
moneen maltakuntaan. 3. Kiinan alle kuuluma Kor«
kia-Aasia, se on: Mongolian, Mandschurin
(Tungusian) ja Tibetin maat, jotka oivat korkeim-
mat ivuori-maat koko maan päällä j. m.

tasamaaksi. Tällä taivalla on luonto jakanut M
sian mannermaan 3 osaan.

v) Aasian saarimaat: 1. Seiloni (Englan-
nin). 2. Sunda-saaret, jotka oivat: a) Suma»
tra;d)laawa (Hollannin); o) Borneo; ä) Ge-
lebes. 3. Molukki-saaret (Hollannin). 4. Filip-
piinit (osaksi Espanian). 5. lapanin-saarimaat.

Kuin Aasia kuuluu kolmeen ilma-Myöhön, poh«
jaispuoliseen kylmään, lauhkiaan ja kuumaan ivyö-
hön, niin on Aasiassa kaikenlaatuisia ilmoja kylmim-
mästä lämpimimpään. Monta paikkaa on pohjaises-
sa ja keskisessä Aasiassa, joissa ihmiset elivät taidaasua, jonka siaan eteläinen Aasia kuuluu maan he-
delmällisimpien maitten joukkoon.

G5. Maanlaatu. «Kauppa. Nsuzamet.

Aasialaiset eiwät itse käy muuta kuin maqkaup-
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Muhammedin ja pakanallinen usko omat enim-
min leivitetyt. Kristittyjä on ainoastansa 17 mil-
jonan paikoin. Aasian kansoista ei ole yhtäkään oi-
kein siivistynyttä. Siberiassa on montcl kesytöintä
kansakuntaa, ja korkiassa Aasiassa owat melkein kaik-
ki paimen-kansoja.

Aasiassa on asiyamia 3 pääsuwusta: ivalkeasta,
keltasesta ja mustanruskeasta.

paa, Karawaanikst kutsutuissa suurissa kauppaseu-
roissa. Mcrikaupan käywät Europalaiset, olletikin
Englantilaiset. Aasialaisten taito-ahkeruus on yli-
päätään ei koivin suuri. Europalaiset käyivät Aasi-
asta: 1) teetä ja posliinia, Kiinasta; 2) pumpulia
ja pumpuli-kankaita, silkkiä ja silkki-kankaita; 3) kah-
mia ja sokeria, riisi nimisiä jymiä; 4) helmiä, kalleita
kimiä, tinaa ja elehivantin-luuta, Indiasta; 5) turk-
kinahkoja, Siberiasta.

Mekka, 50 tuh. asuj. Muhammedin synty-
mäpaikka, jonka tähden tähän kaupunkiin joka wuosi
rientää suuri joukko Muhammedin uskoista synnin-
katujia.

Smyena, wähässt Aasiassa, 160 tuh. asuj.;
tässä osassa Turkinmaata parhain kauppakaupun-
ki. Damasku, suuri maakaupunki Syriassa, 150
tuh. asuj. lerusalemi, Palestinassa, entistä
ivastaan nyt Mähäinen ja huonosti rakettu kaupunki,
20 tuh. asujanta.

A) Aasialaisessa Turkinmaassa.
Z «. «Kaupunkia.

v) Arabiassa.
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Kalkutta, Bengalin pääkaupunki, Englan-
nin Itä-Indiassa; 500 tuh. asuj., laivea kauppa ja
taito-ahkeruus. Madrasi, Koromandeli-nimisellä
rantamaalla, 700 tuh. asuj., ivahiva kauppa ja iso
taito-ahkeruus. Bomb a i, 600 tuh. asuj., iso kaup-
pa ja taito-ahkeruus.

