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äßut*tutuffta:
Tässä kirjassa oroat kaikki korkeudet lasketut Parisi»

jaloissa; semmoinen ott lähes kymmenettä osaa pitempi
Suonien jalkaa.

Peninkulma on, jos ei toisin fetroääti sanota,
maantieteellinen, joka ott noin 7 tnirstaa pitkä.

21 teit) ett merkkinä on °.

©ri kirjainlajit ojoittaroat mitä on eri lukumäärien
ajalla Ittettaroa; tattnaiftUa kirjaimilla painettu kuuluu nittt.
korkeampaan lukumäärään.





Johdanto.
Kaikki mitä Jumala on luonut, kutsutaan maaii-

ni«/:«i. Helposti huomataan, ettg mahdottoman suuren
täytyy maailman olla, kun ajattelee miten äärettömän
kaukana taivaan kappaleet ovat toisistaan avaruudessa
(aurinko, kierto- ja pyrstötähtineen, ja sitä paitse kiinto-
tähdet). Maa näyttää meistä kyllä isolta, vaan verrat-
tuna maailman avaruuteen se ei ole suurempi kuin pi-
sara verrattuna mereen.

Maa on pyöreä kuin omena ja kuvataan sentähden
parhaiten karttapalloon ; maan eri osia kuvataan kartoille.
Kartalla on pohja ylinnä ja eie/ä ahnna, iänsi vasem-
malla puolella ja tiä oikealla.

Silmistämme näyttää ikäänkuin aurinko liikkuisi,
koska näemme sen nousevan idästä ja laskevan länteen.
Uutta iocken/^äiile^i pysyy aurinko kuitenkin liikkuma-
tonna, sitä vastoin kuin maa pyörii itsensä ympäri.

Naalia on, niinkuin vierevällä pallolla, ainakin
Aa/^aiat'ntm liikunto. Se kulkee auringon ympäri jatar-
vitsee tähän 365 vuorokautta ja lähes 6 tuntia. lam-
möistä aikakautta kutsutaan vuoci^si, ja tämän liikunnon
kautta syntyy eri vuoden-ajat (kevät, kesä, syksy ja
talvi). Maa pyörii samalla kertaa itsensä ympäri, ja
siihen tarvitsee se 24 tuntia eli yhden vuorokauden. —

Tästä liikunnosta tulee päivän ja yön vaihetus.
8e viiva, jonka ympäri maa pyörii, kutsutaan Tnaan

akseliksi. Akselin päitä kutsutaan navoiksi, nimittäin
pohjaisnavaksi ja etelänavaksi.

Hyvin tärkeätä on, esim. mertakulkevain, tietää
määrätä jonkun paikan aseman. Sentähden on tarpeel-
lista, että tämä asema on niin merkitty karttapalloon
tahi kartalle, että sen mukaan voi laskea missä paikka
löytyy itse maan päällä. lätä varten vedetään kartalle
viivoja kahteen suuntaan.
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Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan sen-
tähden pyöröviiva vedetyksi yltä-ympäri maan ; sitä kut-
sutaan iasaa/a^sl eli päiväntasaajaksi, ja se jakaa maan
kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja e^/äisesn pal-
lonpuoliskoon. Tasaajan ja napojen välillä ajatellaan
vedetyksi useampia muita pyöröviivoja samaan suuntaan
kuin tasaajakin; näitä kutsutaan leveyspiireiksi. Tär-
keimmät niistä ovat kravun jaAatt7'ii?!^Hä/ii6^»n'7'ii, joista
edellinen on 350 peninkuormaa tasaajasta pohjaisessa
päin, ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä päin, —

myöskin pohjainen ja eteläinen na^a^>«>l, joista pohjai-
nen on 350 peninkuormaa pohjaisnavasta ja eteläinen
350 peninkuormaa etelänavasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi muita piirejä toisesta
navasta toiseen tasaajan poikki. I^äitä kutsutaan puo-
lenpäivän-piireiksi, syystä kun kaikissa niissä paikoissa,
jotka ovat samalla puolenpäivän-piirillä, on yhtä aikaa
puolipäivä. Puolenpäivän-piirejä voi tietysti vetää niin
monta kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan kohdalta mitaten
5,400 peninkuormaa. Kartalla on tasaaja jaettu puo-
lenpäivän-piirien kautta 360 osaan eli a«isess,i.

