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johdanto.
Kaikki mitä Jumala on luonut, kutsutaan maail-

maksi. Belposti huomataan, että mahdottoman suuren
täytyy maailman olla, kun ajattelee miten äärettömän
kaukana taivaan kappaleet ovat toisistaan avaruudessa
(aurinko kierto- ja pyrstötähtineen, ja sitä paitse kiin-
totähdet). Hs«a näyttää meistä kyllä isolta, vaan ver-
rattuna maailman avaruuteen se ei ole suurempi kuin
pisara verrattuna mereen.

Maa on pyöreä kuin omena ja kuvataan sentäh-
den parhaiten karttapalloon; maan eri osia kuvataan
kartoille. Kartalla on pohja ylinnä ja eisiä alinna, iänsi
vasemmalla puolella ja itä oikealla .

Silmistämme näyttää ikäänkuin aurinko liikkuisi,
koska näemme sen nousevan idästä ja laskevan län-
teen. Mutta todenperäisesti pysyy aurinko kuitenkin
liikkumatonna, sitä vastoin kun maa pyörii itsensä
ympäri.

Maalla on, niinkuin vierevällä pallolla, ainakin kah-
talainen iii/cunio. Se kulkee auringon AmMri ja tarvitsee
tähän 365 vuorokautta jalähes 6 tuntia. Tämmöistä nika-
kautta kutsutaan vuodeksi, ja tämän liikunnon kautta
syntyy eri vuoden-ajat (kevät, kesä, syksy ja talvi).
Maa pyörii samalla kertaa itsensä ympäri, ja siihen tar-
vitsee se 24 tuntia eli yhden vuorokauden. Tästä lii-
kunnosta tulee häivän ja yön vaihetus.

Se viiva, jonka ympäri maa pyörii, kutsutaan
maan akseliksi. Akselin päitä kutsutaan navoi/csi, nimit-
täin pohjaisnavaksi ja etelänavaksi.

Byvin tärkeätä on, esim. mertäkulkevain tietää
määrätä jonkun paikan aseman. Sentähden on tar-
peellista, että tämä asema on niin merkitty kartta-
palloon tahi kartalle, että sen mukaan voi laskea missä
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paikka löytyy itse maan päällä. Tätä varten vede-
tään kartalle viivoja kahteen suuntaan.

Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden pyöröviiva vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä kutsutaan iasna/aksi eli päiväntasaajaksi, ja se jakaa*
maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja eteläi-
seen pallonpuoliskoon. Tasaajan ja napojen välillä aja-
tellaan vedetyksi useampia muita pyöröviivoja samaan
suuntaan kuin tasaajakin; näitä kutsntaan isve^s^iirei/csi.
Tärkeimmät niistä ovat kravun ja KaurimKääniö/)il>ii,
joista edellinen on 350 peninkuormaa tasaajasta poh-
jaisessa päin ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä
päin, — myöskin A»nh/ainen ja sieiämen, na^><?/m>i, joista
pohjainen on 350 peninkuormaa pohjaisnavasta ja ete-
läinen 350 peninkuormaa etelänavasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi muiia piirejä toisesta
navasta toiseen tasaajan poikki. Näitä kutsutaan
Moien^äioän-M>eiKsi, syystä kun kaikissa niissä pai-
koissa, jotka ovat samalla puolenpäivän-piirillä on yhtä
aikaa puolipäivä. Puolenpäivän-piirejä voi tietysti ve-
tää niin monta kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan kohdalta mi-
taten 5,400 peninkuormaa. Kartalla on tasaaja jaettu
puolenpäivän-piirien kautta 360 osaan eli asieesen.

Se puolenpäivän-piiri, joka kulkee läpi Ferro-
saaren, otetaan ensimmäiseksi ja siitä luetaan toiset
itään ja länteen päin. Maa tulee tällä tavoin jaetuksi
iiäissen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Merimiehet pitävät
kuitenkin sitä puolenpäivän-piiriä ensimmäisenä, joka
kulkee läpi Greenwichin (grinitsjin) kaupungin Eng-
lannissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-piirit
ja puolenpäiväivän-piirit merkityt, ja niiden avulla
voipi tarkkaan määrätä missä itsekukin paikka on
kartalla. Sitten lasketaan missä se löytyy itse maan
päällä.
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Maat ja wedet.
Kolme neljättä osaa maan piittaa on suolaisella me-

dellä (mereltä) peitetty, ja ainoastaan yksi neljänneö on
niin korkealla, että se muodostaa maan.

MftOtfl on lukematoin jouffo suurempia ja pienempiä
osia, joiden kaikkein ympärillä on meri. Suurimmat näistä
osista kutsutaan mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä kaikin puolin on mettä, lut-
sutaan saareksi. Semmoista maalikappaletta, jonka kolmella puolella
on mettä, kutsutaan niemimaaksi, ja soukempaa niemimaata nie-
mekkeeksi (niemeksi ett nokaksi). Soukkaa maankaistaletta, joka t)hfeistää
kaksi maata, kutsutaan taipaleeksi eli kannakseksi.

Mantereita on 3.
1. Wanh a mantere on itäisellä pallonpuoliskolla.

Se jaetaan 3 maan*ofaan, jotka oroat Europa, Aasia
ja Afrika. Europa on Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan maali kaitainen
©uefin taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika on tautisella pal-
lonpuoliskolla. Sitä kutsutaaii Uudeksi mantereeksi, koska
mainio merenkulkija Colum bus jen löysi raasta muonna
1492. Amerika on neljäs maan-osa ja jakautuu Poh-
jais-Amerikaan ja Etelä-Amerikaan, joita Keski-
Amerika yhdistää. Keski-Amerikan kapeinta osaa kutsu-
taan Panama-taipaleeksi.

3. Australian mantere eli Uusi Hollanti on
itäisellä pallonpuoliskolla ja on mannermaista pienin, Sen
itäpuolella olema ijo saari-joukko ynnä tämä mannermaa
on miides maan-osa eli Australia.

Europa, Aasia ja Pohjais-Amerika ulottumat kauas
pohjaiseen; Afrika, Etelä-Amerika ja Australia ulottumat
etelään päin.

Meri on yhteistä mesijoukkoa, jonka mikään osa ei ole
toisestaan ihan erillätisä.
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SBesi, joka ei juokse ja on merestä erillään, kutsutaan järweksi.
©e mesi, joka murtaa maan siten, että ftttä on kolmella puolella
maata, kutsutaan tähdeksi (mutkaksi, wuonoksi). Se kapea mesi taas,
joka yhdistää kaksi isompaa mettä, kutsutaan salmeksi.

Meri jaetaan 5 pää-osaan, joita kutsutaan m a Itä-
meriksi.

1. Eteläinen Jäämeri on etetänaroan ympäriltä.
2. Iso maltameri, myöskin Tymen mereksi eli

Etelämereksi kutsuttu, ulottuu ibässä Amerikaan ja län-
nessä Aasiaan ja Australian mantereejen.

3. Indian meri ulottuu idässä Australian man-
tereesen, pohjaisessa Aasiaan ja lännessä Afrikaan.

4. Atlantin meri on Europan ja Afrikan länsi-
rannan ja Amerikan itärannan matilla.

5. Pohjainen Jäämeri on pohjais-naman ympä-
rillä.

Kartalla näemme, että Zisiämsn, Jäämeri on välittö-
mässä yhteydessä Ison valtameren, Indian ja Atlantin
merien kanssa, eikä sitä rajoita mitkään maat. —

Pohjainen Jäämeri on osaksi välittömässä yhteydessä
Atlantin meren kanssa ja osaksi yhtyy se siihen Baffin-
lahden kautta. Sen yhdistää Isoon valtamereen aino-
astaan Beringin salmi. Pohjaisen Jäämeren rajat ovat
Europa, Aasia ja Pohjais-Amerika. — Iso valtameri on
kaikista meristä isoin.

@ttfO()^
(180,000 neliöpeninkuormaa, 300 miljonaa asukasta).

Rajat: katso kartasta.

Vaikka Europa on lähinnä pienin viidestä maan-
osasta, on se muita paljoa tärkeämpi. Europalla on
nimittäin hyvin edullinen m«c>to^ koska meri monessa
kohden tunkeuu maahan. Xun siinä siis ei löydy
kovin laveita ja luokse-pääsyttömiä maita, voipi bej-
posti tulla sen eri osiin. Tämä helpoittaa kauppaa
ja kaikkea muuta keskuusliikettä. Europalla on sa-
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massa edullinen assma maan päällä, koska sen suurin
osa on lauhkeassa vyöhykkeessä.*) Koko vuoden sää
(ilman-ala), joka niin suuresti vaikuttaa ihmisten ja
kasvien menestymiseen, ei ole tämän vuoksi liian kyl-
mä eikä liian kuuma, ei liian kuiva eikä liian kostea.
Europalla tosin ei ole niin lämmin ilman-ala, että siinä
voisi kasvaa noita mahdottoman suuria puita, joita
nähdään kuumassa vyöhykkeessä; vaan kuumuus sil-
loin ei myöskään ole niin painustava, että se ihmisiä
estäisi ajattelemasta ja työtä tekemästä. Tässä on
muistettava asukasten onnen tulevan varsinkin siitä,
että H>i«im usko on levinnyt melkein yli koko Euro-
pan. Tästäpä tulee myöskin, että Europan asukkailla
on suurin valistus ja sivistys koko maan päällä.

Suurin maakappale Europasja on Itä-Europa
(Wenäjä). Tästä lähtee faffi niemimaata, nimittäin Poh-
jais-Europa (Suomi, mähäinen osa Wenäjätä, Ruotsi
ja Norja) ja Keski-Europa. Keski-Europasta lähtee ete-
lään päin Etelä-Europa, jossa on kolme niemimaata, ni-
mittain Pyreneitten (Hispania ja Portugali), Italian ja
Turkin-Kreikan niemimaat.

Meri. Pohjais-läämeri muodostaa Wien an me-
ren Wenäjän ja Lapinmaan mätitte. — Atlantin meri
muodostaa suuren joukon osia: Pohjameri on aukea poh-
joispuolella; lounaassa yhdistää Salaisin (kaleen) salmi ja
Kan ali sen taas Atlantin mereen. Pohjamerestä lähtee

*) Muist. Ilman-alan suhteen voidaan maa Hakaa 5 vyö-
hykkeesen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauhkeaan Ha 2 kylmään.
Kuuma vyöhyke on kummallakin puolella tasajaa kääntöpiirien
välillä; pohjaispuolella tätä v^öh^kettä on pohjainen lauhkea Haeteläpuolella etiäinen lauhkea v^öh^ke, jotka ulottuvat napapii-
reihin asti. Napapiireistä ulottuvat molemmat kylmät v^öhvk-
keet perimmäiseen pohjaan Ha etelään asti. — Kuumassa v^ö-
hykkeessä on kova kuumuus, joka melkein on samanlainen
läpi koko vuoden, ja siellä on kaksi vuoden-aikaa. Toinen
on sade-aika, jolloin siellä joka päivä sataa rankasti, ja toinen
on kuiva aika, jolloin siellä ei sada ollenkaan. Lauhkeissa v^ö-
hykkeissä s^nn/ttää eri lämpim^^s nuo nelHä hyvin tunnettua
vuoden aikaa. /l«/im«Kä vyöhykkeissä taas on kaksi vuoden
aikaa, nimittäin lyhyt kesä Ha pitkä, h^vin k^lmä talvi. —

Kunkin maan asemasta Hossakin näissä vyöhykkeissä ei kui-
tenkaan voi aivan tarkoin määrätä sen ilman-alaa. lästä enem-
män sittemmin.
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Skagerrakki itäänpäin Kattegattiin, joka Juutinrau-
mau (Oresund'in), Ison Seitin ja Wähän Beltin
kautta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muodos-
taa Pohjanlahden, Suomenlahden ja Riiganlahden.
— Ranskan ja Hispanian mälillä on Biskajan tahti.
— Etelämpänä mie Gibraltarin (sjibraltarin) salmi Wä-
limereen, joka on kaikista sisämeristä suurin. Pienempiä
osia Söälimertä omat Adrian meri Italian roterellä ja
Kreikan saarikas meri eli Arkipelagi. Tästä mie
Dardanellein salmi, Marmarameri ja Konstanti-
nopolin salmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa omat Nomaja Semlja, Huippu-
rouoret kaukana meressä ja Lofoten saaret; kaukana
meressä luoteessa omat Färsaaret ja Islanti; lännessä
on Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Irelanti);
Kattegatin ja Itämeren mälillä on Tanskan saaret ja
itse Itämeressä ©lanti, Gotlanti, Slhroenanmaa,
Hiidenmaa ja Saarenmaa. — SBälimeresjä on Korsika,
Sardinia, Sicilia ja Kandia sekä useampia pieniä saa-
ria Kreikan saarittaassa meressä.

Guropan waltak«n«at.
1. WeuW täyttää koko Itä-Europan. ©itä paitse

omat Suomi ja Puola siihen yhdistetyt.
2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinamian niemi-

maan.
3. Tanska käsittää Jyllannin niemimaan pohjaisen

osan ja joukon saaria.
4. Salsa täyttää Kesft-Europan keski-osat ja sisältää

monta maltakuntaa. Tärkein maa on Preussi, joka fäfit*
tää suurimman osan Pohjais-Saksaa.

5. aita-Unkari on Keski-Europan kaakkois-osassa.
G. Sweiz on Keski-Europan etelä-osasja.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Ranska omat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irelanti omat saaria.
11. Hispania jn 12. Portugali täyttämät Pyreneitten

niemimaan.
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13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. Turtimnaa ja 15. Kreikka täyttämät Surfin*

Kreikan niemimaan.

Itä-Europa.
R. Wenäiän waltakunta

Itä-Europa on tärkein osa Wenäjän raattahumasta,
johon sitä paitse kuuluu raähempiä osia Pohjaté-Europaåta
(Suomi) ja Keski-Europasta (Puola) sekä suuri osa Aasiata.

Venäjän valtakunta ei täytä ainoastaan itäisen
puolen Enropag, mutta myöskin pohjaisen kolmannen
osan aasiata ("Hl/)6ri« y, m.) 8e on laveutensa puo
lesta suurin valtakunta maan päällä ja täyttää kuu-
dennen osan kaikesta mannermaasta eli on alaltaan
lähes 400,000 neliöpeninknormaa. Tämä mahdottoman
suuri valtakunta on kuitenkin harvalta asuttu, ja Sipe-
riassa, joka on valtakunnan suurin osa, on ainoastaan
4 miljonaa asukasta. Koko valtakunnassa on 82 milj.
asuk. — Venäjän mahtavuuden on perustanut Pietari
Bnuri ja sitä on vähitellen kartuttaneet sekä hän että
hänen jälkeisensä voittamalla maita Ruotsilta, Buo-
laita, Turkilta ja Aasialaisilta kansoilta.

Waltakunnan europalaiseen osaan kuuluu Wenäjän
Keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa, Ensi
mainittuun hmlnu sen ohessa alueita Aasiassa.

Wenäjän Keisarikunta.
(92,000 neliöpenim*. 70 milj. asuk.)

Rajat: katso karttaan.

Rajalla Aasiata maataan kulkee fultariffaat Uralin
tunturit idässä ja lumipeitteiset Kaukasin tunturit
etelässä; Krimin mähäisellä niemimaalla Mustan meren
rannatta kulkee T aurian muoret. Mutta muuten on
koko maa suunnattoman suuri tasanko, jota kutsutaan Itä-
Europan tasangoksi.
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Poikki tämän tasangon kulkee kaksi matalaa
maanselannettä. Pohjainen selänne kulkee Uralin kes-
kipaikoilta Itämereen päin ja kutsutaan korkeimmalla
kohdallaan nimellä Waldai. Eteläinen kulkee Uralin
etelä-osasta Keski-Europan vuoriin saakka ja on jok-
seenkin leveä. — Waldailta juoksee kolme Wenäjän
pääjokea, nimittäin Wolga, Dnjepr jaVäinänjoki.

Tämä tasanko on ra esirikas ja siinä on suurempia
jokia ja järraiä kuin missään Europan muussa maassa.
Joet oraat merkilliset tasaisesta juoksustaan. Ne oraat sen-
tähden haaffikululle sopimat jopa lähteestä suulle asti. £är=
feimmät joet oroat Newa ja Wolga, joka on Europan
suurin joki. — Etelää kohden juoksee Kaspian mereen Ural
ja Wolga (kaupunkeja: Nisjnij-Nowgorod, Kasan, Saratow ja Astra-Jan), Asoman mereen Don, Mu§taan mereen Snjepr
(laup. Kijew). — Itämereen laskee Weichsel (kaup. Warsowll)
ja Njemi, joibert molempain laSfufuut omat Preusfinmaalta.
liigan lahteen laskee Wäinänjoki (kaup. Sftiiga), Suomen-
lahteen Naroraa (kaup. Narwa) Peipsen järroestä ja
Neraa (kaup. Pietari) Laatokasta, johon tulee ©tjtoärin
joki Äänisen järraeötä ja Welhojoki (kaup. Nowgorod)
Ilmajärraestä. — Wienanmereen laskee Wiena (kaup.
Str^angeii). — Mainituista järraistä on Laatokka juurin koko
Europassa. Kaspian meri, joka on Aasian rajalla, on suu-
rin järrai toto maan päättä, yhtä suuri kuin Itämeri. Seit
mesi on suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjaisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä ja sillä on kylmä manner-ilmasto.
Tämmöisessä ilmastossa on sekä hyvin kova pakka-
nen talvella että hyvin kova kuumuus kesällä; sa-
massa on se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoas-
taan vähäisen. Ms^i-iimasiosFa sitä vastoin ei ole niin-
kuin manner-ilmastossa kovaa pakkasta talvella eikä
kuumuutta kesällä, mutta kyllä kosteutta ja tuulta
paljon. Venäjä on Europan kylmin maa ja paljoa
kylmempi kuin Länsi-Europa samoilla leveys-asteilla,
sillä se on vähemmän yhteydessä meren kanssa, joka
hitaasti lämpenee ja hitaasti jäähtyy. Länsi-Europan
lauhkeampaan ilman-alaan on toinenkin syy, nimittäin
se, että Atlantin meren siitä osasta, joka on kuumassa
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vyöhykkeessä juoksee suuri merenvirta „Golfinvirta"
Länsi-Europaan saakka ja tuo joukon lämmintä vettä
muassaan. tämä lämmittää ilman ja lauhduttaa sillä
tavoin ilman-alan. Koska Venäjä kuitenkin ulottuu
kauas etelään, niin on sen eteläisissä osissa lauhkeampi
ilman-ala, vaikka talvi sielläkin on niin kylmä, että
Mustan meren lahdet joka vuosi jäättyvät.