Kantoni, waltakunnan parhain kauppakau-
punki, 1 miljona asuj., oli ennen ainoa paikka, jossa
Europalaisten annettiin käydä kauppaa, mutta sittem-
min on useampia satamia heille aivattu. Peekin»
gi, pääkaupunki ja keisarin asuntopaikka, on sekä
isoin että Londonin jälkeen mäkirikkain kaupunki koko
mailmassa, lähes 2 miljonaa asujamia.

Britannian alle kuulumissa maissa Itä-Indiassa
tekee wäkiluku, yhteenluettuna, 175 miljonaa.

O) Gtu^lndiassa eli Hindostanissa.

v) Kiinassa.

(Englannin.)

Kiinan ivaltakunta on Mäkirikkain koko maan
päällä ja Wenäjän wallan jälkeen suurin kaikista.
Sen ala tekee 200 tul), neliöpemk. paikkoin, ja asu«
janten luku noin 400 miljonaa. Maata iviljellään
harastaan käsiwoimalla. Hewosia ja sarwikarjaa löy-
tyy aiivan ivähän.

Vatawia, laaiva-saarella, Hollantilaisten
alla olemien maitten pääkaupunki, joista wiedään
muualle paljo kahivia, sokeria, pippuria j. m.

Z t. Najat. Suuruus. Wäkiluku.
Afrikaan koskemat: pohjassa Wäli-meri; lännes-

N) Itä-Inhian saarimaitta.

Afrika.
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Z 2. Kahtia. Wuoria. Niemiä. Wirtoja.
Guinean-lahti, ylä- ja ala-Guinean mäsistä.

Atlas-wuori juoksee, Atlantin-merestä lähtien pit-
kin pohjais-rantaa Egyptiin päin.

Niili-wirta juoksee etelästä pohjaiseen, Abys»
sinian, Nubian ja Egyptin läpitse ja laskee, 350
penik. juostuansa, Wäli-mereen.

Niemen neniä: a) Kap-V3erdi, eli Wiheriä-
niemi, Senegambiassa, läntisin, b) Hywäntoiwon
yiemi, eteläisin, ja o) Gardafui, itäisin, Punai-sen-meren edustalla, Afrikasta.

sä Atlantin- ja Ethiopian-mcret; etelässä Ethiopian'
meri; idässä Indian-meri, Arabian lahti ja Aasia.

Afrikaa on 545 tuh. neliöpenik. ja sen asuja-
mia 140 miljonaa.

v) Gteläinen Afrika, jossa on: 1. Ala.
Guinea eli Kongo, ynnä siellä olemien Portugalin
ivoittomaitten kanssa; 2. Kapmaa (niemimaa), Bri-
tannian alle kuuluma. Rantamaat Sofal a ja
Mosambik., jossa on Portugalilaisilla woittomai-
ta j. m.

Pohjainen Afrika, jossa on: 1. Ggyp'
ti, 2. ennen Ryölvärinivaltakunniksi kutsutut: a) Tri»
Poli, b) Tunis, e) Algieri (lue Alschiiri), joka
on Ranskanmaan hallussa, 6) Sultanin-ivaltakunta
Marokko.

v) Keskinen Afrika, jossa on: I.Sahara,
suurin hiekka-lakia koko maanpäällä. 2. Senegam-
bia. 3. Mä-Guinea. 4. Sudani eli Nigritia.
5. Nubia (osaksi Turkin alla). 6. Abyssinia.

s 3. Hakaus. Maat.
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Afrika on suurimmaksi osaksi kuumassa ivyössä,
jonka tähden ilma täällä on kuuma ja muuten suuri
meden puutos. Talivi ei ole muu kuin a.inomainel.,
kuukansmääriä pitkä sade; Saharan erämaassa on
mälistä monen Wuorinen poitta.

v) Saarimaat: 1. Nzorin saaret jaMa-
deira, länteen Gibraltarista, (Portugalin omaisuus).
2. Kanaria-saaret (Espanian omaisuus), joihin
myös kuuluu Ferro, jonka läpitse ensimäinen puolia
päiwän piiri on wedetty. 3. Wiheriä-niemen saa-
ret (Portugalin omaiftns). 4. Santa Helena
(Britannian). 5. Madakaskari. 6. Maskarei-
nit, (Britannian ja Nanskanmaan omaisuuksia).