Se puolenpäivän-piiri, joka kulkee läpi Ferro saa-
ren, otetaan ensimäiseksi ja siitä luetaan toiset itään
ja länteen päin. Maa tulee tällä tavoin jaetuksi iiäi-
seen ja iäniiseen pallonpuoliskoon. Merimiehet pitävät
kuitenkin sitä puolenpäivän-piiriä ensimäisenä, joka
kulkee läpi Greenwichin (grinitsjin) kaupungin Englan-
nissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-piirit
ja puolenpäivän-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 ojaa maan pintaa on suolaisella me-

dellä (merellä) peitetty, ja ainoastaan yksi neljännes on
niin korkealla, cttä se muodostaa maan.

9J?nota on lufematoin joukko suurempia ja pienempiä
ojia, joiden kaikkein ympärillä on meri. Suurimmat näistä
osista kutsutaan mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä kaikin puolin on mettä, kut«
sutaan saareksi, Semmoista maalikappaletta, jonkakolmella puolella
on mettä, kutsutaan niemimaaksi, ja f oufernpaa niemimaata nie-
mcifeeksi (niemeksi eli nokaksi). Soukkaa maankaistaletta, joka yh<
distää kaksi maata, kutsutaan taipaleeksi eli kannakseksi.

Mantereita on 3.
1. Söanha mantere ott itäisellä pallonpuoliskolla.

Se jaetaan 8 maan-ojaan, jotka oroat Europa, Aajia
ja Afrika. Europa ott Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan maan faitainen
Suestn taipale.

2. Hiisi mantere eli Amerika on läntisellä pal-
tonpuoltéfolla. ©itä hitsittään Uudeksi mantereeksi/ koska
mainio merenfulfia Colttmbus seit löysi ivasta muonita
1492. Amerika on neljäs maan-o ja jakautuu Poh-
jais Amerikaan ja Etelä-Amerikaan, joita Keski-

merika yhdistää. Kesti-Amerifau kapeutta ojan hitsit-
taan Pa nama- t a i pale eks i.

3. Australian mantere eli Uusi Hollanti on
itäisellä pallonpuoliskolla ja on mannermaista pienin. Sen
itäpuolella olema ifo jaari-jotttto, ynnä tämä mannermaa
on tviides maan-osa eli Australia.

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

Meri on yhteistä mesijouffoct, jonka mikään osa ei ole
toisestaan ihan erillänsä.

Wesi, juka ei juokse ja on merestä erillään, kutsutaan jär*
welsi. Se mesi, joka murtaa maan siten, että sillä on kolmella puo«
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ItUa maata, kutsutaan tähdeksi (mutkaksi, muonolsi). Se kapea mesi
taa*, joka t)hbtitää talsi isompaa mettä, kutsutaan salmeksi.

2fteri jaetaan 5 pää-ofaan, joita kutsutaan malta-
rnerifsi.

1. Eteläinen -Jäämeri on etelänaroan ympärillä.
2. Iso rcaltameri, myöskin £yroett mereksi eli

Etetämereffi kutsuttu, ulottuu ibäsfä Amerikaan ja län*
neösä Aafiaan ja Australian mantereesen.

3. Indian meri ulottuu idässä Australian man-
tereesen, poHjaifeSfa Aafiaan ja lännessä Asrifaan.

4. Atlantin meri on Europau ja Afrikan tänfi*
rannan ja §lnterifan itä=rannan mälillä.

5. Pohjainen Jäämeri on pohjaiåsnainatt ympärillä.
Kartalla näemme, että Z/ie/äin^n Jäämeri on vä-

littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian ja Atlan-
tiu 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 ainoas-
taan Beringin salmi. Pohjaisen jäämeren rajat ovat
Europa, Aasia ja Pohjais-Amerika. — Iso va/iansn' on
kaikista meristä isoin.

G u v o p a.
(180,000 neUöpeninhiorman, 300 miljonaa afttfrtsta.)

SRajat: katso fartaSta.