Kasvullisuus on ilman-alan mukainen. Bohjai-
sessa osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät
tuulemaan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettö-
miä turverämeitä ja soita, joita kutsutaan Tundraksi ja
jotka ovat jäättyneet melkein koko vuoden; siellä kas-
vaa ainoastaan naanapensaita ja sammalta. — Sitten
seuraa äärettömät meisäi (ensin bavu-puita, jotka voi-
vat kestää kylmempää ilman-alaa, ja sen jälkeen lehti-
puita, niinkuin tammi ja lehmus) ja lihavaa /'ettomaait?,
joka runsaasti kasvaa viljaa, pellavasta ja hamppua.
Maan viljarikkain osa on niinkutsuttu an-mullan-
seutu, joka käsittää koko eteläisen maanselänteen ja
jolla on syvä ja väkevä väkimulta. Täällä viljellään
paljon nisua eli vehnää. — Etelämpänä löytyy ääret-
tömiä aromaita s. o. tasankoja, joilla kasvaa korkeata
ruohoa. — Äärimmäisessä eie/ässä sallii lauhkea ilman-
ala viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
Ka^'am/wiio. Maanviljelys tekee, että suurin määrin
ulosviedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla käypi
laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia, sarvikar-
jaa, lampaita ja kameleita. Siellä tavataan lammas-
laumoja, joissa on 50,000 lammasta. — NeisäsAs on
hyvin antava ja varsinkin oravia ja metsälintuja saa-
daan paljon. Ei mikään maa Europassa ole niin ri-
kas turkki-eläimistä kuin Venäjä. — Kalastus on suu-
resta arvosta etenkin Wolgassa, Uralissa ja Kaspian
merellä, jossa etenkin sammen lajit ansaitsevat mai-
nitsemista. Niistä saadaan kaviaaria ja kalanliimaa.
Näitä kaloja pyydetään etenkin keväällä jäiden läh-
dön aikana, jolloin he nousevat tiheissä parvissa Wol-
gaa ja Uralijokea ylös. — Vuorityötä harjoitetaan eten-
kin Uralin tunturissa, joka antaa kultaa, platinaa ja
etenkin rautaa. Suolaa löytyy viljalta samoissa pai-
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koissa ja arojärvissä. Aromailla se usein ravettuu
ulos maasta niin suuressa määrässä, että maa näyttää
kuin olisi lumella peitetty. — Teollisuus on vilkas
maan keskiseudulla ja Venäjän suurin tehdaskaupunki
on Moskova. Venäläisistä tehtaantuotteista on juhti-
nahka ja köysiteokset kiitetyt. -— Kauppaliikettä edis-
lyttää haaksikululle sopivat joet, kanavat, rautatiet ja
lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat kaikki neljä
Venäjään koskevaa merta yhteydessä. Tärkein vesi-
kulku Sisä-Venäjän kaupalle on Wolga. Wolgasta
voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Nevaan ja
Itämereen , esim. Marian kanavan kautta, jokayhdistää
yhden Wolgan syrjäjoen (Sjeksnan) ja yhden Ääni-
seen laskevan joen (Wytegran). Muista kanavista on
merkillisin Laatokan kanava, joka kulkee Laatokan ete-
lärantaa pitkin, sillä itse järvellä purjehtiminen on
vaarallista. Bautatietse voipi nyt päästä Pietarista
Mustan meren luo ja Wolgan luota länsirajalle. Tär-
keimmät kauppakaupungit ovat Pietari, Biiga, Odessa,
Moskova ja Nisjnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta sri kansaa. Useimmat asuk-
kaat kuuluvat Slavilaiseen sukukuntaan. Siihen kuuluu
itse pääkansa Venäläiset, jotka enimmäksi osaksi asu-
vat maan keskitienoilla, sekä Puc)iaiaißei länsi-osissa.
Muista kansakunnista ovat seuraavat lukuisimmat:
useat Suomalaisheimot pohjaisissa osissa, IväiitMsei, Lit-
oalaissi ja Juutalaiset lännessä; Tatarit kaakossa. Sak-
salaisia löytyy etenkin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä. Ylei-
sin uskonto on kreikan uskonto, jotaVenäläiset tunnus-
tavat. Puolalaiset ovat katholin-uskoisia , Saksalai-
set ja osa Suomalaisia ovat lutherilaisia. Tatarit ovat
mahometilaisia. — Kansan va/ißittß on vielä alhaisella
kannalla, niin että useimmat talonpojat eivät osaa lu-
kea eikä kirjoittaa. Nykyisiin aikoihin saakka ovat
talonpojat olleet orjina, mutta Keisari Aleksander II
on hävittänyt orjuuden.

Xeisarin valta on rajoittamaton.
Hallituksen suhteen on SBenäjö jaettukmvernementteihin.
Maan historian suhteen jaetaan Wenäjä 7 pää-osaan:

Itämeren maafunnat (Inkerinmaa, Wironwaa, Liiwin-
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maa ja Kuurinmaa), Ifo-Wenäjä, Wähä-Wenäjä,
Länsi-Wenäjä, Puola, Etelä-Wenäjä ja Itä-We-
näjä.

Suurimmat kaupungit oraat Pietari 700,000 ja Mos-
kowa 600,000 asukkaalla.

Itämeren maakunnissa löytyy: Pietari, Kronstadt
ja Aartoa Inkerinmaassa, Rääweli (Sattinna) Wiron-maassa, SRtiga ja Sartottttnna eli Norpat Liimin-maassa sekä 3Witau Kuurinmaassa. — ©aaria: Hiiden-
maa ja Saarenmaa.

Pietari, waltakunnan pääkaupunki, on Europan komeimpia
kaupunkeja teroeine katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niinkuin
lisakin kirkko ja Talwipalatsi. Muistopatsaita: Pietari Suuren kuroa-
patsas ja Aleksanterin kolonni. Meren puolella suojelee Pietaria luja
linnoitus Kronstadt, jota on saarella Suomen lahdessa ja on Söenä-
jan tärkein fotafatama. — Narwa on tunnettu Kaarle XII:n rooi-
tosta to. 1700. — JRtiga on suuri kauppakaupunki 100,000 asukkaalla.
— Dorpat on yliopistonsa lautta tunnettu.

Isossa Söcniijäöfä löytyy Arhangeli, Nowgorod,
Moskowa, Nijjnij-Nowgorod ja Sula. — ©aari: No-
maja Semlja.

Arhangeli on kauppakaupunki. — Nowgorod oli roatta-
kunnan ensimmäinen pääkaupunki. — Moskowa on waltakunnan toi-
neu pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut
kupukatot ja tornit oroat ikäänkuin metsänä. — Nisjnij-Nowgoro-
dissa, missä Okä, laskee Wolgaan, pidetään wuosittain suuret markkinat,
joihin keräytyy monta tuhatta ihmistä (Europasta ja Aasiasta. —

Sulassa on metallitehtllitll.
Wiihiissii WenMssa on Kijera ja Poltåwa.
Kijew oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltåroa on

tunnettu Kaarle XII:n tappiosta w. 1709.
Lllnsi-Weniijiissii on WUno suurin kaupunki
Puolassa on Warsowa pääkaupnnkina 250,000 afuf*

kaalla.
Etelll-Weniijilssll on Mustan meren rannalla Odessa

ja Sewastopol.
Odessa on suuri kauppakaupunki 100,000 asukkaalla, — Se-

wastopol on Krimin niemimaalla ja on tunnettu Turkin sodasta.
Donin tienoilla afuroat Donin Kasakat.
Itll-Weuiijllssii on Kasån, Saråtow ja Astrahan.
Kasan ja ©aratoro harjoittamat wiljakauppaa. — Astra-

han harjoittaa kalastusta.
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Suomen Suuriruhtinaanmaa.
(6,700 neliöpenink. I^/4 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Suomenmaan asema on 60 ja 70° välillä pohjais-

leveyttä sekä 38 ja 50° välillä itäispituutta. Suurin
pituus on 108 suom. peninkuormaa., pohjaisimmasta
päästä (Tenojoen luota) eteläisimpään nenään, Hanko-
memsen. Suurin leveys idästä länteen on 57 suomen
peninkuormaa.

Suomenmaa on täynnänsä Umona, joista ei ainoa*
faan ole erittäin korkea. Korkein muorenhuippu. Pallas-
tunturi, maan pohjaisimmassa osassa, on ainoastaan 2,800
jatkaa korkea.*) Wuoriselät maan pohjaisessa osassa omat
1,000 jalan korkuisia ja jopa korkeampiakin. Ne alenemat
3—400 jalan korkuisiksi sekä kulkemat ympäri ja poikki sen
ylämaan, jota täyttää suurimman osan maata. Tämä ylä-
maa alenee läntiseen rantaan päin, joka ylimalkaan on al-
haista ja lafeaa. Säällä on maan juurin tasanko Pohjan-
lahden keskisellä rantamaatta. Etelään päin muoret las-
feutoat jyrkkinä mereen ja muodostamat juuren joukon nie-
miä. Etelärannan edustalla löytyy lukemattomia luotoja
ja jactria. Waikka kohta meri ulkopuolella kuohuu, on
mesi jokseenkin tyyni sactriett sisäpuolella, niin kutsutuissa
saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenanmaan saa-
ris to Pohjanlahden fuuSfa. Läntisellä rannaStotta on saa-
ristoja ainoastaan siellä täällä, niinkuin SJceren kurkussa
Pohjanlahden kapeimmalla kohdalla.

©uomen isointa muoriselkää kutsutaan 9Waanfe=
läksi. ©e kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin
pitkin Norjan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi We-
näjän rajalle. Säällä kääntyy se etelään päin ja on ojaksi
rajana, kunnekkas se fäännäffe faaffoifeen päin Wencijän
puolelle.

Maanselästä kulkee kaksi pääseltaä poikki maan Poh-
janlahteen asti: 1. Suomenselkä, joka eroittaa Pohjan-
maan Karjalasta, ©araosta, Rämeestä ja Satakunnasta.

'^) 9Jieren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan samnnkor-
kuiseksi joka paikalta, ja kun puhutaan jonkin rouoren korkeudesta, tar*
koitetaan sillä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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2. ©alpausjelkä, joka ensin kulkee läpi Karjalan ja sitten
lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Samon, Hämeen ja Sata-
kunnan pohjaispuoteHa, Karjalasta, Uudesta maasta ja War-
sinais-Suomesta eteläpuoletta.

Kahteen miimeksi mainittuun selkääii yhdistyy neljä
lyhempää selännettä, nimittäin Karjalanjelkä, ©amon-
selkä, Hämeenselkä ja ©atakunnaitjetfä.

©alpaussefäStä kulkee lounasta kohden Lohjanjelkä
aina maan eteläisimpään nenään asti, nimittäin Hanko-
niemeen, ja kaakkoa kohden Slyräpäärtfetfä Inkeriin.

Maanselästä kulkee etelään päin ©urtasselkä pitfin
Miioiiion ja Tornion jokia Pohjanlahteen asti, ja lounaajen
päin Kainun jelkä Suomenselkään asti.

Jämistä ja jo'istll on Suomenmaa hymin rikas.
Sytjstä sitä fentähben kutsntaankin „tnaafft tuhatjärmiseksi".
Erittäin ritaS järmistä on Suomenselän ja Salpausselän
löälinen osa maata. Se on ikäänkuin „merenä täynnä saa-
ria" ja ulkomaalaiset kutsumat sitä nimellä Suomen järrob
ylänkö. Säällä löytyy lukemattomia järmiä, joita salmet
ja roirrat yhdistämä!.

Ylämaan medet yhdistyivät jaljottain muutamiksi las-
kijoiksi, joista sentähden maan roefiriffaimntat joet muodos-
tuumat. Alamaan medet laskemat ufearnpain pienempien
jokien kautta. Maan epätasaisuuden ja kimiperäisyyden täh-
den omat medet mirtaisat ja täynnä koskia ja putouksia.

Mainittujen muoriselkäin kalitta syntyy wiisi piill-wc-
sistöä.

1. Pohjainen wesistö: Snarinjärroi, joka Pats^
joen kautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joka on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet laskemat ulkopuolella maali
rajaa Pohjaisen Jäämeren tahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka medet laskemat Pohjan-
lahden pohjaiseen osaan: Tornionjoki, joka ynnä jen syrjä-
joki oiii tl joki on rajana Ruotsia ivastaan (kaup. Tor-
itiö). — Kemijoki (kaup. Kemi), joka juoksee Kemijärroen
läpi. — Oulunjoki, jonka kautta laskemat Oulunjärmi
ynnä sen lisämedet: Hyrynsalmen Haara pohjaisesta ja
Sotkaiii ii haara (kaup. Kajaani) idästä (kaupunki Oulujoen
marrella: Oulu). — Wiimeinkin suitti joukko pienempiä jokia,
niinkuinLapuanjoki (faup. Uusi Kaarlepyy eli Joensuu) jaK li-
rö joki, juurin Etelä-Pohjanmaalla.
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3. Lounainen wesistö, jonka medet laskemat Pohjan-
lahden etelä-osaan ja Itämereen. Tässä huomataan mar-
sinkin pieni Pyhäjänvi (kaup. Tampere). Tähän laskee poh-
jaispuolelta Näsijärmi lijämesineen: Ätsärinselkä, Pih-
lajamedeti ja Keuruu haarat. Etelästä tulee Pyha-
järveen Längetmähaara, Hauhon ja Wanajan haa-
vat (kaup. Hameenlinna). PyhäjänveStä juoksee yhdistynyt we=
sijoitkko länteell päin, saapi pohjaispuolelta lisäksi Kyrös-
selän Kyröskosken kautta ja laskee miimein Kokeniäen-
joen kautta Pohjanlahden etelä=ofaan (kaup. Pori). — Aitran-
joti IctSfee Itämereen (kaup. Turku).

4. Eteläinen jakeskimiiinen wesistö, joka laskee Snö-
men lahteen. — Suurin järmi on Päijänne (kaup. Sgroäs*
kylä). Tähän järmeen juoksee pohjaisesta päin ©aarijär-
ivenhaara, Sffiiitafaarenhaara, jossa on Keitele, ja
Rautalammenhaara. Idästä tulee Päijänteejen Sys-
mänhaara, jossa on Puulamesi. Päijänteen etetä-puo-
letta juoksee mesi kaakkoiseen päin (kaup. Heinola) ja kutsu-
taan Kymijoeksi. Tähän jokeen juoksee pohjaisesta päin
Mäntyharjuni) actra, jonka kautta Puulamesi myöskin
laskee. Kymijoki jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen
juuhactrctan, joiden itä-puolisessa on Korkiakoski kauniina
putouksena. Majalta 2Benäjätä ivastaan juoksee Rajajoki
eli Siestarjoki.

5. Kaakkoinen wesistö, joka laskee Laatokkaan. —

Tässä löytyy saarikas Saimaan järmi (kaup.Lappeenranta,
Mikkeli), joka saapi lufutfia lifäroefiä pohjaisesta päin. Näi-
den keskuspaikoista huomattakoon Enonwesi (kaup. Sawon-
linna). Töhärt järmeen tulee pohjaisesta päin Kallameden-
haara, jossa on Kattaroesi (kaup. Kuopio) ja sen pohjaiset
lisämedet, nimittäin lisalmen ja Niljiänhaarat. Koib
lisesta tulee ©nonroeteen iso Pielisjärmenhaara, jossa
on Pielisjärmi, Pielisjoki (kaup. Soenfuu), Pyhäselkä,
johon Höytiainen laskee, ja Orimesi. Enonmedestä
juoksee mesi etelään päin Pihlajani johon Puru-
mesi yhdistyy, ja laskee Saimaa Saimaasta lähtee
Wuoksenwirta, jossa on Imatra, yksi ©uropan isirimpia
putouksia. SBuoJfi laskee Laatokkaan kahdella suuhaaralta
(kaup. Käkisalmi).

Ilman-ala. 6nomi on pohjaisen lauhkean vyö-
hykkeen pohjaisessa osassa sekä osaksi pohjaisessa
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lvylmässä vyöhykkeessä ja sillä on jokseenkin kylmä
mantereis-ilmaslo.

Pää-elinkeino on maanviljelys, joka kuitenkin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan on kiviperäinen
ja hiekansekainen sekä täynnä soita ja rämeitä. Maan-
viljelykseen sopivimmat ovat Varsinais-suomi, Uusi-
maa sekä Hämeen, satakunnan ja fobjanmaan etelä-
osat („Isonkyrön vainiot" ja „Waasan ruis"). Ylei-
sesti viljellään ruista, otraa, kauraa ja maaperunoita.
Pellavas menestyy paraiten Keski-Hämeessä. Pohjai-
simmassa osassa harjoitetaan ainoastaan vähän maan-
viljelystä, sillä talvi on niin pitkä ettei vilja kypsy,
tahi kylmä tulee niin aikaiseen, että balla viljan pa-
nee. — Hedelmäpuita löytyy vähemmässä määrässä
ja melkein ainoastaan etelärantamaalla, vaan metsä-
marjoja löytyy viljalta jarunsaimmin pohjaisissa osissa
maata. — Metsät täyttävät suuren osan maanpintaa
ja kasvavat varsinkin petäjää, kuusta ja koivua. Met-
s«n/ioiio tuottaa maan etevimpiä vientitavaroita nimit-
täin lankkuja, lautoja ja teivaa (Pohjanmaalta). —

Lähinnä maanviljelystä on karjanhoito tärkeänä elatus-
keinona, Se tuottaa paljon voita ulosvietäväksi. suu-
rimmasta arvosta on karjanhoito maan pohjaisissa
osissa, jossa myös on hyvät laitumet ja niityt („limin-
gan niityt"). Paraimpia hevosia löytyy Savossa ja
Karjalassa. lapinmaan tärkein eläin on peura. —

Meißäsi«/s on sivuelinkeino; enin kaadetaan hylkeitä ja
metsälintuja. — Suuremmasta arvosta on kalastus.
Ntenkin pyydetään haileja eli silakoita merestä, lohia
virroista jamuikkuja järvistä. — Vuorityö ei ole arvotta.
Netalleisla löytyy rautaa enin ja melkein jokapaikassa.
Sitä saadaan varsinkin järvistä ja soista maan poh-
jaisissa ja itäisissä osissa. Xalkkia poltetaan paljon
Uudella maalla ja Varsinais-Suomessa. Eleisin kivi-
laji on graniitti. — Teollisuus ei täytä tarvetta. Enim-
mät tehtaat löytyvät etelä-osissa ja etevin tehdaskau-
punki on Tampere. Laivanrakentamista harjoitetaan
paljon ja etenkin Pohjanmaalla. Ntelä-folijanmaan
talonpoikainen kansa on hyvin näppärä kaikenlaisessa
käsi-teollisuudessa. Turun ja Porin tienoilla valmis-
tetaan paljon pumpulikankaita; Uudenkaupungin ja
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Rauman tienoilla tehdään paljon puu-astioita. — Sisä-
maan kauppa ei ole erittäin vilkas, vaan ulkomaan-
kauppa ja merenkulku ovat sangen vilkkaita. Kau-
pan edistämiseksi on Haimaan kanava kaivettu, joka
johtaa Suomenlahdesta (Wiipurista) Saimaasen, niin
että laivat voivat päästä merestä Saimaasen ja sen
lisävesiin. /lauiaieiiä on rakennettu Helsingistä Hä-
meenlinnaan ja Hankoniemeen sekä Wiipuriin ja Pie-
tariin. Etevimmät kauppakaupungit ovat VViipuri,
Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,
joiden sukua I/aMaiaisei ovat. Ruotsalaisia löytyy Ah-
venanmaalla sekä Uudenmaan ja Pohjanmaan etelä-
osissa. Venäläisiä ja Saksalaisia ]öytyy enin Wiipurin
läänissä. M««iaiaiBia löytyy siellä täällä yli koko maan.
Tiheimmin asuttu on lounainen osa maata.