8 4. Maan laatu, kauppa. Msu^amet.

Merikauppaa käydään kokonansa Europalaisilta,-
maan on ivähäinen, sitä kauppaa mastaan, jota he
käyivät Aasiassa ja Amerikassa. Pohjais- ja keski-
sessä-Afrikassa käydään maakauppaa karawaanissa.
Taito-ahkeruus on aiwan wähäinen.

Europalaiset käyivät Afrikasta: 1) wlljaa, ol-
letikin riisiksi kutsnttrta ja wehnää, Pohjais-Afrikasta ;

2) miiniä; 3) kahmia, Maskareini-saarilta;* 4) pum-
pulia jaelehivantin-luuta (elehMantin-hampaita), ete-
lä-Afrikasta. Europalaiset ostimat myös ennen or-
jia täältä, Maan nyt on se kurjallinen kauppa kiel-
letty, ivaikkei imeläkään loppunut. Afrikan asujamet
kuulumat kahteen ihmissukuun: mustaan ja Mälkö-
seen. Kristittyjä on aiivan ivähä. Muhammedin us-
ko on leivinnyt pohjais-Afrikassa. Melkeen kaikki
Neegeriläiset oivat pakanoita. Pohjais-Afrikan asu-
jamet, jotka oivat sukuisin Arabialaisia, oivat puoli-
simistyneitä, ivaall usiammat Neegeri-suivut kesyt-
tömiä.



78

Egypti kuuluu Turkin Mallan alle, ivaan sillä
on ollut nyt jo hyivän aikaa oma hallitsiansa, joka
kuitenkin maksaa keisarille iveroa. Algier, Tunis ja
Tripolis kutsutaan Nyöiväriivaltakunniksi, sentähden
että niiden asukkaat ennen Algierin anastamista,
roswosiwat Eutopalaisten Wäli-merta kulkeivia lai»
woja, ja Enropan ivaltakuntain täytyi maksaa heille
weroa saavaksensa kauppalaiivansa näiltä rauhoitetuksi.

1. Kairo, Niili-wirran warrella, Egyptin pää-^
kaupunki, 300 tuh. asuj. ja ivahiva kauppa ivnu-
hassa manteressa. 2. Alexandria, Wäli-meren
rannalla, 200 tuh. asuj. ja ivahiva ivehnän ja oh-
ran kauppa. 3. Tripoli, Wäli-meren rannalla,
pääkaupunki Ryöiväriivaltakunnassa Tripolissa, 20
tuh. asuj. ja hyivä kauppa. 4. Tunis, Wäli-me-
ren rannalla, pääkaupunki Nyöwäriwaltakunnassa
Tunissa, 150 tuh. asuj., ja hyivä kauppa ja taito-
ahkeruus. 5. Algieri, Wäli-meren rannalla, 50
tuh. asuj., ennen Nyöiväriivaltakunnan Algierin pää-
kaupunki, ivaan iv. 1830 omistiivat Ranskalaiset sen
itsellensä.

D 5. «Kaupunkia.

6. Kap-kaupunki, 30 tuh. asuj., on pää-
kaupunki Britannian etelä-Afrikassa olemissa ivoitto-
maissa ja Ita-Indiassa purjehtimaisten Pystyspäikka.'

Amerika tekee 668 tuh. neliöpenik., ja afuja-
Mia on noin 80 miljonaa.

Amerika koskee: pohjassa lää-mereen, idässä ja
etelässä Atlantin-mereen ja lännessä Tywen-mereen.

Amerika on luennolta jaettu kolmeen osaan:

§t. Majat. Suuruus.