Vaikka Europa on lähinnä pienin viidestä maan-
osasta, on se muita paljoa tärkeämpi. Europalla on
nimittäin hyvin edullinen muoto, koska meri monessa
kohden tunkeuu maahan. Xun siinä siis ei löydy kovin
laveita ja luokse-pääsyttömiä maita, voipi helposti tulla
sen eri osiin. Tämä helpoittaa kauppaa ja kaikkea
muuta keskuushikettä. Europalla on samassa edullinen
asema maan päällä, koska sen suurin osa on lauhkeassa
vyöhykkeessä. *) Koko vuoden sää (ilman-ala), joka

*) Muist. Ilman-alan suhteen vniäaan mag, jakaa 5 vyö-
hykkccsen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauhkeaan ja 2 kylmään. Kuuma
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miu inu i liii i iii ii 1 nm
kuttaa ihmisten ja! Bta mahdottoman
kasvien inemot\ -B Bsuuria puita, joita
luiseen, ei ole tä-B Bnähdäänkuumas-
män vuoksi liiani Isa vyöhykkeessä;
kylmä eikä liian! Bvaan kuumuus sil-
kuuma, ei liiani Iloin ei myöskään
kuiva eikä liianI Bole niin painusta-
kostea. Europal-I lV:l- että se ihmi-
la tosin ei ole niin I Isiä estäisi ajatte-
lämmin ilman- 1 Bleniasta ja työtä
ala, että siinä Tässä
on muistettava asukasten onnen tulevan varsinkin siitä,
että H^isttn usko on levinnyt melkein yli koko Euro-
pan. Tästäpä tulee myöskin, että Europari asukkailla
on suurin valistus ja sivistys koko maan päällä.

Suurin maakappale Europassa on Itä«Europa(We-
näjä). Tästä lähtee kaksi niemimaata, nimittäin Pohjain
Europa (Suomi, roähäinen osa Wenäjätä, Ruotsi ja
Norja) ja Keski-Europa. Keski -Europasta lähtee etelään
päin Etelä-Europa, jossa on kolme niemimaata, nimit*
täin Pyreneitten (Espanja ja Portugali), Italian ja Tur»
fin=Kreifan niemimaat.

Meri. Pohjais- Jäämeri muodostaa Wienan
meren Wenäjän ja Lapinmaan roälillc. — Atlantin
meri muodostaa suuren joukon osia: Pohjameri on aukea
pohjaispnolelta; lounaassa yhdistää Salaisin (kaleen)
salmi ja Kanali sen taas Atlantin mereen. Pohjame*

KAUKASIALAINEN.

vyöhyke on kummallakin puolella takaajaa kääntöpiirien välillä;
f)ohjaispuolella tätä vyöhykettä on pohjainen lauhkea ja eteläpuo-
telia eieiäinen iau^ea vvöhvke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmatkylmät vyöhykkeet perimmäiseen
pohjaan ja etelään asti. — Kuumassa vyöhykkeessä on kova kuu-
muus, 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 ollen-
kaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä synnyttää eri lämpimvys nuo neljil,
hyvin tunnettua vuoden aikaa. Kylmissä vyöhykkeissä taas on
kaksi vuoden aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä, hyvin kylmä
talvi. — Kunkin maan asemasta jossakin näissä vyöhykkeissä ei
kuitenkaan voi aivan tarkoin määrätä »en ilman-alaa. Tästä «n«m»
min sittemmin.
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restä lähtee ©fagerraffi itäänpäin Kattegattiin, jota
Juutinrauman (Orejuud'in), Ison Beltin ja SBähän
Vellin kautta on yhteydesjä Itämeren kanssa. Itämeri
muobostaa Pohjanlahden, Suomenlahden ja Nii-
gantahben. — Franskan ja Espanjan mälillä on Bis»
kajan tahti. — Etelämpänä roie Gibraltarin (fjibral-
tarin) falmi Söälimereen, joka on kaikista sisämertstä
fuuriit. Pienempiä ofia Wälimertä owat Adrian meri
Italian tuierellä ja Kreikan faarifas meri eli Arfipe-
lagi. Tästä mie Dctrdanellein falmi, Marmara-
meri ja Konstantinopolin jalmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa omat 9Joroaja ©enttja, <£>ttip-
purouoret kaukana meressä ja Lofoten saaret; tankana
meressä luoteesfa oroat Färsaaret ja Islanti; lännessä
on Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Irlanti);
Kattegatin ja Itämeren roälillä ou Tanskan saaret ja
itse Itämeressä £)lanti, Gotlanti, Ahroenantnaa,
Hiidenmaa ja Saarenmaa — SÖälimeressä on Kor-
sika, Sardinia, Sicilia ja Kandia sekä useampia pie-
niä saaria Kreikan saarimaassa meressä.