Uskonto on lutherUainen. Venäläiset ja vähempi
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia tunnustavat
kreikan uskoa. Oppinutta sivistystä varten löytyy yli-
opisto Helsingissä ja joukko muita kouluja. Yleises-
säkin kansassa on lukutaito hyvin yleinen. Kansa-
koulu-opettajia varten löytyy seminari Jyväskylässä,
Tammisaarella ja Udessa Karlepyyssä.

Suomi on eroittamaton osa Venäjän valtakuntaa,
jonka keisari on luomen Suuriruhtinas. Mutta Suomella
on omat lakinsa jaVenäjästä eroitettu hallinto. Kansa
lähettää edusmiehiä valtiopäiville ja hallituksen etupäässä
on Kenraalikuvernööri ja /^6lFa?ii/t,len Henaaii. Läänejä
hallitsevat kuvernöörit.

Suomi on monta vuosisataa ollut yhdistetty Ruot-
sin kanssa ja on sitten vuodesta 1809 yhdistetty Ve-
näjän kanssa.

(Suomi jaetaan hallinnon suhteen 8 lääniin: 1. Uu-
benmaan, 2. Tnrun ja Porin, 3. Hämeen, 4. Wii-
pnrin, 5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Waasan sekä 8.
Oulun ja Kajaanin.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuttu on Un-
denmaan lääni (200 neliöpen.) Suurin, mutta harvim-
min asuttu on Oulun lääni (3,000 neliöpen.)
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Historiallisessa suhteessa jaetaan Suomi O maakun-
taan, jotka oroat: Warsinais-Suomi, Ahmenanmaa,
Satakunta, Uusimaa, £>äme, harjata, Samo, Poh-
janmaa ja Sapiitmaa.

Lainkäytäntöä varten löytyy hovioikeuksia Turussa,
Waasassa ja Wiipurissa.

Uskonnon hoito on annettu Turun arkkipiispalle
sekä Porvoon ja Kuopion piispoille.

Enimmät kaupungit oroat meren rannalla, Suurin
on Helsinki 30,000, surku 20,000, SBiipuri 13,000 frfä
Tampere, Pori ja Oulu kukin 7,000 asukkaalla.

Ä. Uudenmaan lääni

on Suomenlahben ratinalle Hankoniemestä alkaen lännessä
Sltjmijoelle asti ibäsfä. Raitti läänin kaupungit oroat me-
rcit rannalla, nimittäin §elfinft ynnä Weaporin linna,
Porrooo, Soroiifa ja Sammifaari.

•§ jinti, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi eriuo-
maisen Hpmin rakennettu. Sillä on kaksi oimallista satamaa jasisään-
tuonnin suhteen suurin kaupanliike maassa. Meren puolella on kau-
pungilla suojana mahma Weaporin linna Wargön saaristolla. —

Pormoolla on tjtjroä kaupanliike. — Tammisaari on tunnettu kilo-
haileistaan.

s. Suvun ja Porin lääni

täyttää maan lounaisen osan ja Ahmenanmaan faarteton.
Mannermaalla on meren rannalla seuraamat kaupungit:
Tnrku, Naantali, Uusikaupunki, Nauma ja Pori.
Ahwenannmalla löytyy aariantina.

Turku on maan roanhtn kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa-ja
tehdaskaupunkejll. Kaupungin rakennuksista on manha tuomiokirkko huo-
mattarna. Aurajoen suussa on Turun linna, wanhin maassa. —

Naantali on mähäinen kaupunki, tunnettu willakutouksistaan. — Uu-
sikaupunki ja auma harjoittamat puu-astiakauppaa. — Pori mie
ulkomaille paljon lanttuja ja lautoja sekä harjoittaa suurta merentul-
kua ja laiwllnrakentamista.

Kauppaloita omat Salo, erään Itämeren lahden mierellä ja
IiSten kauppala Kyrösselän rannalla.



22

3. Hämeen lääni

on länsipuolella Päijännettä ja samoin tuin Mitletin ja
Kuopion läänit feåfintaaåfa. Kaupungit omat Hämeen-
linna ja Sampere.

Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruunun linna eli
Hämeen linna lähinnä manhin maassa. — Tampere on ihanalla
paikalla, 91äsijärmen ja Pyhäjärmen roältllä. Siellä on juuri pumpu-
litehbas y, m. tehtaita ja se ynnä Kuopio omat keskimaan suurimmat
kaupungit.

4. SötMnivut lääni

on maan kaakkoinen oja. Suomenlahden rannalla on 3Bit=
puri ja Ramina, Saimaan rannalla Lappeenranta,
Laatokan rannalla Käkisalmi ja ©ortaroala.

Wiipuri on Saimaan kanaman suussa ja se roie sentähben
kaikista maan kaupungeista enin puutamaroita ulkomaille. Kaupungissa
on linnllnjäännöksiä ja mallituksia. — Haminassa on maan Jabetti-
koulu. — Käkisalmi ja rt aro ala tekee kauppaa Pietarin kanssa.

Saaria^ ©uomenlahbessa Suursaari; — Laatokassa Wala-
mo ja Kononsaari, molemmilla kreikkalaisia luostareja.

5. Mikkelin lääni

Päijänteen ja Oriroeden roätiHä. Se on täynnänsä järmiä,
jotka peittämät enemmän knin puolet sen pintaa. Kaupun-
git oroat taitfi mähäisiä: Mikkeli, Saimaan rannalla, —

Sam onlin na, Enonmeden ja Pihlajameden roälittä — sekä
Heinola Iyrängön kosken roarrella.

Pihlajameben ja Puruiuebcn toälilfä on luonnon ihanalla seu-
bulla pitkänsoikea saari Punkaharju.

fi. Kuopion lääni

ulottuu Keiteleestä lännessä Wenäjän rajalle }aatta ibäSfä
ja sen kaupungit omat Kuopio ja Joensuu.

Kuopio, kauniilla paikalla Katlaioeben rannalta, 5,000 asuk.,
on samoin kuin Turku ja Porrooo pitSpamtétuimena. — Joensuu,
Pielisjoen suussa, on mähäinen kaupunki melkoisella kaupanliikkeellä.

Kauppaloita: armaus, Enonweben rannalla, konepaja; —

ja lisalmi, Kuopiosta pohjaiseen päin.
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1808 muoben sodasta oraat tunnetut Toi ra ala, lähellä Kuo-
piota, ja lisalmi ynnä W irran silta.

9. Waasan lääni

ulottuu Pohjanlahben rannan keski-osasta Keiteleesen ja
Päijäntcejen. Meren rannalla on Kristiinankaupunki,
Kaskinen, NifotaintauptuttH eli Waasa, IXusitaar-
lepyi) eli Joensuu, Pietarsaari ja Kokkola. Sisä-maassa on Iymiiskylä, Päijänteen pohjaisrannalla.

Suurin kaupunki on Waasa 5,000 asuk. On horaioifeuben
istuin samoin kuin Turku ja Wiipuri, ja harjoittaa juurta kauppaa sa-
moin kuin Kristinan kaupunki. — Kaskinen, mähäinen kaupunki oi-
raalliftne satamoineen, harjoittaa hailmpyytöä. — Iymäskylässä on
kansakoulu-opettaja jemtitari.

pohjanmaalla on monta, 1808 muoben jobaeta tunnettua paik-
kaa, niinkuin Lapuan Isokylä, Juutas, Oraraainen, 9teroo-
lahti (Oulun läänissä) y. m.

8. ©ulutt ja Kajaanin lääni

on pohjaisin kaikista lääneistä. Meren rannalla on Raa-
he, Oulu, Kemi ja Tornio, Sisämaassa on Kajaani.

Na a h ella on maan kaikista kaupungeista suurin tauppalairaasto.
— Oulu raie kaikista kaupungeista enin termaa ulkomaille. — Muut kau-
pungit omat mähänpätöisiä.

Torniosta pohjaiseen päin on Aamasatsa, johon matkusta-
raaista keräytyy Juhannuksen aikana kesti-yön aurinkoa katsomaan.

Läänin pohjaisin osa, Suomen Lapinmaa, jaetaan Lap-
peihin.

2. Ruotsi ja Norja.
Rajat: katso kartasta.

Nämät maat täyttämät Skanbinamian niemimaan,
joka ulottuu Itämerestä aitta Pohjaiseen Jäämereen asti.

Vieri mnobostaa kaikkialla symälle tnnkenmia muonoja
ja rantojen ulkopuolella on tuhansittain luotoja tahi saa-
ristoja. Suurimmat saaret omat of ote saaret Pohjai-sessa Jäämeressä Sänfirouonon ulkopuolella, Ötanti ja
Gotlanti Itämeressä. — MertiUistmmät wuonot Norjan
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rannalla omat Krtsttaniait wuono, Tronbhjemin
ro no no ja Sänfirouono (SBeftfjorb).

Skanbinamian niemiinaa jaetaaii pohjaiseen ja eteläi-seen osaan; niiben mälillä on laroea alanko, jossa on We-
il erin, Wetterin ja Mälarin jiirwet.

Se osa maata, joka on pohjoispuolella suuria jänniä
on wuorimaata. Mjaåta etelään kulkee Kölin muori-
jono, joka pohjaisessa on rajana Ruotsin ja Norjan mä-
lillä. Norjassa kulkee se lounasta kohben nimillä Domre-
fjelb ja Langefjelb ja ulottuu länsirantaan asti, jos-
sa se jyrkkänä laskeuu 2lttantin mereen. 2WontfuEuift3ta nie-
mistä mainittakoon: Nor bkap, Norjan ja koko ©uropan
pohjaisin kohta, ja Linbesnäs, Norjan eteläisin kohta.

Vuoret ovat niin korkeat, että suuret tunturise-
lät ovat peitetyt ikuisella lumella; korkeimmat vuo-
renhuiput ovat Langefjeld^llä ja kohoavat 8,000 ja-
lan korkuisiksi, Ruotsisssa alenee vuorijono vähitellen
Pohjanlahtea ja suuria järviä kohden. Pohjaisessa
Ruotsissa ovat vuoret matalat ja muodostavat lakeita
vuoritasankoja, joita kutsutaan Lapeiksi.

Koko vuorimaa on rikas järvistä ja jo'ista. Jo'et
eli virrat ovat vähäksi osaksi haaksikululle sopivat,
sillä niissä on paljo putouksia tahi /cos/ci«.

Jokia. Ruotsissa roirtaa rajana olema joki Tornion-
joki, Satjolt ja Götajoki (kaup. Göteborg). ©ötajoen kaut-
ta laskee Wenerin järrai ja Götajoessa omat nno Troll-
Hättaputoutset, jotta ynnä Imatra omat suurimmat @uro*
passa. — Norjan tärkein joki on ©lommeit.

©iinä osassa maata, joka on eteläpuolella suuria jär-
wiä, on joitakuita muorista seutuja. — Eteläisin osa, Skå-
ne, on tasankoa.

Tämän niemimaan ilman-ala on sen pituuden
vuoksi hyvin erilainen pohjaisessa ja eteläisessä osas-
sa. Mutta se on myös erilainen Ruotsissa ja Norjas-
sa. Norja saa nimittäin paljon lämmintä Golfinvirras-
ta ja sillä on meri-ilmasto. Kun lämmin meri-ilma
äkkiä kylmenee kohdatessaan kylmiä vuoria, niin on
ilma sangen kostea. Bergenissä sataa kolme jopa neh
jä kertaa niin paljon kuin meillä. liuoisissa!, jotakor-
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keat vuoret eroiltavat Atlantin merestä, on ilman-ala
enemmän mantereinen.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-
laisia, jotka ovat sukua Tanskalaisten ja Islantilaisten
kanssa. Näitä kansoja kutsutaan Skandinaveiksi ja hei-
dän kielensä ovat hyvin toistensa kaltaisia. Niemi-
maan pohjaisissa osissa löytyy vähäinen joukko I^«))-
-palaisia ja Suomalaisia, jotka elävät kalastuksella ja
peuranhoidolla.

Uskonto on lutherilainen ja kansanvalistus yleinen.
Ruotsin ja Norjan kuningaskunnilla on yhteinen

kuningas. Norja on monta vuosisataa ollut yhdistet-
tynä Tanskan kanssa; vaan kun se siitä eroitettiin v.
1814, kävi se liittoon Ruotsin kanssa, kuitenkin niin,
että se on Ruotsista erillään omavaltainen ja hallitaan
omain perustuslakiensa mukaan.

Ruotsi.
(8,000 iieliöpenink. 4 milj. asnk.)

Rajat: katso kartasta.

Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Maan vilja-
vimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ympärillä
olevat tasangot. Muut osat ovat hiekka- ja kivipe-
räistä maata. Pohjaisissa osissa on maanviljelys epä-
vakainen usein tapahtuvien halla-öitten tähden.— Maan-
viljelystä lähinnä on imo«'Aö Ruotsin tärkeinnä elatus-
keinona. Keski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas
seutu, joka antaa vaskea ja etenkin rautaa. Tästä
tulee, että metallitavarain teollisuutta harjoitetaan suu-
ressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpoittamiseksi on poikki maan
kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee nimittäin Gö-
iam /ca«nv« Vetterin läpi Veneriin, josta 7><Mätts-/ca!-
navan laitokset kulkevat Götajoen putouksien sivuitse.
— Rautateitä kulkee Tukholmasta Göteborgiin, Mal-
möön, Kristianiaan ja useampiin muihin kaupungeihin.
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Ruotsi jaetaan 3 ojaan, jotka omat ©inealantt
keskellä, Götalanti etelässä ja Norrlanti pohjaisessa.
Näinät pääosat jaetaan taas maakuntiin ja hallinon
suhteen lääneihin.

Swealannissa on Tnkholma, Upsala, Falun ja
Ges te.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja sillä on
130,000 asukasta. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Upsalassa, Uplannissa, on yli-
opisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa Dalaimnaassa, on
waskikaiwanto. — Gesle on kauppakaupunki.

®ötalanm3fa on Norrköping, Kalmar ja Karls-
krona idässä, Malmö ja Lund Skänessa sekä Göte-
borg luoteessa.

Norrköping, Itä-Götlannissa, on melkoinen tehdaskaupunki.
— Kalmar, Smälannissa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto w. "1397. — Karlskrona on Ruotsin sotajatama. —

•JRalmö, Juutin rauman rannalla ja rautatien marrella, raie ulfomail-
le Skänen imljaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin kuului-
ia tuomiokirkko ja yliopisto. — Göteborg, Länsigötlannissa, on rikas
kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki 50,00l) asukkaalla.

Norrlamlissa on meren rannalla monta pienempää
kaupunkia, niinkuin Sundsroall ja Uumo.

Norja.
(^,OOO neliöpenink. IV4 mitj. asilk.)

Rajat: katso kartasta.

äöuoret jakamat Norjan 3 pää-osaan, nimittäin
(Stetätunturifeen eli Söndenfjeld'in, Länsitunturiseen eli
3Öeftenfjelb'in ja Pohjantunturiseen eli Nordenfjeld'in
Norjaan.

Ninksinoizta on maanviljelys vähemmän arvoinen,
silla Norja on vuorimaata, ja vuosittain tuodaan maa-
lian paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa metsänhoito ete-
lässä ja kalastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja.
loka vuosi kokoontuu enemmän kuin 25,000 ihmistä
Lofoten saarille silliä ja turskia pyytämään. Paljon
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viedään kaloja Hispaniaan ja muihin katliolis-uskoisiin
maihin, joissa paaston aikana syödään kalaa. — Nor-
denfjeldin Norjaan tulee myös keväällä lukematon
joukko haahkoja ja muita vesilintuja, jotka tuottavat
tiyötyä varsinkin untuvillaan, joita pesästä saadaan. —

Meriladku on Norjassa vallan suuren-arvoinen ja Nor-
jalaiset ovat koko maau päällä tunnetut oivallisiksi
merimiehiksi.

Norjan suurimmat kaupungit omatKristiania 80,000
ja Bergen 30,000 asukkaalla.

Soudensjeldiu Norjassa on meren rannalla Kris-
tiania.

Kristiania on Norjan pää- ja yliopisto-kaupunki.

Wcstenfjcldin ja Nordenfjeldiu Norjassa on meren
rannalla: ©taronnger, Bergen, Trondhjem ja §arn«
merfest.

Stamanger ja Bergen omat kalakaupan pääpaikkoja, —

Tr onbl)ieiniösa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismatden suurimpia
ja ii)anf)impict. — Ha in mer se s t on pohjaisin kaupunki maan päättä.

3. Tanskan kuningaskunta.
(700 neliöpenink. 1^ milj. asitt.)

Rajat: katso kartasta.

käsittää Tanskan saaret ja pohjaisen osan Jyllannin
niemimaata.

Tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan pohjai-
nen osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen Jyllanti.
sen jälkeen kun muut osat, Slesvig ja Holstein, v. 1864
yhdistettiin Preussin kanssa.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itäme-
ressä. Itämeren ja Kattegatin mälillä on Seelanti,,
Falster, Saataiiti (loo), Fyen ja Sangelanti.

Tanska on alankoa.
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Jyllannin itäinen rantamaa jakaikki saaret, paitse
vuorinen Bornholm, ovat viljavia sekä niillä lcasvaa
siellä täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä. Nie-
mimaan keskitse kulkee hietaharjanne monine kan-
kaineen ja päättyy Skagenin niemeen. Matalan länsi-
rannikon ulkopuolella on kaitainen rivi „lietselkkiä,"
s. o. hiekkaa, jota meri on kokoihin ajanut. Poikki
koko niemimaan kulkee Limvuono.

Ilman-ala on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys ja karjan-
/ioiio. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat meri-
iii/ce ja /caliMa melkoisia. Rautateitä löytyy sangen
paljon.

Uskonto on lutherilainen. Sivistyksesssä ovat Tans-
kalaiset hyvin korkealla kannalla.

Tanskan ainoa suurempi kaupunki on pääkaupunki
Kjöbent}ann ett Köpenhamina 200,000 asukkaalla.

Köp en h amin a on Selaimissa Juutinrauman rannalla jaasemansa rauotsi rvilkas ntertfauppafaupuntt, sillä Juutinrauma on,
samoin kuin Salaten, ©iferattarin ja Konstantinopolin salmet, yksi
matlmattfaupatt portteja, jonka läpi purjehtii muostttciin noin 20,000
latinaa. Köpenhctminassa löytyy loaltatunnan yliopisto.

Maan muista kaupungeista on huomattawa: Helsin-
<sör Seelannissa, Odense Fyenissä ja Aarhuus (oor)
StjHannisja.

Helsingör Juutin rauman kapctntmalla kohdalla. — Odense
on Tanskan toinen kaupunki 18,000 asukkaalla. — Aarhuus on Jyl-
lannin tärkein kauppa-kaupunki.

Tanskan ftjrjäntaat (Suropasfa omat Färsaaret ja
islanti.

Färsaaret omat korkeita ja puuttomia kallioita. — Islan-
uissa (1,850 neltöpen. ainoastaan 60,000 asut.) on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita sekä monta tultwuorta, niinkuin Hekla, ja kuu-
mia lähteitä, niinkuin Geysir, joka woipi suihkuttaa mettä 100—200
jalan korkeudelle.

Färsaaret ja Etelä-Islanti saavat lämmintä (^ol-
finvirrasta ja niissä on sentähden lauhkea talvi. Fär-
saarilla voi ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa
vilja ei kypsy, koska kesä on kylmä ja kostea. Pä-
mä kosteus kasvattaa näillä saarilla runsaasti heinää
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ja sentähden siellä harjoitetaan oivallista lammashoi-
toa. Tämä ynnä kalastus ja linnunpyynti („haa!iko-
ja", „lintuvuoria") ovat Färsaarilaisten ja Islantilaisten
tärkeimmät elinkeinot. Polttopuuksi käytetään Islan-
nissa meren ajamia puita.