Amerika.
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Kordillerien-wuoret juoseivat Amerikan ete-
läisestä niemestä pohjaa kohden pitkin läntistä ran-
taa ja Pohjais-Amerikan läpitse aina lää-mcreen
asti. Kap-Horni on Tulimaan iviimeinen niemi.

1. Baffinin-lahti, Grönlannin läntisellä puo-
lena, yhdistää Atlantin-meren ja lää-meren. 2. Hud»
sonin-lahti, Britannian alle kuulumassa Pohjais-
Amerikassa. 3. Mexikon-lahti, jonka ympärillä on
Me.riko, Pohjais-Amerikan yhdyswaltoja ja Kuba.
Magellanin-salmi, Gtelä-Amerikan ja Tulimaa-
saaren Malilla.

W V. kahtia. Wuoria. iUärwiä. Wirtoja.

Pohjais-Amerika , Isä-merestä Pana-
man taipaleeseen. V) Gtelä-Amerika. O) Län»
fi-India, saarimaat Pohjais- ja Etelä-Amerikan
wälillä.

Pobjais-Amerika sisällänsä pitää: 1. Poh.
jais Z^apamaat eli muntamia osittain tuntematto-
miakin luotomaita, joitten joukkoon kuuluu Grönlanti

Wirtoja: 1. Mississippi juoksee Amerikan Yh-
dysivaltakuntain läpitse pohjasta etelään ja laskee,
400 penik. juostuansa, Neiv-Orleanin tienoissa Me-

2. Marannon- eli Amatsoni-wir»
ta, suurin koko maan päällä, alkaa Perussa ja juoksee
Brasilian läpitse Atlantin-mereen, 1,350 penik. pitkä.
3. Parana alkaa Brasiliassa ja laskee Rio della
Platan (Hopiamirran) nimellä Atlantin-mereen, 450
penik. juostuansa.

läriviä Pohjais-Amerikassa: 1. Majärwi, 2.
Michigan, 3. 4. Erie ja 5. Ontario,
joka Lorentso-mirran kautta juoksee Lorentso-lahteen.

s 3. Hakaus. Maat.
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tl) Gtelä-Amerikassa on: tasawkttakunnai
1. Kolumbia, 2. Wenezuela, 3. Geuador, 4. Pe-
ru, 5. Boliwia, 6. Ghili (Tsiili), 7. La Pla-
tan yhdistyneet waltakunnat, samannimisen ivirran
ympärillä, 8. Paraguay ja 9. Uruguay; sekä 10.
keisarikunta Brasilia, 11. Guyana, joka on tans-
kan, Hollannin ja Englannin kesken jaettu ivoitto-
maa, 12. Patagonia jaTulimaa, joilla on ivielä
mapaat periasujamensa.

O) Länsi-India sisällänsä pitää: 1. Isot An»
tilli-saaret, nimittäin a) Kuba ja b) Portorico^
(Gspanian,) o) Jamaika (Suuri-Vritannian); tl)
Haiti eli Santa Domingo, pssa on kaksi tasa-
waltaa, 2. Wähät Äntillit eli Karaibi-saaret,
jaetut Suuren Britannian, Ranskanmaan, Hollan-
nin, Tanskan, Espanian ja Ruotsin kesken. 3. Ba-
hama- eli Lukaian-saaret, Suuri-Vritannian.

(Wiheriä Maa), osaksi Tanskan omaisuus. 2. Vri
tannian Pohjais-Amerika, johon klluluu Kana-
da, Uusi-Foundlanti j. m. 3. Pohjais-Amerikan
Mdyswaltakunnat. 4. Tasawaltakunta Me»
xiko. 5. Keski-Amerikan tasawaltakunnat.