Guropan walta kunnat.

1. iBseiiäj(i täyttää koko ItäEuropan. ©itä paitfe
oroat Suomi ja Puola fiihen yhdistetyt.

2. Rnotfi ja Norja täyttämät ©fandinaroian niemi-
maan.

3. Tausta käsittää Jyllannin niemimaa» pohjaisenosan ja joukon saaria.
4. eafiti täyttää Keski-Europan keski-osat ja fifättää

monta roaltatuntaa. Tärkein maa on Prensfi, joka käsittää
suurimman osan Pohjais-Saksaa.

5. Itämältä «Unkari on Keski Europan kaattois-osassa.
6. Smcitfi on Keski-Europan etelä-osassa.
7. tfioltauti eli Silomaat,
8. Belgia ja
9. Frnusla oroat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irlanti oroat faaria.
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11. Espanja ja 12. Portugali täyttämät Ptjreiiett*
ten niemimaan.

13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. Xiirfinmoa ja 15. Krcilla täyttämät Surfin-

Kreikan niemimaan.

Itä=Eu r o p a.
1. 3scitöiott waltakunta

Itä-Etiropa on tärkein osa Weuäjän maitokunnasta,
johon fitä paitse kuulun roähemptä osta Pohjaié-Eiiropasto.
(Siionit) ja Keöft:@uropaéta (Puola) fefä fuuri osa Slafiata.

Venäjän valtakunta ei tä^tä ainoastaan itäisen puo-
len Europaa, mutta myöskin pohjaisen kolmannen osan
Aasiata (Siperia y. m.) Se un laveiitensa puolesta Buu-
rin valtakunta maan päällä ja täyttää Kuudennen osan
kaikesta mannermaasta eli on alaltaan lähes 400,000
neliöpeninkuormaa. Tämä mahdottoman suuri valta.-
kunta on kuitenkin harvaan asuttu, jo. Siperiassa, .joku.
on valtakunnan suurin 08a, on ainoastaan nelM tnihonau.
asukasta. XoKo valtakunnassa on 85 mih, asuk. —

Venäjän mahtavuuden ott perustanut l?ietari Suuri ja
sitä ott vähitellen kartuttaneet sekä Kän että Känen jäl-
Keisensä voittamalla maita Ruotsilta, luolalta, Turkilta
ja Aasialaisilta kansoilta.

Wattafunuan europalaiseen osaan kuuluu Weuäjän
Keisarikunta ja Suomen ©ituriruhtinaauntaa. En-
sin mainittuun kuuluu feu ohesfa alueita Aasiassa.

Wenäjäu Keisarikunta.
(90,000 neliöpenink. 70 milj. a\nt.)

Rajat: katso kartasta.

Majatta Aasiata roastaan tulfee futtariffaat Uralin
tunturit ibässä ja lumipeitteiset Kaukasin tunturit
etelässä; Krimin roähäisellä niemimaalla Mustan meren
rannalla kulkee Satiriau rottoret. Mutta muuten on
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fofo maa suunuattoman fuuri tasanko, jota ftttjutaan Itä*
Eitropatt tasangoksi.

Poikki tämän tasangon kulkee kaksi matalaa maan-
selännettä, Pohjainen selänne Kulkee Uralin keskipal-
Koilta Itämereen päin jaKutsutaan korkeimmalla koh-
dallaan nimellä l^a/ciai. Eteläinen kulkee Uralin etelä-
osasta Keski-Europan vuoriin saakka ja on joksenkin
leveä. — Waldailta juoksee kolme Weuäjän pääjokea,
nimittäin Wolga, Dnjepr ja Väinänjoki.