Kesli-Europa
käsittää laitti maat Ruotasta itäpuolella Attantiit mereen
saakka länsipuolella. itämerestä ja Pohjamerestä pohjain
puolella Pyreneihin, SBättmereen ja Alppituntureihin saakka
eteläpuolella. — Waltakunnat, jotka tuetaan Kesti-Eufopaait
omat siis: Tanska, ©affo, Itämalta-Unkari, ©cljmei,},
Hollanti eli Alamaat, Belgia ja Ranska.

Keski-Europaii rannat omat matalat, maan mitä edem-
mäksi tultaan maan keskustaa kohden, sitä enemmän maa
kohoaa, kunnes tullaan Keski-Europan muorille. Nämä
oraat snurempien ja pienempien tasankojen kautta erottelut
Alpeista, jotta omat Enropan korkeimmat muoret. Keski-
Europassa moi siis sen korkeuden suhteen eroittaa kolme
osaa, nimittäin alanko, Keski-Europan mnoret ja Alpit.

1. Europan alanko on lakea ja vaihetellen
löytyy siinä metsiä, soita ja viljavia maita. Venäjän
pohjainen maanselänne jatkautuu länteen päin pitkin
Itämeren rantaa Jyllantiin asti ja Jyllannin nummet
jatkautuvat etelään päin Hannoveriin saakka. Tan-
skalaiset „Klitter"-nimiset hiekkasärkät jatkautuvat
Dunen"-mmisimi pilkin Pohjameren rantaa Hollannin

ja Belgian maihin, osaksi saarilla ja osaksi manner-
maalla. Nämät saaret, joita Friesiläisiksi kutsutaan,
ovat syntyneet hävittäväisistä vesitulvista, jotka ovat
nousseet maahan. Hiekkasärkkien sisäpuolella on reu-
nus erinomaisen viljavata maata, jota sanotaan marski-
maaksi.

Kuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka
suuremmissa merissä synnyyttää nousu- ja laskuveden
vaihtelun, niin kutsutun /^o- ja pakoveden. Kotiovetta
sanotaan iilote^/^i, pakovettä vuokseksi. Noin kuusi tun-
tia kestää luode ja noin 6 tuntia vuoksi. Veden kor-
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keuden eroitus suuremmissa merissä on 30, 50 jopa
100 jalkaa; Jyllannin länsirannalla se on 10 jalkaa.

Friesiläisten saarten sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon
hienoa savimaata. Tämä jää jäljelle kun vesi taas
pakenee ja vähitellen siitä syntyy maa. Asukkaat
koettavat sulkulaitoksilta suojella tämmöistä maata ve-
situlvista. Sulkulaitokset rakennetaan vähitellen vah-
voiksi ja korkeiksi valleiksi. Koska marskimaat ovat
syntyneet lihavasta savimaasta ja ovat hyvin viljavia,
ovat ne erinomaisen soveliaat karjanhoidolle.

2. Keski-Europan vuoret muodostavat suuren kaa-
ren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle asti.
Niitä on 3 jaksoa: Ranskan ylämaa lännessä, Keski-Sak-
san vuorei keskellä ja Karpatit idässä.

Hanskan ylämaassa ovat (^enmi, jotka K/ione-
/an/cso eroittaa Alppeintuntureista. Keski-Europan vuo-
rista huomataan lännessä Juravuoret (sjyra), joita eroit-
taa Alppeintuntureista Schioeizinylämaa; VogesityA Schicarz-
wald, joiden välissä on Rheinin laakso. Pohjaisessa on
Harzvuori, jonka korkein huippu on Blocksberg. Kes-
kellä kulkee vuorijonoja, joita osaksi eroitta Alppein-
tuntureista Saksan ylämaa ja osaksi ympäröivät Böhmin
pengermaata (Sudetib Erzgebirge ja Böhmerwald). -^

Idässä kulkevat Karpatit kaaressa ulkopuolella Unka-
rin tasankoa.

3. Alppeintunturit kulkevat myöskin kaaressa, vaan
tämä on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä län-
nessä vaan Adrianmereen idässä. Ne ovat keskikoh-
daltaan korkeimmat ja korkein huippu on Moniö/amc
(Mongblang) 14,800 jalkaa. Sen riimi on suomeksi
käänettynä valkea vuori, koska Montblanc, samoin
kuin muutoin useat toisetkin huiput Alppeilla, on
valkea jäätiköistä („Gletscher"-nimisistä) ynnä ikuises-
ta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alppeintim-
tureissa löytyy monta syvennettä eli vuorensolaa, joiden
kautta voi päästä Keski-Europasta Italiaan. Nämät
vuoren-solat eivät ole luodut ainoastaan jalkamiesten
käytäviksi, vaan suurella vaivalla ja suurilla kiistan-
nuksilla ovat ne tehdyt oivallisiksi maanteiksi. Jyrk-
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kyyden vuoksi ovet ne monen mutkaisia ja monessa
kohden kallion seiniin hakatut; jokien ja syvyyksien
ylitse on rakennettu siltoja, esim. Pirunsilta.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen
vuorilta, syöksee usein alas suuria lumivyöryjä eli
lavineja, ja matkustavaisten varjoksi on moiieen paik-
kaan rakennettu katettuja teitä. Alassyöksyvät lavi-
nit vierevät silloin kattojen yli vahinkoa tekemättä-
Kahden vuorisolan lävitse kulkee rantateitä, ja nykv-
jään on porattu maanalainen tie (tunneli) läpi vuoren,
joka on lähes kaksi peninkuormaa leveä. Tämän tun-
nelin kautta kulkee rautatie Ranskasta Italiaan.

Jokia. KesMuropan alangon läpi juonee monta
jokea, jotka kaikki, paitse Nheini, tulemat Keski-Europan muo-
rista, Näitten jokien juoksu näyttää selwästi, että Äeskb
(Suroppa wiettää merta kohti pohjaiseen ja länteen päin.

Itämereen juoksee Weichsel (faup.: So3ovforoa ja Dan-
zig) ja Oder (kanp.: Breslan ja ©tcttin).

P O h janM ere eli juoksemat Elbe (kanp . Dresden ja §am=
bnrg), Weser (kanp. SBremen), Rh ein i (kanp. <3trafeburg ja Köln),
Maas (kanp. 3totterbam) ja Schelde (kanp. Antwerpen), jotka
kolme wiimeksi mainittua i)hti)i)wät laskiessaan iiiereen.

Ka n aliin juoksee Seine (san) (kanp. Parisi, Ronen
(mang) ja Se Havre (löaror).

Atlantin mereen juoksee fioire (loar) (kcmp. Nantes
(nangt)) ja ©aronne (kn-np. Bordeanr (bordoo)).

Mei«i syntyy S:t Gothardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjaiseen päin Schvreizin
kautta ja virtaa sitten läpi Bodenijärven länteenpäin
Baselin kaupunkiin asti. Schweizin läpi kulkiessaan
ei se ole haaksikululle sopiva, sillä sen juoksu on liian
ryöpeä, syystä että se kulkee kaltaisesti kallioiden vä-
litse. Baselista juoksee se läpi suuren Rheininlaakson
(kaup. Basel, Strassburg ja Mainz) ja saapi tämän
laakson pohjoispäässä A/am-nimisen syrjäjoen idästä.
Kölnin seuduilla alamaalle tultuansa, muuttuu se le-
veäksi, tasaisesti juoksevaksi virraksi, jota liy vin suuret
alukset saattavat purjehtia. Hollannissa yhtyy siihen
Maas ja Schelde ja nämät joet muodostavat suuren suin-
tomaan eli Deltan, jossa on joukko saaria. — Rheini
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on hyvin suuresta arvosta ei ainoastaan Hollannille ja
Belgialle, jotka ovat Deltan varrella. Joka päivä kul-
kee pitkin jokea monta purje- ja höyrylaivaa, jotka
kuljettavat matkustajia ja tavaroita Keski-Europan si-
sä-osiin ja sieltä taas toisia pois. Tästä voipi nähdä,
miten tärkeät joet ovat keskuusliikkeelle. Ennen ai-
kaan, kun rautateitä ei löytynyt, olivat joet kyllä tär-
keämmästä arvosta kuin nyt; vaan niitä myöten kul-
jetetaan kuitenkin vielä sangen paljon, koska purjeh-
dus niillä on paljoa huokeampi kuin rautateillä kulku.
Jokia pitkin alaspäin käypi kulku tietysti helpoimmin
ja sentähden lasketaan niitä myöten lukemattomia
hirsiä sisämaan metsärikkailta seuduilta rantamaahan.

Europau muorien eteläpuolelta ja ättppein poh-
jaispuolelta mirtaa mesi näiben itntorten Malisille tasan-
goille; ja näin fyntnt) Nheini pohjaijeenpäin, Rhone län-
teenpäin ja Tonawa itäänpäin.

Wälimereen juoksee Rhone, jota samoin kuin Rhei-
uitin, alkaa S:t Gottharbilta ja rotrtaa länteenpäin ©e=
iteroenjärroen lämitse. Lyonin kohballa kääntyy se etelää kohben
(faup. Geneve (sjenew) ja Lyon (liong)).

Mustaan mereen juoksee Tonawa, joka on 400
peninkulmaa pitkä ja (Suropan lähinnä isoin joki. Se
juoksee ensin itää kohbeu Stämadan läpi; Unkarissa se kään-
t\)V) etelää kohben ja Turrlnmctatta se taas juoksee itäänpäin
(kanp. Wien, Vnba ja Pest).

Ilman-ala. Keski-Europan alangolla on meri-il-
masto meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edemmäksi
tuullaan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin se muut-
tuu mantereis-ilmastoksi. Unkarissa siis sataa ainoas-
taan puolen sen verran kuin meillä.

Voisi luulla Keski-Europassa lämpimyyden suu-
resti enenevän etelässäpäin, vaan niin ei kuitenkaan
ole asian laita, koska Keski-Europa vähitellen kohoaa
etelää kohden. Sillä mitä korkeammalla merenpintaa
joku paikka on, sitä kylmempi se on. Korkeilla Alp-
peintuntureilla on monen neliöpeninkuorman ala ikui-
sella lumella peitetty. — Kasvikunta on myöskin melkein
sama; kuitenkin huomataan vähän erilaisuutta. Poh-
jaisessa osassa leivotaan samoin kuin meillä enin lei-
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pää rukiista. Ranskanmaalla ja eteläisessä Keski-Eu-
ropassa on velinä sitä vastoin leipä-aineena (^Ranskan-
leipää' Viiniköynnös, joka pohjaisissa osissa ainoas-
taan lämpiminä kesinä tekee makeita hedelmiä, on
hyvin tärkeä viimeksi mainituissa maissa, ja Ranska
on koko maapallolla se maa, joka tuottaa enin ja
parhainta viiniä. Viinimaissa myydään viini hyvin
huokeasta hinnasta ja sitä juodaan yhtä paljon kuin
meillä olutta; paloviinaa sitä vastoin siellä ei tunneta.

Uskonto on Keski-Europan pohjaisessa osassa
protestantillinen, eteläisessä ja läntisessä /cai/wimen. Poh-
jois-Saksassa on melkein ainoastaan lutherilaisia ja
Hollannissa ainoastaan reformeerattuja. Reformillinen
uskonto on myös levinnyt erääsen osaan Schvveizin
maata. Itävalta-Unkari, Belgia ja Hanska ovat sitä
vastoin katholis-uskoisia.

XansanvaliLtns riippuu osaksi uskonnosta. Katho-
lis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähemmän
valistunutta.

4 Saksan Keisarikunta.
(10,000 neliöpen. 40 milj. asui)

Rajat: katso kartasta.
Vuosisatamme alussa oli Ranskan keisari Napo-

leon I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse Rans-
kan oli hän Hispanian, Italian, Belgian, Hollannin ja
Länsi-Saksan hallitsiana. Europalaiset ruhtinaat yhdis-
tyivät hänen valtaansa kukistamaan, joka heille myös-
kin onnistui. He kokountuivat sen jälkeen „kongres-
siin" Wieniin Europari valtio-asioita järjestämään.
Siellä perustettiin enemmän kuin 30 valtiosta Saksan
/tiiio, jonka tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yhtei-
siä asioita johtamaan asetettiin liitto-kokous Frankfurt
am Mainiin, johon saksalaiset valtakunnat lähettivät
edusmiehensä. Liiton kaksi mahtavimpaa valtakuntaa,
Preussin kuningaskunta ja Itävallan keisarikunta, oli-
vat kuitenkin kateelliset, josta viimein v. 1866 syttyi
sota. Preussi voitti taistelussa. Itävallan täytyi luo-
pua liitosta ja tämä raukesi. Preussi valloitti monta
liittovaltiota ja hankki itselleen ylivallan. Pohjais-



34

Saksan valtiot tekivät nyt keskenänsä liiton, niin km-
sutun Pohjais-Saksan Uiton, Preussin johdannon alla.
Tähän liittoon yhtyi Saksan viimeisessä sodassa Hans-
kaa vastaan myös Etelä Saksan valtiot.

Saksan moipi jakaa kahtccu osaait, nimittäin Pohjats-
ja Etelä-Saksaan. Mainwirta on niiden rajana.

Saksalainen kansa on monessa suhteessa etevä
kansa. Saksalainen teollisuus on ensimmäisiä maar,
päällä ja kilpailee Englantilaisten ja Franskalaisten
teollisuuden kanssa. Kansan valistus on niin yleinen
että ainoastaan harvat maat ovat siinä suhteessa kor-
keammalla kannalla.

PohjaJs-Salsanu kuuluu 21 maltiota. Päämattio
on Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulu-
mista maltioista oivat tärkeimmät Sachsin kuningas-
hinta, Saehsilaiset herttuahtnnat, Meklenburgin ja
Oldenburgin suuriherttuakunnat ja nuo 3 roapaata
uiupunkia Lybeek, Hamburg ja Bremen.

Etclii-Saksaan kuuluu Säterin ja Wurttembergin
kuningaskunnat, Vadiii ja §esfiu suuriherttuakilu-
iiat ja maltiomaat Elsass ja iiothringen.

Elsass ja Lotbringen ovat viimeisessä sodassa
Ranskalta voitetut. Nämät maakunnat ovat Saksan
keisarin hallituksen välittömiä valtiomaita.

Saksalaiset maltakunnat oraat yHM§teh)t yhdeksi mal-
ttokji, Saksan matta hinnaksi. Preussin kuningas on
maltakuimau feif

Preussiu kuningaskunta
(6,400 neliöpeu. 24 milj. asuk.)

on faksi kolmatta osaa ©affanmaata ja käsittää suurimmanosan Pohjais-Saksaa. Mecklenlmrgin ja Saksilaisten hert-
tuakimtain lautta on se jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kuningas-
kunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kuluessa kas-
vanut yhdeksi Europan „isovaltioita". Preussin ku-
ningaista mainittakoon Fredrik 11, jokavarsinkin hankki
arvoa valtakunnallensa. Preussilla on ollutkin enim-
miten voimakas ballitus ja lukuisa, byvästi varustettu
sotajoukko, jonka lisäksi tulee, että sivistys maassa
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on hyvin korkealla kannalla. Alussa käsitti Preussi
ainoastaan Brandenburgin vaaliruhtinaskunnan. Vähi-
tellen on se voittanut idässä Pommerin ja Preussin
maakunnan Itämeren rannalla, PosenMn Puolan vie-
ressä, Schlesian ja Sachsin etelässä. Lännessä on se voit-
tanut Ilessin, Rheinin maakunnan ja Westlalin, Hanno-
verin Pohjanmeren rannalla ja viimein Lauenburgin,
Holsteinin jaSlesvigin Itämeren jaPohjanmeren välillä.

Itäisessä osdssfl omat tärkeimmät kaupungit tame-
ren rannalla:

Köiiigébenj, Danzig ja ©tettin.
Ne harjoittamat kaikki juuri-armotéia miljakauppaa ja oroat sitä

paitse mahwoja linnoituksia merirajan suojelua marien.
Sisämaassa omat:
Setiin, Potsdam, Magdeburg, Söittenberg ja

33restuu.
Berlin on Preussin pääkaupunki, jossa on 800,000 asui.

Se ei ole manha kaupunki ja on sentähden merkillinen suorista ja te-
rneistä kaduistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Potsbam
on tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. — Magdeburg on mahma
linnoitus. — Wittenberg on Lutherin kautta tunnettu. — Breslau
on Preussin lähinnä suurin kaupunki 200,000 asukkaalla.

Läntisessä osassa omat:
Frankfurt am Main, Köln, (Slberfetb ja §am

nover.
Frankfnrt am Main on rikas kauppakaupunki. — öln'issä

on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. Tässä kaupungissa
malmisistaan tunnettua „Cau de ©otogne" (oo dö kolonj). — @IB er-
feld on Saksan arrooiftn tehdaskaupunki.

Pohjaisessa on Kiel ja Altona Holsteinissä ja
Flensborg ©lesmigiöjä.

Äiel on Preussin tärkein sotascitama. — Altona on Hambur-
gin roteresfä ja on samoin kuin Flensborg mittås kauppakaupunki.

Sachsin kumllssastunnassa on Dresden ja Leipzig.
Dresden on pääkaupunki ja siellä on kuuluisa kokoelma maa-

lauksia. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan keskus ja sieltä lähete-
tään kirjoja kaikkiin maihin.

tolmcötrt wapaasta lanftunlMa on Hamburg lähellä Elben
lemeää suulahdelmaa ja siis läheisessä yhdeydessä »valtameren kanssa;
Elbeä ja rautateitä myöten lähetetään sieltä tamaroito Saksan sisä-
maihin. Se on sentähden tärkein kauppakaupunki Europan mantereella
ja sillä on 200,000 asukasta. — Bremen on Weserin warrella ja
Ly beck lähellä Itämertä.

Baier'issa (1,400 tieliöpeninf. 5 milj. asuk.) on
Munchen ja 9iurnberg.
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Munchen on pääkaupunki. Se on (Saksan tärkein taibekau-
punli ja siellä lamataan suuria taibekokoelmia, joita säilytetään komeissa
rakennuksissa. Mitncheni^sä malmistetnan ja juobaan paljon „oaierin
olutta". — Niirnbergissä on monenlaatuisia tehtaita. Jäällä roat=
mistetaan utuun muassa paljon leikkikaluja.

Wurttcinbcrlsissii on Stuttgart pääfaupimftna.

åcéjt^sft on' mahma Maiuz'iu linnoitus.
Elsassissa on Strassburg Nheiiiin marreffa.
Tämän kaupungin tuomio-kirkolla on korkein torni maanpäällä,

nimittäin 490 jalkaa korkea.

5. Stflttwlta-ttttftm.
(11,000 neliöpen. 36 milj. asilk.)

Rajat: katso kartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri kansaa.

Lännessä asuu Saksalaisia, pohjaisessa ja etelässä Sla-
cilaisia, idässä Rumänejä ja keski-osassa Unkarilaisia eli
Madjareja.

Eri kansojen eripuraisuuden vuoksi ei Itävalta
ole mikään vahva valta, vaikka se on iso. Valistus
ei ole ylimalkaan korkealla kannalla.