Kuin Amerikan maita on neljän ilma-ivyön alla,
ja koska se on sangen hedelmällistä ja ivesirikasta,
niin on tämä maanosa soivelias kaslvattamaan kaik-
kia iviljoja, ja hänessä on ilman sitä joitakuita omi-
tuisiakin, jotka oivat muutetut Amerikasta Europaan,
niinkuin potaatit ja tupakka. Kuitenkin on Amerika
saanut toisista maanosista paljon usiampia eläimiä
ja kasivia, niinkuin heivosia, sarwikarjaa, kahivipuun,
soketi-tuöivon, jotka kaikki menestywät siellä marsin
hyivin ja joita ennen Amerikan löytämistä siellä ei
ollutkaan. Kauppa Amerikan kanssa on ivoitollinen

s S. Maan laatu. Kauppa. Msujamet.
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Amerikassa on ihmisiä kolmesta pääosasta: 1)
Waskipunainen suku 15' miljonaa, jota Amerikan
periasujamet oivat, Europalaisilta Indianeiksi kutsu-
tut; 2) Europalaisten jälkisiä (45 milj.), joitten esi-
wanhemmat tuliwat tänne wiionna 1492, ja siitä
lähtien oivat panneet allensa melkeen koko Amerikan.
Näistä on 35 milj. Englantilaisten, Skottilaisten,
Irlantilaisten, Saksalaisten ja Ruotsalaisten jälkei-
siä ja oivat Pohjais-Amcrikan maltakuntien pnäkan--
sa; 8 milj. Espanjalaisten jälkeisiä, oivat ivallan
päällä Menkossa, Keski-Amerikassa ja etelä Ameri-
kan tasaMaltakunnissa; 2 milj. Portugalilaisia, jotka
oivat mallan päällä Brasiliassa; 3) Neegeriläisiä
(noin 12 milj.), joita Europalaiset owat ostaneet
Afrikasta orjiksensa. Naimisten kautta, näiden pää-
sukujen mälillä, on tnllnt sekoitettu suku (noin 8
milj.). Katolinen usko on pääusko Etelä-ja Keski-
Amerikassa, Vierikossa, Haitissa ja Gspanian ivoit-
iomaissa. Eivangelinen usko on yleinen Pohjais-
Amerikassa. Suuri osa Indianeista on pakanoita.

Amerikaan tuodaan muualta: kaikenlaisia
ivapriiki- ja käsiteoksia ja muinen Neegcri-orjia Af-
rikasta.

Amerikasta wicdaän muualle: 1) siirtomaan-
tawaroita, niinkuin kahmia, rommia, sokeria, pumpu-
lia, tupakkaa, sini- ja punaiväriä, mahotikipuuta; 2)
turkkinahkoja ja ncthkaa; 3) malaskaloja ja hylkeitä j
4) hopiaa, knltaa, platinaa ja kalleita kimiä.

Europalaisille, jotka siellä ivaihtamat taito-tcoksiansa
luonnon taivaroihin; sillä taito-ahkernus Amerikassa,
paitsi Pohjais-Amerikan Uhdysmaltakunnissa, oii ai-
ivan ivähäinen.
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Filadelfi a, Delawari-wirran rannalla, jossa
oli 620 tnh. asuj., wahwa kauppa ja taito-ahkeruus,
niin myös yhteinen rahanteko-paikka.

3?ew Fjorki, Hudsoni-ivirran rannalla, jossa
on 1 miljona asuj., wahwa taito-ahkeruus ja parhain
kauppa koko Pohjais-Amerikassa.

Bostoni, jossa on wahwa kauppa ja taito-
ahkeruus, 190 tuh. asuj.

Baltimore, 240 tuh. asuj., marsin wah-
wa kauppa ja taitoahkeruus.

Wash ingtöni, 60 tuh. asuj., liittokunnan
pääkaupunki, Hallituksen ja Presidentin asuinpaikka.

.4) Pohjais-Amerikan Mdyswaltakutt-
nissa.

8 5. -Kaupunkia.

New-Orleans (Nju-Orleani), Mississippi-
ivirran suulla. 170 tuh. asuj.