3Buoria ja jokia: katso ilesti-Guropaa.
Itämältä jakautuu 2 päii-osaan, nimittäin 1. 3>tcU

mallan keisarikunta, johon kuuluu pohjaiset ja läntiset
maakunnat (joiden joukossa Vöhmi, Tyroli, Galizia j. n. e.)
ja 2. Unkarin htningashutta, joka läjittää itäiset maat
(warsinaisen Unkarin, Siebenburgiu p. m.)

Itäwallau keisarikunnassa oroat kaupungit Prag,
Wieni ja. Sriest.

Prag on Böhmin pääkaupunki. — SCieni, keisarikunnan pää-
kaupunki, 800,000 asut., on ebullisella paikalla Stämallan pääjoen To-

marrella.—Triest on roaltafunnait tärkeinmerikauppakaupunki.
Untariil funingaöfnnnaöfa on Söuba (£)fen) jaPest.
Pest on Unkarin pääkaupunki. — 9tämät kaupungit omat kum-

pikin eri puolella Tonaman rantaa ja nhbistetyt pitkältä ketjusillalla.

G. Schweiz.
(750 neliöpen. Va milj. ui)

3tajat: fatfo kartasta.
Pämä on ainoa maa Europassa, joka ei ulotu

meren rantaan. Se on suurimmaksi osaksi täynnä
vuoria ja on Europan korkein vuorimaa.
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Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin Saksalaisia.
/ia^s/ccli«iBi« ja /ittimittisia'. He elävät sovinnossa kes-
kenään ja ovat aina olleet tunnetut vapauden liengestä
ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa ja maan vuorisen
luonnon vuoksi ovat he voineet vastustaa muiden mai-
den yrityksiä heitä voittamaan.

Schweiz on vapaavalta (tasavalta) ja käsittää 25
vapaavaltiota, joita kutsutaan kantoneiksi. Kaikkien nii-
den ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esimies on
presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpimänä
vuosi-aikana käyvät karjat laitumella vuorilla, joilla
ikäänkuin maustetut tunturikasvit antavat maidolle sekä
rasvaa että hyvää makua. „Schweizin juusto" on sen-
tähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle on sen
luonnon-ihanuus. Seb^veixissä tavataan korkeita, lumipeit-
teisiä vuoria ynnä „Gletscherit" ja kohisevia koskia
j. n. e., vaan myöskin semmoisia vuoriseutuja jalaak-
soja, joille helposti päästä voi; senpätähden matkus-
taakin tähän maahan paljon ihmisiä ja kesä-aikoina
siellä oleskelee. Tämä seikka tuottaa tietysti maalle
sangen suuren hyödyn. Voisi luulla ettii paljo vuo-
rityötä harjoitetaan Schweizin Alppimaassa; vaan niin
ei ole asian laita, sillä Alpeissa on vaan muutamia
metalleja.

Joet, joista Nheini ja 9^oue omat tärkeimmät, eimät
suuresti edigtci kauppaa, koska niiden juonit läpi muorimaan
on ryöppeä, eiroätlä siis ote haaksikululle sopimat.

tärkeimmät Kantonit omat päii-kaupuilkicnsa nimiset,
niinkuin seuraamat: Geneve (sjeneero) eli Gens, Bern,
Zurieh ja Basel.

Kaupungit eircät ole juuri juuria: Genevessä ja Zii-
rid)isfä, jotka oivat suurimmat, on kummallakin 60,000
asukasta.

7 Hollannin knningasknnta eli
Alankomaat

(650 neliöpen. 3V-2 mitj. asuk.)
Reijat: katso kartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähä-
lukuinen, ovat Hollantilaiset kunnollisina kauppamiehinä
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ja maanviljelijöinä hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa olivat he maailman kaupan etupäässä. Hollanti
on perustanut laajoja «liiismmia vieraisin maanosiin,
esim. Indian saarille, joista se saapi kalliita tavaroita,
niinkuin ryytejä (maustimia) ja kahvia. — Xun ai-
haisen Hollannin („Alankomaitten") läpi juokseeRbein,
Maas ja Schelde, jotka suuhaaroillaan tekevät joukon
saaria, täytyy Hollantilaisten rantavalleilla suojella
itseään meren ja jokien tulvilta. Naa on viljavata;
sillä rantavallein sisäpuolella ovat avarat marschmaat,
joilla /c«,-M nauttii niittylaiduinten lihavaa ruohoa. Ai-
van suuri on voin ja juuston valmistus ja kannattaa
liyvin. Hollantilaiset ovat myös tunnetut puutarhan-
hoidosta. Haarleufin seuduilla nähdään koko maise-
mat täynnä kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaneja j. n. e.)

Tärkeimmät kaupungit oraat Amsterdam, #aag ja
Rotterdam.

Dmituista on että useampain Hollannin kaupunkein läpi juoksee
tanawia, joiden knmmallakin puolella on puilta istutettuja katuja. -

-

Amsterdam on pääkaupunki 250,000 asukkaalla. Tämän lähellä on
pieni kaupunki Z a andam (sandam), jonka lairoatet)taaåja Pietari
•Suuri työskenteli jahouinie^enä (timmerman) lauoaratennusta oppiak-
jeen. — Haagissa asuu kuningas. — Rotterdam on melkoinen
kauppakaupunki.

8. Belgian kuningaskunta.
(550 netiöpeitint*. 5 milj. asut.)

Rajat: katso kartalta.
Tämä maa yhdistettiin Wienin kongressissa Alan-

komaihin, vaan erkausi v. 1830 ja on siitä lähtien ol-
lut itsenäisenä kuningaskuntana.

Belgia on alankoa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksee Maas ja Schelde. Ainoastaan kaakkois-
osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat suuri
arvoiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät rikkaita
rauta- ja kivihiilikaivannoita. teollisuus on sentähden
hyvin edistyneellä kaimalla. Muuten on Belgia edis-
tynyt yhtä paljon kuin Alankomaatkin maanviljelyk-
sessä ja puutarhanhoiäossa. Asukkaiden onkin täy-
lymys tehdä työtä, Belgia näet on tiheimmin asui-
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tuja maita Europassa, 0,000 ihmistä neliöpeiiinkul-
maila. (Suomessa on 250 henkeä neliöpeninkulmalla).

Tärkeimmät kauftuussit oivat Brussel, 2tntraerpen,
(Sent ja Siege (tieefi) eli Sitttich.

Briissel on pääkaupunki 300,000 asukkaalla. — Antmerpen
on Belgian etewin kauppakaupunki ja linna. — Liege raalmistan
fotosafeita suuressa määrässä.

9. Ranska.
(l),500 neliöpeniuk. 36 milj. afuf.)

Najat: katso karjasta.

Tällä maalla on hyvin edullinen asema; sillä se
ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat ovat sille
avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa tien muu-
hun maailmaan. Sitä paitse on se muusta Europasta
eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, nimittäin Pyre-
neitien, Alppein, Juravuorten ja Vogesien kautta, ilman
että nämät estävät yhteyttä mannermaan kanssa. -—

Ranskalla on vielä mukava ilman-ala ja maanlaatu,
joka on monenlaiselle viljelykselle sopiva. Antavasta
viiniköynnöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläi-
sissä osissa, etenkin Rhonen-laaksossa, on istutettu
paljon mulperipuita, joiden lehdissä sIV/Himait) elää.
Ranska, ynnä Kiinan ja Italian kanssa, valmistaakin
koko maailmalle silkkitavaroita.

Pohjainen ja läntinen osa on $eöft=@;uropan alau-
>M jatkoa, itäisissä osissa on wuoria nimittäin Märauska
(Cewennit), SBogefit, luramuoret ja Alpit. Etelässä eroit-
tiiraat Pyreneit Nauskan Hispauiasta.

oct oraat Maas ja Sehelde, — ©eine, £oire
ja ©aronne, — Nhone. Ne omat I'aitt'i purjehdittawia
ja auttamat sisämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Ranskan kaupalle avuksi ovat myös monet rauta-
tiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas ja ainoastaan
Englannin on etevämpi. — Vuorityö ei ole suuren ar-
voinen, vaan saadaan kumminkin kivihiiliä, jotka hyö-
dyttävät Ranskanmaan teollisuutta. — Teollisuus on
tärkeimpiä maan päällä. Ranskalaiset tehtaantuotteet
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ovat tunnetut somuudestaan, ja tässä suhteessa ne voit-
tavat kaikkein muiden maiden teokset.

Ranska on tasavalta.
Xun vuosien 1870— 71 sodassa Ranskan ja Sak-

san välillä Ranskan keisari Napoleon 111 joutui van-
keuteen, tuli Ranska tasavallaksi. Napoleon pysyi
hallituksessa enemmän kuin 20 vuotta, vaikka Rans-
kalaisia on vaikea hallita, heidän vilkkaan ja vaihte-
levaisen luonteensa tähden.

Kaupuugeistll on Parisissa 2 mitj., Lyoifissa ja Mar-
jeille'Ssä kummassakin 300,000 asukasta.

Luoteessa on meren rannalla ©alais stalee), Le Havre
llö mvr), Non e n (ruang) ja (Sljerbourcj (scheerbur).

ataiS on ylikulku-paikka ©inglantun. — Cherbourg'illa on
ouuallinen sotajatama.

Sitmteöfä on Nantes ja Bordeaux.
Bordeaux harjoittaa mahdottoman suurta kauppaa punaisilla

miineillä, jotta wiljellääu niillä seuduin.
Wiilimcreu rannalta on Marseille ja Toulon

(tulong).
SUlarseille käypi kauppaa 2llgier (alsjir) nimisen kaupungin

kanssa, joka on Afrikassa ja kuuluu Ranskalle.
Sisämaassa on Parisi, BersaitteS ja Lyon.
Pärisi on Ranskanmaan pääkaupunki. Se on kahden puolen

Seinen wirtaa ja on maailman loistcnvimpia kaupunkeja. Paljon nne-
raita matknstaa wuosittain tähän kaupunkiin, sen loistoa katsomaan, jn
osaa ottamaan sen huwituksista. Sen rakennuksista huomataan linnat
Louvre (luwr) ja Tuileriat (Sytlöriat) sekä Notre-Dame-kirkko ja Inwa-
lidihotelli, josja on -Napoleon l:sen hauta. Kaupungin muinaiset linnan-
muurit on muutettu lemeiksi kaduiksi täynnä puu-istutuksia ja niitä ja=
notaan Bulewardeiksi. Kaupungin suojelemiseksi on paljo linnoja ra-
kennettu sen ulkopuolelle. — Sersailleösn on lemea linna ja maan
mainio puisto. — St)on"iöja Rhonen ja Saonen yhtymäkohdalla, on
Europan suurimpia silkkitehtnita.

NcmSlalle kuuluu Korjikftit saari Wälimeressä. Sen
pääkaupunki on Ajaccio (ajatsjo), jossa Napoleon I syntyi.

RO. Brittein saaret.
(5,700 neliöpeittitl. 32 milj. ofuf.)

Rajat: katso kartasta.
Niitit on kaksi suurta saarta: Suuri Britannia ja

Srelanti. Suuressa Britanniassa on ©nglantt, Skot-
tauti ja Wales (Wels), jotta ennen oliiuat eri maltaftmtiua.
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Englanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osgui alankomaa ete-
lässä ja vuoristot, pohjaisessa. Suuri Britannia kohoaa
siis länteen ja pohjaiseen päin. Irelanti on ylipään
alankoa.

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivun kor-
keita, vaan ovat rikkaita hyödyllisistä /cw/ia/eisia,- Eng-
lannin kansan varallisuus riippuukin siitä. Metalleista
saadaan ,-amiaa ja imaa/ mutta näitä metalleja vielä
arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suu-
ria kivihiili-kerroksia, että vuosittain suudaun kivihiiliä
600 miljonan markan arvosta eli paljon enemmän
kuin muualla. Joku osu lähetetään ulkomaille, vaan
suurin osa käjdetään omassa maassa. Tällä hiilirikkau-
della käytetään erinomaisen puljon tehtaita jo sentäh-
den on Englannin teollisuus mahdottoman suuri. Tär-
keimmiksi tehtaantuottciksi voipi mainita pumpulita-
varoita ja metallitavaroita (esim. työkaluja, huone-
kaluja, tykkejä ja rautalaivoja). Kivihiiliseuduissa,
etenkin keski- ja pohjais-Englannissa, tavataan tehdas-
kaupunkeja toinen toisensa vieressä ja niiden ympä-
rillä on maaseutukin täynnä tehtaita. Kaikkialla kuu-
luu koneitten jyräkkä ja monista tuuteista, jotka ovat
korkeimpain tornien korkuiset, nousee hiilisavu jo
peittää ympäristöt mustolla biilitomullu. Englannin
tehtaantavaroita, jotka ovat mainiot hyvyytensä jo
huokean hintansa puolesta, käytetään kaikissa maan
piirin maissa, niin hyvin kaukana Afrikassa ja Aa-
siassa, kuin Eskimoiaisilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee symiä lahtia Brittein saariin. Itä-
puolella tekee Pohjanmeri Theuisin lahden, §umber'in
ja Forth'in lahden, joihin joet Theins (laup. Sontoo),
§um ber (kaup. Hull), ja $orth laskemat. Länsipuoletta tun=
teupi maahan Bristolin salmi, johon Semern-joki
purkaa mettänsä. Suuren Britannian ja Irelannin mä-
tilla nimitetään Atlantin merta Irelanniu mereksi, jo-
hon Cly de (Jletb) niminen joki laskee.

Suurella Britannialla on edullinen asema Atluntin
meren ja Pohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä on sekin,
että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kuitenkin ovat
niin syviä, että isot luivat voivat niitä myöten pur-
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jehtia pitkän matkan. Tähän perustuu Britannian
kauppa. Ei ole koskaan ollut valtakuntaa, jonka
kauppa olisi voinut vertoja vetää Suuren Britannian
kaupalle. Mahdottoman suuri kauppalaivasto tuopi
tavaroita Englantiin joko siellä käytettäviksi tahi val-
mistettaviksi ja sitten taas ulosvietäviksi. Kolmessa
päivässä vaihtaa Brittein saaret enemmän kauppata-
varaa ulkomaan kanssa, kuin Suomenmaa yhteen vno-
teen. Englannin rautatiekartta näyttää, että siellä kul-
kee rautateitä jokaiseen jokseenkin tärkeään kaupun-
kiin ja etenkin jokaiseen merikaupunkiin. Itsestään
seuraa, että sotalaivaston myöskin tulee olla iso, so-
dan aikana voidakseen kauppaa suojella. Englannin
sotalaivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään maalla on
ollut, eikä kustannuksiin katsota kun sen hyväksi käy-
tetään uusia keksirmöitä („pantsarilaivoja").

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren luona
ja niitä vesi yinpäröitsee, niin on niillä meri-ilinas-
to, enemmän kuin millään muulla maalla Europassa.
Kesä ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on sitä vastoin
niin lauhea, että kylmä kestää ainoastaan muutamia
päiviä. Sade ja paksu sumu ovat tavallisia jamonessa
paikoin sataa 5 kertaa enemmin kuin meillä. — Kasvit
ovat samat kuin Keski-Europassa; vaan kostea ilma
vaikuttaa sen, että heinänkasvu on hyvin hyötyinen.
Nurmikot meidän puutarhoissa ovat englantilaista mal-
lia. Ilman-ala on maanviljelykselle edullinen; kuiten-
kin tuodaan maahan paljon elatus-aineita, syystä että
maa on niin tiheästi asuttu.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kallis.
Maa on varakas, vaan rikkaus on epätasaisesti jaettu;
muutamilla asukkailla on mahdottoman suuret tulot,
vaan moni on suurimmassa köyhyydessä. Kalleus
tekee köyhille sen, ettei aikaihmisten työ) riita, vaan
myöskin lapsia lähetetään jo pienestä pitäin tehtaisiin
Tästä syystä on kansanvalistus hyvin alhaisella kan-
nalla, ja suuri osa asukkaista ei ole ollut missään
koulussa.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana. Xii-
ninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on ko-
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kons, jota sanotaan parlamentiksi ja joka on jaettu yli-
huonecsen ja alihuoncesen.

Englannissa on itäpnolella:
Lontoo, Hull ja eiocctjtte (njukasl).
Lontoo on Englannin pääkaupunki ja maailman suurin kau-

punki. Tässä „jllttiläiskaupungissa" on B^/2 milj. asukasta eli fafsi
ien wartaa mitä koko Suomenmaassa. ©en ebuttinen asema molemmin
puolin sywää ja lemeätä Themsinjokea on tehnyt sen maailman suurim-
inatsi kauppakaupungiksi. Saimat seisomat joko Themsissii tahi laiu>a=
teloitta ja laimetuissa salamoissa, jotka omat niin rakennetut, että
Themsin mesi luoteen aikana tuimaa sisään. Soen alatfe kulkee faksi
tunnelia ja sen ylitse miepi monta siltaa, joitta on mahdottoman suuri
liike. SKonta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia ja yhdistää sen munn
Englannin kanssa, Msi rautatie kulkee kaupungin alitse.

Eteläpuolella on Portsmouth (portsmud) ja Ply-
mouth (plimmud).

Rämät kaupunkit omat Kanaalin marrolla ja niittä on amarat
satamat Britannian sotalairoastotte.

Lännessä on Bristol ja Liverpool (limerpul).
Sijiimflrtsjft on Birmingham (birminghäm), Shef-

field lscheffiild), Manchester (mantschester) ja pntjon muita
tehdaskaupunkeja.

Skotlannissa on pääkaupunki Edinburg idässä ja
Glasgow (glasgo) lännessä.

Irelanuissa on pääkaupunki Dublin.
Äaitti nämät kaupungit omat hymin mätirikkaita, niisiä on mä-

hintäin 100,000 asukasta.
Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso kuin

Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita maita, jotka
yhteensä täyttävät enemmän kuin 200,000 neliöpenin-
kuormaa ja ovat siis suuremmat kuin koko Europa.
Englannilla on Europassa Gibraltarin vahva linna
Välimeren suun rannalla ja Malta keskellä Välimerta.
Sen tärkeimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa,
nimittäin Kap-maa, Afrikan ctelä-päässä, koko Austra-
lian manner, pohjainen osa Pohjois-Amerikaa ja viimein
rikas ja avara Etu- India. Näistä alusmaista on hyvin
suuria etuja. Britannialaiset laivat eivät tuo kotiin
ainoastaan semmoisia tavaroita, joita myödään muihin
maihin semmoisina kuin ne tuodaan; vaan ne tuovat
myös raaka-aineita tehtaisin. Suuri osa valmistetuista
tehtaantuotteista viedään takaisin alusmaihin.
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Etelä-Europa
käsittää kolme niemimaata, nimittäin Pyreneitten, Ita-
lian ja Turkin-Kreikan niemimaan.

Ilman-ala on Etelä-Europassa paljon lämpimämpi
kuin muualla Europassa, kun se lähenee kuumaa vyö-
hykettä. Kasvikunta on siitä syystä toisenlainen kuin
meidän maassa. Kasveja, joita meillä on ainoastaan
kasvihuoneissa tahi asuinhuoneissa, kasvaa siellä ui-
kona. Omituista on myöskin, että muutamat puut ei-
vät pudota lehtiänsä, vaan ovat aina vihreät, niinkuin
laakeri, öljypuu, sitruna- ja appelsini-puut, jotka mo-
lemmat viimemainitut kantavat „etelänhedelmiä". Nisu
on leipä-eläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Rajat: katso kartasta.

on saanut nimensä Pi)reneitten wuorijonosta, jolta ou
rajana tanskanmaata mastaan.

Tämä niemimaa sisältää kaksi waltaknntaa, nimittäin
H i sp a ni a n tasawallan (9,000 neliöpen. 16 mitj. asuk.)
ja Portugalin kuningaskunnan (1,700 neliöp. 4 milj. asui)

Pyreneitten niemi on vuorimaa, joka kohoaa ylän-
göstä, noin 2,000 jalkaa korkeasta. Ilman-ala on liy-
vin kuiva, ja tästä syystä on maanviljelys huono. I^a»'-
janhoidolle on maa paremmin sopiva ja hispanialainen
lammas, merinos-lammas, on vanhoista ajoista asti
ollut kuuluisa hienosta villastaan. Kaupalle ovat joet
vähänarvoiset, niiden juoksu, samoin kuin Schweizin
jokien, on ryöppeä.

Jokia: @bro juoksee kaakkoiseen päin Wälimereen;
Ta jo (tafo) (faup. Sisfaöon) ja monta muilta juoksee länteen-
päin Sftlantm mereen.

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoite-
taan vuorityötä ainoastaan vähäisen. Suolaa saadaan
paljon, niinkutsuttua „Sant Vbes-suolaa", josta joku
osa viedään Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vuori-
maissa kaivetaan sitä niinkuin metallia („vuori-suo-
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laa"). Etelä-Venäjällä, jossa maa sisältää paljon suo-
laa, vievät joet suola-ainetta suolajärviin. Kesällä, kun
auringon paiste kuivaa veden, jääpi suola jäljelle.
Tätä luonnon menetystapaa on Portugalissa mukailtu.
Suolainen merivesi johdetaan nimittäin aavoille pai-
koille; auringon paisteella haihtuu vesi ja nyt koo-
taan suola, joka on jäänyt jäljelle („merisuola"). Suo-
laa saadaan kolmannellakin tavalla, nimittäin suola-
lähteistä („Llineburg suolaa").

Niemimaan asukkaat, Bispanialaiset ja Portuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kielensä
ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä sukua Bans-
kan ja Italian kielille. — Heidän uskontonsa on ka-
tholilainen ja tästä syystä on kansanvalistus jäänyt
takapajulle.

RIl. Hispanian tasatoalta
oli muinoin mahtavimpia valtakuntia Europassa ja
hallitsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maan-
osissa. Bispaniasta läksi nimittäin mainio merenkul-
kija Columbus matkoilleen ja löysi Amerikan. Vähi-
tellen menetettiin löydetyt maat ja Bispania on voi-
maton huonon hallituksensa ja valtioliitojen vuoksi.

Kaupungeista on Mabrib keskessä, ©ranaba ja
Sewilla (sewilja) etelämpänä; Cabiz, Malaga ja =Bar=
cclona meren rannalla.

Madrid on pääkaupuuki ja siinä on 300,000 asut. — Gra-
nada ja S emillä omat Hispanian ihanimmassa ja sentähden enin
kiitetyssä osassa. — Muut kaupungit oraat tärkeitä kauppakaupunkeja.

Gibraltar on hymin raatjraa linna Wälimeren suun rannalla;se on Englannin jallussa.

12. Portugalin kuningaskunta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, joka hai-
litsi alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian
saaret ja Ibasilia. Nyt se on ilman arvoa samasta
syystä kuin Hispania.

Kaupungeista on ainoastaan tat\i tärkeätä, nimittäin
Sisjabon ja Oporto.

Lissabon on pääkaupunki ja siinä on 3M/M) asut. - Oporto
on tunnettu munistansa, jota sanotaan „portwiiniksi".
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Italian niemimaa
sisältää Italian htningaåfunnan (5,000 neliöpen. 2l>
milj. a^nt.) Wälimeressä on paljon jaario, niinkuin Sioi-
lta, Sarbinia, Corsica ja Malta.

Rajat: katso kartasta.
Italian niemimaan rajana pohjaisessa on Alppi-

oret. Niiben alkupaikasta SBälimeren rannalla lähtee
Apeniiinit, jotka fulferoat läpi koko Italian ja jatfuroat
mielä Siciliaankin. Se omituisitus tällä tuuorijonolla on,
että siinä taroataan tulimuoria, niinkuin Vesuvius Etelä-
Italiassa ja Etna Siciliassa. — Molemmin puolin mno-
rijonoa löytyy alangotta; suurin alango oii se suuri ta-
sanko, jota rajoittaa Alpit ja Apenninit. ©itä kutsutaan
S^o'n4asangofsi, kun sen läpi mirtaa Italian tärkein
joti, Po ltaup. Surin), joka lähtee läntisistä Alppiwuorista
ja juoksee itäänpäin Abrian mereen. Soinen, kuitenkin pie-
nempi joki, on Ti ber (kaup. Noma).

Kristuksen aikana hallitsivat Boman keisarit mel-
kein koko silloin tunnettua maailmaa. Keskiajalla,
jolloin paavien valta ulottui yli koko kristikunnan,
oli Boma taas koko Europan keskuksena. Väliitellen
väheni tämä valta ja Italia hajosi vähempiin valta-
kuntiin, joista useat kuuluivat vieraan vallan alle.
Viimeis-aikoina oli näin Itävallalla muuan osa Pohjais-
Italiaa. Monta vuotta on sentähden ollut rauhatto-
muutta maassa. Äskettäin onnistui Italialaisille va-
pauttaa maansa vieraasta vallasta ja yhdeksi valta-
kunnaksi yhdistää koko Italian. Paavilla, jonka val-
lassa oli viime-aikoihin asti niinkutsuttu Kirkkovaltio
eli keskinen Italia, on tätä nykyä ainoastaan se valta,
joka hänelle tulee uskonnon suilleen.

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset. Hei-
dän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta Bo-
man kielestä. Latinasta on sitä paitse alkuaan myös-
kin Ranskan, Hispanian ja Portugalin kielet.

Elatuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän
edistyneitä. Koska maa on vuosisatojen kuluessa ollut
vieraan vallassa ja hajallaan, on seisahdus syntynyt
kaikissa suhteissa. Itse kansa on älykästä, mutta riu-
tunutta ja laiskaa. Pohjais-Italialaiset ovat kuitenkin
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toimeliaita. —- Tärkein elatuskeino on silkinviljelys, ja
Italia onkin se maa Europassn, joka tuottaa enin silk-
kiä. Po'n-tasangolla istutetaankin mulperipuita pel-
loille ja tienvieriin; näiden puiden välissä kiertelee
viinipuun köynnöksiä.

Ilman-ala Italiassa on ihanampi ja suloisempi
kuin muilla Etelä-Europan niemimailla. Niin pian
kuin tulee Alppivuorten yli Pohjais-Italiaan, huomaa
eroituksen Keski- ja Etelä-Europan ilmanalojen vä-
lillä. Pohjais-Italiassa on kuitenkin talvella hallaa ja
lunta; vaan etelämpänä, esim. Roinassa, jäätyy vesi
ainoastaan harvoin, ja jos lunta sataa, niin se pysyy
ainoastaan muutamia tunteja; Tammikuussa jo puhkeaa
ruusut ja orvokit. Etelä-Italiassa ei ole hallaa paitse
korkeimmilla vuorilla. Meillä sataa vettä millä vuoden
ajalla hyvänsä, mutta Italiassa sataa ainoastaan talvella.

R3 Italian kuningasknntaan
kuuluu koko Italian niemimaa fefä (Siciltan ja ©arbinian
saaret, Corsica tuutuu Ranskalle.

Tärkeimmät kaupungit omat:
Pohjais-Italiassa ©enona (sjeenova), Turin, Milano

ja Venezia.
G eno m a (eli Genua) on kauniilla paikatta samannimisen lah-

den rannalla ja oli keski-ajalla mcifjtaumn mapanmallan pääkaupunkina.
— Milanossa, joka on Lombardian maakunnassa, on komea tuomio-
kirkko roalkeaåta marmorista. — Senezia <eli Venedig) on Adrian
mören rannalla, ©e on rakennettu saarille niintutjutuissa „laguneissa"
ja sen läpi käy kan anna ristin rastin. Nämät oraat katujen asemesta
sillä tamoin että niitä kuljetaan telttamenheissä, joita sanotaan »gon-
doleiksi". Venezia oli pääkaupunkina mahtamassa mapaamallassa, joka
fotosi rikkauksia kaupatta Wälimeren maiden ja Indian kanssa. Wielä
nähdään tämän rikkauden jäännöksiä monissa loistamissa palatseissa ja
kirkoissa. Raitti on siellä kuitenkin nyt lamassa, sillä kauppa on hii-
minnyt.

Kesti-Italiassa on Firenze, Livorno ja Routa.
Firenze (eli Florims) on rikas taidekeräyksistä — Linor no

Välimeren rannalla, on kauppakaupunki. — Ro n: a on Italian pää-
kaupunki. Muinaisajan suuruuden jäännöksiä on toko joukko, niinkuin
riemuportteja ja obeliskeja. Suurin muinaisjäännös on Colosseum,
teateri, johon mahtui i()O,OUU katsojaa ja jota lomalaisetkäyttimät miek-
faitu-huroeja ja eläin-taisteluja matten. — Uudemmistarakennuksista huo-
mataan Pietarinkirkko, maailman suurin kirkko, ja Va tilani,
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maailman suurin linna. Vatikanissa asuu paami. lomassa on paljon
t nide keräyksiä; maalarit, kumanweistäjät ja muut taiteilijat mat-
fustaraattin kaikilta haaroilta tähän merkilliseen kaupunkiin.

Etelä-Italiassa on Neapeli.
9i e ape li on italian suurin kaupunki ja siinä on V2 milj. asuk.

2e on ihanan Nenpelilahden rannalla ja lähellä 23efuniu3ta.
Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vnlkanit)

M/<.Ks«a Vesuviuskin vaan aika ajoin, aina useampain vuo-
sien kuluttua, vaikka savupatsas alinomaa tupruaa au-
kosta (kraterista). Run puhkeamisen aika lähestyy,
kuuluu vuoren sisästä ikäänkuin ukkosen jyrinä; sulat
aineet (laava) kohoavat vähitellen vuoren sisuksesta
ja viimein vuotavat aukon reunojen yli. Hidasjuok-
suisena jokena juoksee laava vuoren kupeita alas ja
hävittää kaikkityyni matkallansa. Samalla aikaa kra-
teri heittää kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan.
Vesuviuksen merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna
79 jälkeen Rristuksen syntymistä. Ivaava ja tuhkasade
silloin peittivät Pompejin ja Herculanumin kaupungit.

iime vuosisadasta aikain on ruvettu kaivamaan näitä
kaupungeita ilmiin ja on niistä opittu paljon tarkem-
min tuntemaan muinaista aikaa.

Europassa on tulivuoria ainoastaan Islannin saa-
rella ja Italiassa. Amerikassa ja aasiassa sitä vastoin
niitä on paljon enemmän. Ison valtameren ympärillä
on tulivuorten jakso, joka kulkee pitkin koko Arne-
rikan länsirantaa ja jatkautuu Aasiaan. Pitkin Aasian
itärantaa kulkee se alas Indian saaristoon asti. Yksi-
nänsä lavan (dsjavan) saarella löytyy 50 tulivuorta.

Sicilillssa oraat Messinan ja Palermon kaupungit.
9Jic§sina harjoittaa suurta etclänhedelmäin („Messinanhedel-

mäin") kauppaa.

Turkin-Kreikan niemimaa
sisältää kaksi waltakuutaa, nimittäin Turkin (10,000 neliö=
peti. 17 mii. asuk.) ja Kreikan kuningaskunnan (900
netiöpen. I V.' mitj. asuk.)

3tajat: katso kartasta.

Tässä niemimaassa on paljon wlwna. Luoteessa
kulkee ivnorijonoia, jotta oraat Sltppirauortcn jatkoa.
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hiistä lähtee itäänpäin S alfan 9Wu§taan mereen asti, ja
eteläänpäin Äreifan rauoret, jotka kulkemat hamaan nie-
mimaan eteläisimpään päähän. — Alppein, Balkanin ja
töarpatien raälissä 011 suuri Sonaraanlaafso.

Tärkein joki on Sonaroa. Se rairtaa läpi Tonaraan-
laakson lännestä itäänpäin ja saapi suuren joukon jurjäjofia
ympärillä olemista muorista.

14. Turkin waltakuntaa
hallitsee itseraattiaastisuurisuttani, jonka ensimmäinen mi-
liisteri on nimeltään suuri raisiiri; ylhäisimmät rairta*
miehet saamat nimen pasja. Surfin eli Osmanin raalta-
kuittaaii kuulun sitä paitse myös suuna alueita Aasiassa ja
Afrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa, ja tunnus-
tavat Ma/zomeckin uskontoa. Reski-ajalla valloittivat he
Ronstantinopolin ja peloittivat monen vuosisadan ku-
luessa Europaa ryntäyksillään läheisiin kristin-uskoi-
siin maihin. Turkkilaisten valta on vähitellen vähen-
nyt ja useammat maan-osat ovat irtautuneet. Kreikan-
maa on itsenäinen kuningaskunta ja Hsrbia, Amnänla ja
Montenegro ovat melkein itsenäisiä. — Turkkilaisia En-
ropan Turkissa onkin ainoastaan yksi miljona; muut
asukkaat ovat Slaoeja ja I^rei/c/caiaisia. Turkkilaisilla
on monta hyvää avua ja he ovat etenkin sanansa pi-
täväisyydestä tunnetut. Tässä suhteessa on heidän
luonteensa aivan perinvastainen kuin Rreikkalaisten.
Maan hallitus on hyvin heikko („sairas mies"); vaikka
kristinuskoiset ovat mahomedilaisia neljä vertaa lukui-
sammat, sorrettiin heitä tähän asti paljon. Kristityt
kuuluvat Turkinmaassa, samoin kuin Venäjälläkin,
/crei/Haiaiseen kirkkoon, jaKonstantinopolin patriarkka on
heidän päämiehensä.

Kaupungit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, Sciloniki Arkkipelagin rannalta, Adrianopoli,
Belgrad ja Bnkuresjt pohjaisessa osassa.

Konstantinopoli on pääkaupunki ja siinä on 1 milj. asut
Sitä kutsuttiin muinoin nimellä iöruantium, maan Pohjaismaiden asukkaat
sanoiwat sitä 9)lit'lantartanot'st. Sultanin linnan nimi on Seralji.
Sofianntoölee oli muinoin frfåtttttjiit kirkkona. — Belgrad on
Serwiassa Tonaman warrella ja Bnkuresjt 3tumänia§sa.



50

Kreta eli Kandia on tärkein Europan Turkkiin kuu
lumista saarista.

RH. Kreikan kuningaskunta
on pienempiä kuningaskuntia ©uropassa.

Kreikan kansa polveutuu muinaisina aikoina kuu-
luisista Kreikkalaisista. Se ei ole juuri valistunutta. —

Muinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljelty ja metsät peit-
tivät vuoria; vaan nämätovat aikojen kuluessa tulleet
hävitetyiksi, ja ilman-ala on siitä'syystä kuivaa. Maan-
viljelys ei ole hyvin edistynyt ja ainoana ulosvienti-
tavarana ovat korintit. — Xaupassa ovat Kreikkalai-
set hyvin taitavat ja koko Europan Turkin kauppa
on heidän käsissään. Heidän maansa on samoin kuin
Englanti, Tanska ja Norja ympäröitty mereltä ja sillä
on siis melkoinen merikulku. Pienellä Hermupolin kau-
pungilla on kauppalaivasto, joka on paljoa suurempi
kuin esim. Köpenhaminan.

Pääkaupunki on Athen. — Syran saarella on§er=
mupolis.

Aasia.
(800,000 neliöpen. 700 milj. afuf.)

Rajat: katso kartasta.
Aasia on maan-osista suurin. Siellä on myöskin

enemmän asukkaita, kuin missään muussa maan-osas-
sa; vaan ei ole läheskään niin tiheästi asuttu kuin
Europa.

Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Aasia ulot-
tuu päiväntasaajasta Pohjaiseen Jäämereen ja siis on
kolmessa eri vyöhykkeessä.

Heri. Pohjainen Jäämeri on jäässä melkein kai-
ken vuotta ja on siis merikululle vähän-arvoinen. —

Beringin salmen kautta on se yhteydessä Ison valtameren
kanssa. Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka
muodostaa monta pienempää merta, niinkuin öc/wis/cin
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meren, Japanin meren ja kiinan ms^en. /nclian ineri tekee
/ien^alin ia/lcleN) Persian ia/iclsn ja Punaisen meren.

Niemimaita. Idässä on Kamtsjatka, etelässä Taka-
/nciia^ M«ö-/nclia ja Arabia, — ja lännessä PMä Aasia.

Saaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisarjasta
ovat tapanin samei tärkeimmät. Ison valtameren ja
Indian meren välissä on Inciian saaristo, jolion kuuluu
Filippinit, Hsoiuo/ni ja 4 suurta sunciasaal-ta, nimittäin
Borneo, Oeiebes, Java ja Sumatra.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. aasian Penci/ä, johon kuuluu Siperia, Turan

ja Kaukasia.
2. Aasian Turkki.
3. Arabia
4. Persia.
5. /nclia, joka jaetaan Etu-Indiaan, Taka-Indiaan

ja Indian saaristoon.
6. Ninan va/ia/c«nia.
7. l/ajoamn saaristo.
Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaareva

vuorijono, joka kulkee idästä länteenpäin.
Pohjainen osa, joka käsittää suurimman osan Aa-

sian Venäjätä, on aia,naa> samankaltainen kuin Euro-
pan Venäjä. Pitkin Pohjaisen Jäämeren rantaa löy-
tyy jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä ja pel-
tomaatapa Turan on aromaata. Ilman-ala on kuiten-
kin vielä kylmempi kuin Furopan Venäjässä. Merkil-
listä on, että Turan, jossa tavataan kaksi suurta jär-
veä, nimittäin Aaspian me« ja Araljärvi, on osaksi alem-
pana valtameren pintaa. Suurimmat joet ovat Ob/,
Jenisej ja I>sna, jotka laskevat Jäämereen.

Etelä-osa on ääretön ylänkö.
Tämän ylängön itäisessä osassa on Ninan valia/cunta,

jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen ete-
läpuolitse kulkee Himalaja, maailman korkein vuoren-
harju; korkein vuorenhuippu, M)«nt Everest, on 27,000
jalkaa tahi toista peninkuormaa korkea. Pitkin Kii-
nan meren rantaa on tuo erinomaittain viljava Nina/?
aian/co.

I^/änFön iäntisessä osassa on Persia, Arabia, Aasian
Turkki ja Kaukasia.
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l^änFön eieiä osassa on Etu-India, jonka pohjais-
puoli on viljavaa alamaata, ja Taka-Jndia, joka on
vuoria täynnä.

Tärkeimmät joet ovat Amur Aasian Venäjän ra-
jalla Kiinaa vastaan, Iloangho ja Jangtsekiang Kiinassa,
6lanF6s ja /nckus Etu-Indiassa sekä Eufrat, Tigris ja Jordan
Aasian Turkissa.

Useammat seudut eteläisessä pää-osassa ovat erä-
maita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pienet vei-
raten Aasian suureen avaruuteen.