W. 1848 yhdistettiin Kalifornia, joka on niin
kuuluisa kullan saaliistansa, liittoon. Knltaa löytyy
hiekan seassa mirtojen pohjassa taikka mullassa maa-
pinnan alla.

Ghieago, Michigan-jarmen rannalla, tekee
suurinta jyiväkauppaa mailmasfa. Tässä kaupun-
gissa yhtyy 17 rautatietä, jotka kaikki meneivät ivil-
jaivien maakuntain läpitsc; 300 tuh. asuj.

San Fransisco, pääkaupunki Kaliforni-
assa, Sa.ramento-mirran suulla. 130 tuh. asuj.

') Kaliforniassa, jossa kulta w. 1848 keksittiin, saatiin jo w. 1853
9521 puntaa, 130 miljonan hopia-ruplan arwosta. Australias»
sa, zo.sa kulta waSta w. 1851 löyttiin, koottiin w. 1853 jo
23,071 puutaa, eli 315 milj. hopia-ruplan arwosta. Wenäjä,
joka sitä ennen oli kulta-rikkain maa mailmatzsa, antaa Vuosit-
tain noin 1400 pnutaa kultaa eli 19 milj. hopia-ruplan arwon.
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Kaikki uskon-opit owat luwalliset, ja maassa
ei tunnusteta yhtäkään pääopiksi. Tämä ivaltakunta
on 167 tuh. neliöpenikulmaa, joilla elää noin 38 miljo-
naa asujamia; etelä-Maltioissa pidettiin ennen paljon
orjia, mutta iviimeisen nelimuotisen sodan jälkeen iva-
pautettiin orjat; ilman sitä on se mailman toinen
meriwaltakunta. Nämä yhdistyneet ivaltakunnat o-
wat perijuurelta Englannin woittomaita, waan pää-
siivät wapaaksi wuonna 1776.

Pohjais-Amerikan Vhdysivaltakuunat, joita nyt
on 38, oivat yhdistyneet liittoivaltakumliksi, joilka
yhteiset asiat hoidetaan joka ivaltakunnasta yhteen
kokountuneilta edusmiehiltä, joilla on sekä lakia sää-
tämä että lain-täyttäivä ivoima, sillä taivalla nimit-
täin, että President., joka Malilaan joka 4 ivuosi, on
hallituksen päänä; edusmiesten kokouksella taas on
lakia säätämä ivoima.

Mexiko on hoplasta rikkain maa koko mailmas-
sa, ja sillä on yhdenlainen hallitusmuoto kuin Poh-
jais-Amerikan Uhdysivaltakunnalla.

Bogota, pääkaupunki niinmyös edusmiesten
kokouksen ja Presidentin asuinpaikka; 50 tuh. asuj.,
on 4,300 kyynärää ylempänä merta.

Guanaxuato, jonka ivierellä on maltakuu-
nan rikkaimmat hopiakaiivannot. 55 tnh. asuj.

Mexiko, liiton pääkaupunki, niinmyös edus-
miesten kokouksen ja Presidentin asuinpaikka; 200
tuh. asuj. ja ivahiva kauppa.

Vera-Kruz, Menko-lahden rannalla, 35 tuh.
asuj. ja ivahiva kauppa.

v) Mdistyneissa Mexikon

O) Kolumbian tasawaltakunnassa.
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Perussa on rikkaimpia hopia- ja kulta-kaiivan-
toja. Hymää sonnitus-ainetta, guanoa, saadaan saa-
rilta ivaltameressä ; se on linnnn sontaa, jota wuo-
situhansien kuluessa on kokoontunut näille saarille.

Lima, pääkaupunki, niinmyös edusmiesten ko-
kouksen ja Presidentin asuinpaikka, noin 70 tuh. asu-
janta.

Qwito, pääkaupunki, wuorteu lomassa Maan
kuitenkin 4,350 kyynärää ylempänä merta; 75 tuh,
asuj. ja wahwa kauppa.

I) La Platan yhdistyneissä tasawalta-
kunnissa.

v) Ecuadorin tasawaltakunnassa.

I_) Perun tasawaltakunnassa.

Hawanna, pääkaupunki, Espaniaan kuulu-
malla, Kuba-nimisellä saarella, 200 tuh. asuj. ja ivah-
wa kauppa.

Brasiliaa on 150 tuh. neliöpenik., joilla on 12
miljonaa asujamia, ja Brasilia on kullasta rikkaim-
pia maita maan päällä. Hallitusmuoto on yksiival-.
taiueil.

Rio Janeiro, pääkaupunki, Keisarin asuin-
paikka, 400 tuh. asuj., taito-ahkeruus ja marsin ivah-
iva kauppa.

Buenos Ayres, Plata-ivirran rannalla,
pääkaupunki ja edusmiesten kokouksen ja Presidentin
qsuinpaikka, 120 tuh. asuj. ja ivahiva kauppa.

(3) Brasilian keisarikunnassa.

II) Länsi-Indiassa.
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Australia on yhdestä mannermaasta ja suuresta
joukosta isompia ja pienempiä saarimaita ja luotoja,
joitten kaikkein ympärillä on Tywen-meri ja Indi-
an-meri.

Australian saarimaat tekemät yhteen luettuna
16Y tuh. neliöpenik. ja asujamet noin 4 milj.

Uusi Hollanti, Australian mannermaa, tekee
140 tuh. neliöpen., joilla on noin puolen toista milj.
asujamia. Tämän itäiselle ja eteläiselle rantamaalle,
joka kutsutaan Uudeksi Gtelä-Walefiksi, oivat
Englantilaiset perustaneet siirtopaikkoja, joihin he lait-
tamat pahantekiöitänsä.

Meriko, Keski-Amerika ja kaikki 9 nykyistä ta-
sawaltakuntaa Etelä-Amerikassa (yhteen 184 tuh.
neliöpenik. ja asujamia noin 26 milj.) oliivnt ennen
Espanjan alusmaita, ivaan oivat mähitellen ivuosien
1810—1830 ivälillä tehneet itsensä ivapaaksi.

AU 0 t ral i tt (Aaalcko-Scmristo).

st. Asema. Suuruus. Qsat.

Kun Australia on suurimmaksi osaksi kuumas-
sa ivyössä, niin on ilma hymin lämmin, Maan meri
haalakoittaa kuitenkin kunmnuden.

Uuden Hollannin eteläisimmässä päässä, Mel-
burne-kaupungin tienoilla, löyttiin w. 1851 kultaa,
jota sen jälkeen on saatu siellä enemmän kuin missäänmuussa paikassa maan päällä.

Waariin otettawimmat saaret oivat: 1. Uusi
Guinea. 2. Uusi Seelanti. 3. sWan Dieme»
nin maa. 4. Uusi Britannia. 5. Seura-saaret.
6. Sandwichin-saaret.
Z 2. Maan laatu. Bustteet. Msujamet.
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Uusi Hollanti ja läheiset saaret omat asutut
Papuiksi eli Australia-Neegeriläisiksi kutsutuilta ih-
misiltä, jotka elämät täydellisessä luontokappaleen ti-
lassa. Muussa Australiassa asuivat Malajit, ihol-
tansa nmstan-ruskeita. Sandivichi- ja Seura-saarien
asujamet oivat osiksi ottaneet Kristin-uskon, waan
muut Australian asujamet oivat pakanoita.

Australiassa on puutos syötäivistä eläimistä,
jonka tähden monta sukua sen asujamista on ihmi-sen syöjiä; Europalaiset oivat kuljettaneet tänne he-
wosia, sarivikarjaa ja wilja-lajia j. m. Australia-
laisilla ei ole suurta kanssakäymistä keskenään, maan
wielä wähemmin muitten maan asujanten kanssa.