R. Aasian Wenäja.
(275,000 neliöpen. 11 milj. ajnk.)

Rajat: katso kartasta.

Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet nämät
mahdottoman suuret maisemat muilta kansoilta; vii-
meis-aikoina ovat he valloittaneet Turanin.

Vaikka Liperiä on niin mahdottoman lavea on
siinä tuskin niin paljon asukkaita kuin Belgiassa.
Maan paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niinkuin
kulta ja hopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin sopelit,
kärpät ja varsinkin oravat. Alkuperäiset asukkaat kuu-
luvat moneen eri kansakuntaan ja elävät karjanhoi-
dolla, kalan pyynnillä ja metsästyksellä. Paitsi näitä
koto-asukkaita ja maata viljeleviä Venäläisiä, löytyy
Siperiassa maanpakolaisiakin, jotka ovat työvankeina.
— ItauMNFii ovat pieniä: Tobölsk lännessä, /^/cuis/c lä-
hellä suurta Baikalin järveä, ja Nikolajefsk Amurjoen
suulla.

Turanissa asuu osittain paimentolaisia, jotka elä-
vät huopateltoissa ja kiertävät maata mahdottoman
suurine lammas-, hevois- ja kameli-karjoineen, osittain
maanviljelijöitä. — Täällä on eteläpuolella, Turkesta-
tanissa, melkoinen Tasjkentin kaupunki 80,000 asuk-
kaalla.

Kaukasian läpi kulkee Kaukason vuoriharju Kas-
pian meren ja Mustan meren välissä. Alkuperäiset
asukkaat ovat monta eri sukukuntaa. — Suurin kau-
punki on Mis, 100,000 asuk.
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H. Aasian Turkki.
Kun Mahomed oli perustanut uskontonsa, koetti

hän väkivallalla sitä levittää ja hänelle onnistuikin yh-
distää koko Arabia yhdeksi valtakunnaksi. Mahome-
din seuraajat, kalifit, voittivat läheiset maat ja valloit-
tivat myös Pohjais-Afrikan. Joka paikassa pakoittivat
he asukkaat Mahomedin uskontoon. Ile kulkivat sen
jälkeen Bispaniaan ja perustivat maurilaisen valtakun-
nan, jonka pääkaupunkina oli Granada. Tämä valta-
kunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin Maurit kar-
koitettiin Bispaniasta. Itse kalifinvaltakunta hajosi
vähitellen pienempiin valtakuntiin ja tärkein mahome-
dilainen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Aasian Turkkiin kuuluvat seuraavat maakunnat:
Pä/öä alasia, omenia, Mesopotamia, Syria ja Paiesiina.

Vähässä Aasiassa on Hm^/7-nan kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein meri-kauppakaupunki Le-
vantissa (s. o. Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araratin vuori, johon Noukin
arkki seisahtui.

Mesopotamia on 13u/>ai- ja Pi^z-is-j okien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakuntaa:
Babylonia jaAssyria, jolloinmyös maaoli hyvin viljeltj^.
Nyt se on melkein autiona ; muinaisajan loistavuutta
todistavat ainoastaan mahdottoman suuret röykyt soraa
ja raunioita, jotka ovat jäännöksiä M'ns«en ja Babylo-
mn kaupungeista. — Tärkein kaupunki on nyt Bagdad,
kalifinvaltakunnan muinainen pääkaupunki.

Byriassa ovat kaupungit Haleb ja Damaskus. Da-
maskuun kokoontuu vuosittain „Pyhä haravani", ma-
homedilaisia toivioretkeläisiä, jotka matkustavat Mek-
kaan.

Palestinaa eli Judeaa kristityt nimittävät „pyhäksi
maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syntyi ja vai-
kutti. Se on sen vuoksi merkillinen maa. Rantaa
pitkin on Peni/na pohjaisessa ja Piiisiean maa eteläs-
sä. Sisämaan läpi kulkee pohjaisesta eteläänpäin ma-
taloita vuoria, Pibanon ja Antilibanon. Niiden välillä
on laakso, jossa Jordan virtaa. Jordan juoksee en-
sin kauniin suolattoman OsnesaT-siin järven lävitse ja
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laskee viimein suolaiseen /^oiieesen mereen. Tämä laakso
on matalin kaikista maista maan päällä, sillä Genesa-
ret on 600 ja Kuollut meri 1,200 jalkaa alempana
meren pintaa. Kuolleen meren seudut ovat myös sii-
täkin merkilliset, että niissä näkyy maanjäristysten
jälkiä ja täällä oli muinoin Sodoman ja Gomorran
kaupungit.

Palestina oli muinoin erinomaisen hyvästi viljeb
ty, vaan nyt on kaikki laiminlyöty; monessa kohden,
jossa ennen oli viljavia maita, on nykyään ainoastaan
erämaita ja aroja. — Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi
Arabialaisia. Turkkilaiset sortavat kovasti niitä har-
voja kristityltä ja Juutalaisia, jotka siellä asuvat. —

Kaupungit ovat pieniä, ja Jerusalemissa, jossa muinoin
oli monta sataa tuhatta asukasta, on nyt ainoastaan
20,000.

Jerusalemi seisoo ylängöllä, jonka ympärillä kol-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Tämä on
meille kristityille muistorikkain kaupunki maan päällä.
Temppeli ja kaikki loistavat rakennukset muinaisista
ajoista kyllä ovat hävitetyt; vaan kaikkialla tavataan
nimiä ja paikkoja, jotka muistuttavat Raamatun ker-
tomuksia. „Pyhän haudan kirkkoon" kokoontuu pää-
siäisaikana suuri joukko kristityltä toivioretkeläisiä
kaukaisistakin maista. — Jokseenkin lähellä Jerusale-
mia on Betlehem, jossa vapahtaja syntyi.

3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata.
Ainoastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty mai-
sema, jossa kahvipuu on sangen yleinen. (Kahvia vil-
jellään nykyään monessa muussakin paikassa kuu-
massa vyöhykkeessä, esim. Brasiliassa ja Javan saa-
rella). — Asukkaat ovat Le^ine/a jakutsuvat itsiänsä
„erämaan lapsiksi". Be kiertävät maata, kuljettaen
kameleitansa ja harvalukuisia, vaan erinomaisen hyviä
hevosiaan laitumeita laitumelle. Niinkutsutut „puh-
daslajiset hevoset" polveutuvat arabialaisista hevosista.

Arabiassa on mahomedilaisten pyhät kaupungit
Mekka ja teckna. Mekassa syntyi Mahomed ja siellä
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olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa vuosittain mon-
ta tuhatta mahomedilaista.

4. Persiassa
on monta suurta kaupunkia, esim. /spa/iun ja Pe/tsran.

H. India
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivilajeista
tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta antaa kalliita
puunlajejajamaustimia; eläinkunta antaanorsun- eli ele-
santinluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme, että vieraat
kansat aina ovat koettaneet sitä valloittaa. Jo ammoi-
sina aikoina joutui sinne Kreikan kuningas Aleksan-
der Suuri, kun hän kuuluisalla „Aleksander-retkellään"
valloitti koko Länsi-Aasian. Uudempina aikoina val-
loittivat Portugalilaiset, Bollantilaiset ja Englantilaiset
suuria osia siitä. Portugalilaisilla on ainoastaan vä-
hän jäljellä. Bollantilaisilla on vielä suuri osa Indian
saaristoa. Mutta Englantilaisilla on enin osa Etu-In-
diaa ja suuria osia Taka-Indiastakin. Oli ensiksi eng-
lantilainen kauppamies-seura, niinkutsuttu Zngiannin
liä-inck'aiais-/co,nMania, joka viekkaudella ja väkivallalla
valloitti Etu Indian ja sai siitä mahdottoman suuria
etuja. Joku aika takaperin syntyi kapina, joka tuka-
hutettiin Englannin hallituksen avulla, jakomppanian
täytyi silloin luopua vallastaan maan yli ja antaa se
Britannian kruunulle.

Ntu-Inäian pohjainen osa on sangen viljava maa;
sen läpi juoksee <3anFes idässä ja /nci«s lännessä.

Asukkailla, joita kutsutaan I/mckiaisi/csi, on jo ai-
koja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri sivistys,
ja heidän vanhimmalla, sanskrit-nimisellä, kielellään
löytyy paljon oivallisia kirjoja. — Bindulaiset tunnus-
tavat Braman «s/mnioa, joka jakaa kansan neljään tar-
kasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli kastiin. Ne Bin-
dulaiset, jotka ovat niin alhaisia, etteivät kuulu mihin-
kään kastiin, kutsutaan Patioiksi ja ovat suuren ylen-
katseen alaiset.

Indiassa on vahvasti kansaa japaljon kaupunkeja,
joissa asuu monta sataatuhatta asukasta.
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Ganges-joen varrella ovat Patt^tta, Penares ja
erään sen haarajoen varrella Pel/n/ itäisellä merenran-
nikolla on Madras ja läntisellä Lomba?/.

Etu-Indiaan kuuluu rikas <7e«/ion^in saari, eroi-
tettu mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyy-
detään.

Laka-Indiassa on monta valtakuntaa. Englan-
nilla on muun muassa Malakka, joka on tärkeä kaup-
papaikka.

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi Pottani/-
/aisien haltussa. Filippinit kuitenkin ovat Bispanian.
Molukeista saadaan paljon maustimia esim. ryytineili-
koita ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sanotaankin
sentähden Maustin- (eli ryyfi)-saariksi. Tärkein kau-
punki on Paiaoia Javan saarella.

6. Kiinan waltaknnta
(200,000 neliöpen. 400 milj. afu!.)

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat Pa^si-
nainen Nina ja erinomaisen korkea Tiheän vuorimaa.
Se on lähinnä suurin valtakunta maan päällä ja väki-
rikkain kaikista; siellä onkin enemmän asukkaitakuin
koko Europassa ja joka kolmas ihminen maan päällä
on Kiinalainen. Tämä suuri väkiluku on ainoastaan
Varsinaisessa Kiinassa, jossa kuitenkaan ei tilaa eikä
ruokaa riitä sille ihmispaljoudelle. Asukkaat tappa-
vat usein lapsensa, päästäkseen heitä elättämästä, ja
monta tuhatta asuu laivoilla ja hirsilautoilla, jotka ui-
vat jokien pinnalla. Kiinalaiset muuten ovat kelta-
ihoisia ja heillä on viistoiset silmät.

Varsinaisen Xiinan läpi virtaa kaksi suurta jo-
kea, Iloangho ja </anFise/nane/. Se on viljavimpia maita
maan päällä ja ahkerat Kiinalaiset viljelevät sitä kuin
kasvitarhaa ; tärkeimmät viljakasvit ovat riissi ja iee.
Erinomaisen hyödyllinen on silkkimato ja puolet kai-
kesta silkistä arvellaan olevan kiinalaista (katso Bans-
kaa ja Italiaa). — Teollisuus on monessa suhteessa niin
edistynyt, etteivät Europalaiset voi siinä vertoja vetää;
poslini, silkkivaatteet ja lakeeratut teokset ovat pa-
remmat kuin Europalaisten. Kiinalaiset ovat ennen
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Europalaisia keksineet monta keinoa, esim. kompas-
sin, poslinin ja kirjanpaino-taidon. Mutta sitten ovat
he jääneet vanhalle kannalleen, kun sitä vastoin Eu-
ropalaiset ovat edistyneet; nyt ovatkin Europalaiset
paljon korkeammalla kannalla kuin Kiinalaiset.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut Europalaisia
maahan; mutta joitakuita vuosia takaperin pakoittivat
Englantilaiset ja Banskalaiset Kiinan hallituksen pääs-
tämään muukalaisia maahan.

Varsinaisessa Kiinassa on paljo suuria kaupunkia,
esim. I^anioN) AanF/cinc/ ja Peking, joissa jokaisessa on
I—21—2 milj. asuk.

Panion oli kauan aikaa ainoa satama, johon Eu-
ropalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Pon^Kon/in
saari, joka on Englantilaisten. — Peking on pääkau-
punki ja keisarin asunto.

Kiinan muissa osissa asuu etenkin paimentolaisia,
joita ainoastaan on muutamia miljonia.

7. Japan
on paljaita saaria. Samoin kuin Kiina on Japanikin
kauan ollut Europalaisilta suljettu, ja Alankomaalai-
set yksinään saivat käydä yhdessä satamassa. Viimei-
sinä vuosina ovat Europalaiset kuitenkin pakoittaneet
Japanilaiset avaamaan useampia satamia. Jedo nimi-
sessä pääkaupungissa on 1 milj. asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjaisessa
asuu UonFoiii, joihin Kalmukit, Kirgisit ja Kiinalaiset
kuuluvat. Lounaassa löytyy etenkin Arabialaisia, Turk-
kilaisia j. n. e. Etu-Indiassa asuu Pinc^iaisia, Taka-
Indiassa ja Indian saaristossa asuu Hlaiajia.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Sipe-
riassa on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa ovat
asukkaat mahomedin uskoista. Hindulaiset tunnusta-
vat Braman uskontoa, vaan Indian muut asukkaat sekä
Kiinalaiset tunnustavat Buddan uskontoa.
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Afrika.
(530,000 neliöpen. 50-300 milj. usiik.)

Rajat: katso kartasta.

Afrika ei ole muodoltaan samanlainen kuin muut
maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita ja lah-
tia, ja meri ei missään tunkeu syvälle maahan. —

Afrikan ilman-ala on lämpimämpi kuin muiden maan-
osien. Sen asema näet on suurimmaksi osaksi kuu-
massa vyöhykkeessä ja ainoastaan vähempiä osia ulot-
tuu pohjaiseen ja eteläiseen lauhkeaan vyöhykkeesen.
Monessa seuduin tuskin sataa ollenkaan. Seuraus ve-
den vähyydestä on, että siellä löytyy äärettömiä erä-
maita.

Zisä.4/>i/caa hyvin vähän tunnetaan. Vettä myö-
ten e! voi päästä etäälle sisämaahan, koska ainoastaan
muutamia merenlahtia löytyy; pitkät matkat tekevät
matkustavaiselle mahdottomaksi päästä maata myöten
sisämaahan, ja ilman-ala on joko liian kuiva tahi niin
turmiollinen, että se synnyttää tappavia tauteja. Tä-
män lisäksi ovat asukkaat vielä raakoja ja julmia,
jonka tähden heidän seassaan matkustaminen on vaa-
rallista. Vasta viimeisinä aikoina on saatukin tietoja
sisämaasta; englantilainen lähetyssaarnaaja Livingstone
on tehnyt itsensä kuuluisaksi matkoistaan Etelä-Afri-
kassa.

Afrika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Mlimaai, joihin luetaan Egypti, klubia jaAbes-

sinia. 2. öerbe^ia, johon kuuluu Tripoli, Tunis, Algier
(alsjir) ja Marokko. 3. Sahara. 4. Sudan. 5. Sene-
gambia. 6. 6«inea (gineea). 7. Etelä-Afrika, jostaKap-
maa on tärkein osa.

Pohjais-Afrikan rannikkomaa on vuorista. Länsi-
puolella, Marokossa ovat korkeat Atlasvuoret.

Pohjais-Afrikan eieiä-osa on Saharan erämaa, joka
on 100,000 neliöpepinkuormaa suuri eli puoleksi niin
iso kuin Europa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelk-
kää hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta
olisi matkustaa läpi tämän erämaan, ellei siellä olisi
vesirikkaita paikkoja, niinkutsutuitakosteikkoja eli oa-
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seja. Nämät ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on
ainoastaan yksi lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toi-
set sitä vastoin täyttävät monta neliöpeninkuormaa ja
sisältävät kauppaloita, peltoja ja metsiä. Hyväksi on-
neksi on oaseja paljon, ja matkustajat kulkevat niin-
kutsutuita karavani-teitä, jotka vievät yhdestä oasista
toiseen. Ainoastaan dromedari, joka voi janoa kärsiä
monta päivää ja tyytyy näkäräisiin kasveihin, tekee
mahdolliseksi matkustaa läpi tämän erämaan; sitä sa-
notaankin senvuoksi täydellä syyllä „erämaan laivak-
si". Kun karavani tulee oasille, tapaa hän siellä vettä,
viljaa ja taateleita ja lepää suurista vaivoistaan.

Itäpuolella on Niilimaat, joiden joukossa Abessi-
nia on korkea vuorimaa; Nubiassa ja Egyptissä on
ainoastaan matalampia vuoria ja niiden välitse juoksee
merkillinen Niilijoki. Vasta viimeisinä aikoina on saatu
tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki syntyy useammista
suurista järvistä, jotka ovat kaukana Sisä-Afrikassa,
ja matkallaan saapi se useampia suuria syrjäjokia
Abessiniasta. Mutta Kubian ja Egyptin läpi kulkies-
saan se e! saa lisäjokia eikä kasva sateenkaan kautta.
Näissä maissa näet e! sada ollenkaan. Suullensa, Väli-
meren äärelle, on se aikojen kuluessa luonut suuren
marsch-maan, niinkutsutun Deltan, joka muinoisina ai-
koina jo oli kuuluisa viljavuudestaan („Gosen"). Tä-
män viljavuuden synnyttää Niilijoki vuotuisilla vesiiui-
vittaan. Kun näet lämpö kimmana vuoden aikana su-
lattaa lumen Abessinian vuorilta ja kun vahvat „kesä-
sateet" putoavat Niilin yläjuoksun seuduilla, paisuu
joki, virtaa yli reunojensa ja tekee Egyptin järveksi.
Ainoastaan sulut ja ylhäisemmät paikat eivät joudu
veden alle. Vuoden lopulla vesi pakenee ja joesta
jäänyt muta lihoittaa maan.

Keski-Afrikassa juoksevat seuraavat joet: HensFai,
Gambia ja suuri AiFt^o/ci. Kucla/i on, sen verran kuin
tunnemme, alankoinen ja viljava maa.

Etelä-Afrikassa on vuoria pitkin rantaa. Sisä-
maassa on sekä erämaita että viljaviakin seutuja.

Eläinkunta Afrikassa poikkeaa osaksi muiden maan-
osien eläimistä, jasiellä onkin monien suurcmpain eläin-
ien koti. Niilin ylisessä juoksussa on krokodileja ja
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virtahevoisia, ja kun talvik arkoittaa muuttolinnut poh-
jaisista maista, matkustaa suuret joukot heitä alisen
Niilin seutuihin. Saharassa asuu kamelikurki ja zebra-
hevonen. Etenkin Etelä-Afrikassa löytyy paljon suu-
ria eläimiä. Täällä elää norsuja eli elefantteja, sar-
vikuonoja ja giraff suuret karjat juovikkaita he-
voisia ja monenlaisia antilopeja karkelevat jalopeuroja
paeten, ja joutuvat kuoltuaan hyenojen ja sjakalein
saaliiksi.

Asukkaat Afrikassa eivät ole läheskään niin lu-
kuisat kuin Aasiassa. Heidän lukuansa ei varmaan
tunneta, vaan arvataan se 50 ja 300 miljonaksi. Koko
Pohjais-Afrikassa asuu Arabialaisia; Keski- jaEtelä-Af-
rikassa Neekereitä. Neekerit ovat mustia; heillä on kä-
härä tukka ja paksut huulet. Etelä-Afrikassa asuu
Potten/otte/a, joiden tukka on vanukkeissa. — Kaikki
Arabialaiset ovat mahomedilaisia; vaan useimmat Nee-
kereistä ovat pakanoita.

1* Nitl im a at.
Egypti (10,000 neliöpen. 5 milj. asuk.) on kyllä

Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäinen
„sijaiskuningas". Asukkaat polveutuvat muinais-ajan
Egyptiläisistä. Beidän silloisesta korkeammasta sivis-
tyksestään todistaa vielä suuri joukko muistomerkkejä,
niinkuin temppelit, obeliskit ja mahdottoman suuret
pyramidit, joita käytettiin hautakammioiksi Egyptin
kuninkaille. Muinais-Egyptiläiset näet kunnioittivat
kuolleitaan suuresti ja balsamoitsivat heitä; sentähden
Egyptissä tavataankin paljon ruumiita, niinkutsutuita
muumioita. -— Egypti on viime vuosikymmenien kulu-
essa alkanut edistyä, ja merkillinen Sues'in /canava on
suuresti vaikuttava sen edistymiseen ja kauppaan.
Tämä kanava yhdistää Välimeren Punaisen meren
kanssa ja tekee vesimatkan Indiaan, jonne muuten täy-
tyisi kulkea Afrikan ympäri, paljoa lyhemmäksi.

Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannalla
ja Pai?-o deltamaan alkupäässä. Aleksandrian perusti
Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkaupunki;
siinä on 300,000 asuk. ja on Afrikan suurin kaupunki.
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Nuhiassa ja Abessiniassa ei ole yhtäkään suu-
rempaa kaupunkia.

I. Berberiä.
Monen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tunis.

Algier ja Marokko /-osvora/iioiia, jotka ryöstelivät me-
rellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Välimeren
rantojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä tavaroita.
Europan vallat kärsivät sitä ja maksoivat vielä
vuotuista veroa laivojaan suojellakseen. Viimein teki
kuitenkin Ranska vuonna 1830 AlgiePin valloittamalla
lopun tästä ilkivaltaisuudesta. Tämä maa tuli siis Rans-
kan omaisuudeksi; vaan Ranskalaisten täytyi monta
vuotta käydä sotaa ympärillä asuvia Arabialaiskansoja
vastaan, ennenkuin ne tahtoivat antautua heidän val-
taansa. Ranskalaiset ovat koettaneet siellä levittää
europalaista sivistystä.

Tripoli kuuluu erään turkkilaisen pasjan alle.
Lunis on itsenäinen ja siellä on Tunis, Afrikan

lähinnä-suurin kaupunki.
Algier'issa on kaupunki Algier.
Narokkoa hallitsee muuan suitani. Pääkaupunki

on Marokko.
3. Saharassa

on ainoastaan vähän asukkaita. He elävät paimento-
laisina tahi karavanien ryöstämisellä.

4. Sudan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on Timbuktu erä-
maan rajalla. Monta karavani tietä viepi tähän kau-
punkiin.

5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja (Bambia nimisistä joista.
Täällä on Viheriäniemi.

G. Guinea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin ran-
taa erittäin taudillinen ilman-ala.
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7. sffrtfa.
Xap-maa on sen eteläisin osa ja päättyy /P/vän

toivon niemeen. Se on Englantilaisten vallassa.
Melkein samaan aikaan kun Columbus purjehti

Hispauiasta, koettivat Portugalilaiset löytää meri-
tien Afrikan ympäri rikkaasen Indiaan. Monen yri-
tyksen perästä tämä onnistuikin. Hollantilaiset seura-
sivat sitten samaa tietä javalloittivat Kap-maan; myö-
hemmin sen Englantilaiset anastivat.

Saaria.
<3.-i Helena on myöskin Englannin haltussa. Täällä

kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Waterloon
tappelussa voitetuksi, täytyi hänen antautua Englan-
tilaisille, jotka pitivät häntä 6 vuotta vankina tällä
saarella. — Madeira kuuluu Portugalille ja on tunnettu
viininviljelyksestänsä. — Macia^/as/ca^ on Indian meressä.

Antertla
jakautuu Po^aiF-^bner/Kaan, 350,000 neliöpen., ja Pieiä
Ameriltaan, 320,000 neliöpen.; näitä yhdistää Keski-Amc-
rika, jonka kapeinta kohtaa sanotaan Panaman-iaipal^e/csi.

Rajat: katso kartasta.
Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Amerika ulot-

tuu kaikkiin vyöhykkeisin, paitse eteläiseen kylmään.
Vieri. Pohjainen Jäämeri on Pams «aimen jaBaffin-

/a/^cken kautta yhteydessä Atlantin meren kanssa. Pohjais-
ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri Mejioo-
ia/icien. H/a^ai^ae/lsin (magaljangin) saime« kautta on At-
lantin meri yhteydessä Pon Pa/iame?-6n kanssa. Tämä
tekee Kalifornian ia/^clen.

Niemimaita. Pohjais-Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, P/o^icia ja Paii/07-ma. —

Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa suhteessa se
on Afrikan kaltainen.

Laaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista Grönlanti on tärkein. Atlantin meressä
on New Pmtnci/anci. Pohjais- ja Etelä-Amerikan välissä
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on suuri Pansi-Pickian saaristo, johon kuuluu Suuret An-
tillit (lj), nimittäin Pu^a, Jamaika, P«iii ja Puerto Rico,
sekä suuri joukko pieniä saaria, joita sanotaan Pieniksi
Antiikiksi. Etelä-Amerikan eteläpäässä on Tulimaa, jonka
eteläisin niemi on Pa/> Hoorn.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Arönianii. 2. Prittein Po/^ai^.l^te^i/ca. 3. Po/<-

jois-Amerikan l//ick?/sl)aPai. H. Mejicon tasavalta. 5. PeM-
Amcrika, jossa on useampia tasavaltoja. 6. Pieiä-^bne-
/'i/can iasava/iai. 7. P^asiiian keisarikunta. 8. Guyanan
maakunta. 9. PaiaFonian maakunta. 10. Länsi-India.

Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoori^ista
Pohjais-Jäämereen asti kulkee vuorijono, jota kutsu-
taan Andein-vuoriksi. Ne ovat pitemmät kuin mikään
muu vuorijono maan päällä ja ovat korkeimmallaan
Etelä-Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan ole niin kor-
keat kuin Himalaja. Andein-vuoret ovatrikkaat kalleista
metalleista, niinkuin Perussa ja Mejicossa, jossa on
hopeata ja Kaliforniassa, jossa paljon kultaa saadaan.
Tulivuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andein-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinltuin Brasilian-ylänkö. Audein-
vuorten ja muitten vuorimaitten välissä on 3 suurta
alan/coa. Näiden jokaisen läpi virtaa mahdottoman
suuri joki. Pampat ovat etelässä; niiden läpi juoksee
Piaiajo/ci. Feiva? s. o. metsät ovat keskessä ja nii-
den läpi virtaa Amazon, joka on maailman suurin
joki. Pianoi (Ija) ovat pohjaisessa ja niiden läpi juok-
see Orinokon joki. — Pampat ja Llanot ovat ruohok-
kaita tasankoja. Selvät sitä vastoin ovat maailman
isoimpia metsiä, niinkutsutuita aarniometsiä.

Aarniometsä ei ole sennäköinen kuin meidän met-
sät. Meidän metsissä niin. kasvaa harvoja puulajeja, ei-
vätkä nämät kohoa erittäin korkealle. Mutta aarnio-
metsissä kasvaa puita monta sataa laatua, jotka ovat
niin korkeat, että meidän suurimmatkin puut sopisivat
niiden latvojen alle. Puista huomataan etenkin palmut,
joita vallan oikein kutsutaan „kasvien kuninkaiksi".
Niillä on ylipään hoikka, usein 100 kyynärää korkea
oksaton runko, jolla ne kohoavat yli muitten puitten:
päässä on mahdottoman lavea, hyvin suurilehtinen lat-
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vas. Useammat aarniometsän puista ovat täynnä he-
leän ja loistavan värisiä kukkia, japuitten välissä kier-
telee semmoinen joukko köynnöskasveja, ettei voi
päästä metsän läpi. Tämmöisiä aarniometsiä on ai-
noastaan kuumassa vyöhykkeessä, jossa kuumuus ja
runsaat kuurasateet kartuttavat viljavuutta.

Pohjais-Amerikassa on paitse Audein vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andein vuorten vä-
lissä on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi suuri
MssissiMi/o/ci juoksee. — Pohjaisempana, Yhdysvaltain
ja Brittein Pohjais-Amerikan välissä, ovat Panaclan jär-
l'6i> joista l^a,u/-m' on isoin. Nämät järvet yhteensä
ovat suurin suolattoman veden ala maan päällä ja ne
purkavat vettänsä S:t Pau^snsin joen (lorens) kautta.
Kahden näiden järvien välissä on Ma^a^an (nejägara) pu-
tous, jossa on 40 vertaa enemmän vettä kuin Troll-
bätassa ja on isoin vesiputous koko maan päällä. —

Pohjais-Amerikan pohjaisin osa on aian/coa, täynnä jär-
viä ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikaa ole-
vankaan. Amerikan snsimmäisei iö^/iu/äi olivat Skandina-
vian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grönlantiin
ja Leif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen Pohjais-
Amerikan itärannalle ja kutsui tätä osaa maasta „hy-
väksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuitenkin jäi unho-
tuksiin ja melkein viisi vuosisataa Leifin löytöretken
jälkeen tuli Columbus vuonna 1492 Länsi-Indiaan. Nyt
seurasi löytöretki toisensa perästä. Pis^aniaiaisei kub
kivat kauemmas länteenpäin mannermaahan ja vai-
loittivat Mejicon, Keski-Amerikan ja nykyiset Etelä-
Amerikan tasavallat, joissa sen vuoksi Hispanian kieli
on tullut yleiseksi. Pn^ianiiiaisei tulivat Pohjais-Ame-
rikan itärannalle ja levisivät siitä edemmäksi sydän-
maahan. Pohjais-Amerikan yhdysvalloissa puhutaan-
kin siitä syystä enimmäksi osaksi Englannin kieltä.
Po^iliFaii/alset tulivat Brasiliaan, joka silloin joutui hei-
dän halttuunsa. Kahdeksannentoista vuosisadanloppuun
asti oli Amerika Europalaisten vallan alla. Ensiksi
irtaantuivat Pohjais-Amerikan yhdysvallat Englannista;
sen perästä Hispania jaPortugali kadottivat alusmaansa.
Molemmat mannermaat ovat nykyään suurimmaksi
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osaksi itsenäisiä, ja Europalaisten tärkeimmät alusmaat
ovat Länsi-Indian saaristossa.

Alku-asukkaat ovat kahta kantalajia, nimittäin
Eskimot pohjaisessa ja Indiauit maan muissa osissa.
Ps/cimoi ovat metsästäjä- ja kalastaja-kansaa. Pickianii
ovat vaskenvärisiä („ruskeanahkoja"). — Paitse sinne
muuttaneita Europalaisia on monessa seuduin Neekerei-
iu/ciN) joita on tuotu Afrikasta. Kauan aikaa ovat
Neekerit siellä eläneet orjuudessa ja usein on heitä
julmasti kohdeltu; mutta nyt ovat he melkein kaikki
vapaita.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet,
näistä ovat merkillisimmät Mormonit, jotka ovat asettu-
neet Pohjais-Amerikan läntiseen osaan sniken Suolajär-
ren seuduille.

Po hja is- A m er t ta.
1. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoita. Ib
man-ala on hyvin kylmää, kun kylmät mereuvirrat tuo-
vat suuria jäälohkareita Jäämerestä rannalle. Asukkaat
ovat kristittyjä.

2. Brittein Pohjais-Anterita
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asu-
matonta ja tärkeä ainoastaan turkki-eläinten tähden.
Eteläisin osa Panacia on hyvin viljava. — Aeiu Found-
/anciin luona on suuri hietaluoto, jossa arvaamaton
määrä turskeja pyydetään.

3. Pohjais Amerikan wapaawallat
(170,000 neliönenink. 40 milj. asuk.)

eli Yhdysvallat on nykyään tärkein valtakunta Un-
della mantereella. Ne täyttävät melkein yhtä suuren
alan kuin koko Europa, vaan väestö ei ole suurempi
kuin Saksan. Se lisäyfyy kuitenkin lisäytyrnistään,
kun paljon ihmisiä muuttaa sinne Europasta.
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Xaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän teollisuu-
ie«s» voittaa Europari koneitten suhteen (esim. ompelu-
kone). P«o7-ii.?/ö antaa teollisuudelle tarpeelliset kivi-
hiilet, joita siellä löytyy paljon suuremmassa mää-
rässä kuin Englannissa. Pohjais-Amerikalainen valo-
aine, joka on suuresti levinnyt, on vuori-öljy (pe-
troleum), ja Kaliforniasta saadaan paljon kultaa. Maan-
viljelys ja karjanhoito ovat samoin tärkeät, ja sieltä vie-
dään paljon viljaa, pumpulia ja lihaa Europaan. Kauppa
ja merikiolku ovat melkein samalla kannalla kuin Eng-
lannin, ja Mississippi-joessa kulkee enemmän höyry-
aluksia, kuin missään muussa joessa maailmassa. Bau-
tateitä on pitemmältä kuin koko Europassa, ja ny-
kyään on yhdistetty itä- ja länsi-ranta rautatiellä, joka
kulkee New-Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 vapaavaltioon. Niiden
kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi Washing-
ionissa ja presidentti. Muutamia vuosia takaperin syn-
tyi sisällinen sota pohjaisten ja eteläisten valtioin vä-
lillä, etenkin siitä syystä kun pohjaisvallat tahtoivat
hävittää orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja orjat va-
pautettiin.

Kaupunkeja on idässä öo^on, New-York (uju), P/«-
-ladelphia ja lPaB/i,int/ion (vosjington). — Nämät kaupun-
git ovat hyvin väkirikkaita. Neiv-Yorkissa on I milj.
asuk. ja on Amerikan tärkein kauppakaupunki.
Washingtonissa on ainoastaan 100,000 asukasta, mutta
on pääkaupunki.

Sisämaassa on <HieaFo (tsji), joka harjoittaa suu-
rinta viljakauppaa maan päällä. Mississipin suulla
on New-Orleans.

Äärimmäisessä lännessä on <3an Pranciseo kulta-
rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useammat muutkin
Pohjais-Amerikan kaupungeista, on se vaurastunut san-
gen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty kultaa, virtaili
sinne monta tuhatta ihmistä.

4. Mejico
Suurin kaupunki on pääkaupunki Mejko.
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5. Keski Amerikassa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panaman taipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja kauan on jo ajateltu kanavan kai-
vamista tämän taipaleen poikki. Tällä tavalla tulisi
merimatka itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhen-
netyksi.

Etelä-A m e r i l a.
6. Gtela-Anterikan wapaawallat
kuuluivat samoin kuin Mejieo ja Keski-Amerika His-
panialle. Vapautuessaan jakautuivat he useampiin vai-
tioihin, vaan vaikka siitä ajasta jo on kulunut puoli
vuosisataa, kestää niissä yhä vaan alituisia rauhatto-
muuksia.

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä Pe««-
dör; pääkaupunki Quito (kiito) on päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen
jälkeen Peru rikkaine hopeakaivantoineen ja Chile (tsji-
le), jossa on merikauppakaupunki Pa^a^aiso. — Idässä
on Plata-joen varrella kaupunki Buenos Ayres, josta
viedään ulos paljon lihaa ja nahkoja niistä villitty neistä
karjalaumoista, jotka elävät Pampas-tasangoilla.

7. Brasilian keisariknnta.
(150,000 »cliöpcninf. 12 milj. afnt.)

Tämä avara maa on hyvin rikas luonnon-tuot-
teista, vaan asukkaita on sangen vähän ja ainoastaan
rantamaa on viljelty. Puotteisia huomataan kahvi ja
timantit.

Tärkein kaupunki on pääkaupunki Pio Janeiro
(dsjaneiro) Etelä-Amerikan suurin kaupunki 400,000
asukkaalla.

8. Gnyana
on viljavaa ja asuttu Europalaisilta uudis-asukkailta.



9. Patagonia
on hedelmätöin ja harvaan asuttu.

10. ztänsi-India
on sangen tärkeä, kuu sen saarilla on oivallinen ib
man-ala ja ovat viljavia. P«oiieei ovat tupakka, so-
keri ja kahvi.

Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen
valtion alle. Suurista Antilleista on Puba ja Puerto Pico
Bispanian ja Jamaica Englantiin vallassa; ainoastaan
Pa/ii on itsenäinen. Cubassa on Habanan (Bavanan)
kaupunki, joka on tunnettu sikareistaan. — Fienistä
Antilleista ovat useimmat Englannin omia.

Australia
käsittää kaksi pää-osaa, nimittäin Australian mantereet
eli Uuden Poi/an«i«, joka on Ison valtameren ja ludiai
meren välissä, ja /blsii-a/ian saaret Isossa valtameressä

1. 3lttstf mantereessa
samoin kuin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on väin
lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuumassa j:
eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan ilman-ala m
jokseenkin kuiva. Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas
Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa maan
osissa; niissä näet on kankeat lehdet, jotka seisovs
syrjittäin, niin ettei Australian metsissä ole samat
laista viileää varjoa kuin meidän metsissä. Eläinkur
ia/caan ei ole samanlainen kuin muissa maan-osisst
Nisäkkäitä ei muinoin ollut muita kuin reppu- eli kul
karoeläimiä, esim. hyppäilevät kängurut. Mutta n}
ovat Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiään, jotk
menestyvät oivallisesti, ja lammashoito etenkin on tn
vin tärkeä.

Alkuperäiset asukkaat ovat erästä Neekerin si
kua, vaan häviävät häviämistään sinne muuttavie
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Europalaisten edeltä. Koko tuolla suurella mantereella
(140,000 neliöpen.) on vasta ainoastaan IV2 milj. asuk.
eli vähemmän kuin Suomessa. Australian mantere on
Englannin vallan alla.

Tärkeimmät kaupungit ovat H/^nei/ (sidni) ja MP
bourne (börn). Viimeksi mainittu on samoin kuin San
Francisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupun-
giksi, kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita kul-
tamaita.

I. Australian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähellä Australian man-

nerta. Pasmania eli Pan Pismenin maa on mantereen
eteläpuolella, Pun Zeelanti itäpuolella ja P«si 6s«inea
pohjaispuolella. Blompana Isossa valtameressä löytyvät
saaret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhatta. Niistä
huomataan Ystävyyden «aa/e^ Fs^a «aa^ei ja äärimmäi-
sinä koillisessa sanckloilHin saarsi (sändvitsj).

Useimmat näistä saarista ovat koralliluotoja. Nä-
mät syntyvät merkillisten koralli-eläinten kantta, jotka
rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti. Vähi-
tellen syntyy saari, ja tämä saapi ensimmäiset kas-
vinsa siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren aja-
mista kokospalmun pähkinöistä.

Asukkaita on ainoastaan 1 miljona. Useat heistä
ovat omistaneet Europan tapoja ja kristin-uskon.

Useammat saaret kuuluvat Pu,-o/)an valtioin alle.
Hancku)i'<Mn Faasia hallitsee itsenäinen kuningas ja asu-
jamet ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä saa-
rilla tapettiin mainio englantilainen merenkulkija Cook,
joka on tehnyt itsensä kuuluisaksi löytöretkiltään Aus-
traliassa.
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