Tämä tasanko on ro esirika s ja siinä on suurempia
jokia ja järroiä kuin misfään Europan muusfa maasfa.
Joet oroat merfillifet tafaifesta juoksustaan. Ne oroat sen-
tähden Haafsihtlulle sopimat jopa tähteeltä suulle asti. Tär-
keimmät joet omat Neroa ja Wolga, jota on Europan
suurin joki. — Etelää kohden juoksee Kaspian mereen Ural
ja Wolga (kaupunkeja: Nisjnij Nomgorod, Kasan, ©aråtoro ja
Astrahan), Asoman mereen D>on, 9)ht§taan mereen Dnjepr
(kaup. Kijem). — Itämereen laskee Weichsel (kaup. aöarsotoa)
ja Njemi, joiden molempain laskusuttt oroat Preussin-
maalta. Niigan lahteen laskee Wäinänjofi (laup. Riiga),
Suomenlahteen Nar o roa (kaup. Narraa) Peipsen jär-

estä ja Neroa (kaup.Pietari) Laatokasta, johon tulee
Syroärin joki Äänisen järroestä ja Wethojofi
(tauy. Nomgorod) Itntajärroestä. — SSienanntereen laskee
Wien a (kaup. Arhangeli) — Mainituista järroistä on Laa-
tokka juurin koko Europassa. Kaspian meri, jofa on Aa-
sian rajalla, on suurin järroi fofo maan päällä, yhtä suuri
fititt Itämeri. Sen tuejt ou suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjaisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä ja sillä on kylmä manner-ilmasto.
Tämmöisessä ilmastossa on sekä hyvin kova pakkanen
talvella että hyvin Kova Kuumuus kesällä; samassa on
se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoastaan vähäisen.
Meri-ilmastossa sitä vastoin ei ole niinkuin manner-
ilmastossa Kovaa pakkasta talvella eikä Kumuutta Ke-
sällä, mutta Kyllä Kosteutta ja tuulta paljon. Venäjä
on Europan Kylmin maa japaljoa Kylmempi kuin Länsi-
Europa samoilla leveys-asteilla, sillä se on vähemmän
yhteydessä meren Kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hi-
taasti jäähtyy. Länsi-Europan lauhkeampaan ilman-
alaan on toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin me-
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ren siitä osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä juoksee
suuri merenvirta „Golfinvirta" Länsi-Euroopaan saakka
ja tuo joukon lämmintä vettä muassaan. Tämä läm-
mittää ilman ja lauhduttaa sillä tavoin ilman-tilan. Koska
Venäjä kuitenkin ulottuu kauas etelään, niin on sen ete-
läisissä osissa lauhkeampi ilman-ala, vaikka talvi siellä-
Kin on niin Kylmä, että Mustan meren lahdet joka vuosi
jäätyvät.

Kasvullisuus on ilman-alan mukainen. Pohjaisessa
osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät tuule-
maan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettömiä tur-
vorämeitä ja soita, joita Kutsutaan Tundraksi ja jotka
ovat jäässä melkein Koko vuoden; siellä kasvaa ai-
noastaan naanapensaita ja sammalta. — Sitten seuraa
äärettömät mets«i (ensin havu-puita, jotka voivat Kestää
Kylmempää ilman-alaa, ja sen jälkeen lehtipuita, niin-
kuin tammi ja lehmus) ja lihavaa peiio/naaia, jokarun-
saasti kasvaa viljaa, pellavasta ja hamppua. Maan vii-
jarikkain osa on niinkutsuttu mustan-mullan-seutu, joka
Käsittää koko eteläisen maanselänteen ja jolla on syvä
ja väkevä väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli
vehnää. — Etelämpänä löytyy äärettömiä a?omait« s. o.
tasankoja, joilla Kasvaa korkeata ruohoa. — Äärimmäi-
sessä eie/ässä sallii lauhkea ilmanala viiniköynnöksen
viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys jaAa?'-
janhoito. Naanviljelys tekee, että suurin määrin ulos-
viedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla Käypi
laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia, sarvikar-
jaa, lampaita ja Katneleita. _ Siellä tavataan lammas-
laumoja, joissa on 50,000 lammasta. — Metsästys on
hyvin antava ja varsinkin oravia ja metsälintuja saadaan
paljon. Ei mikään maa Europassa ole niin rikas turkki-
eläimistä kuin Venäjä. — Kalastus on suuresta arvosta
etenkin Wolgassa, Uralissa ja Kaspian merellä, jossa
etenkin sammen lajit ansaitsevat mainitsemista, kiistä
saadaan kaviaria ja kalanliimaa. Näitä kaloja pyyde-
tään etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne
nousevat tiheissä parvissa Wolgaa ja Uralijokea ylös.
— I^o^iil/öiai harjoitetaan etenkin Uralin tunturissa,
joka antaa Kultaa, platinaa ja etenkin rautaa. Suolaa
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löytyy viljalta samoissa paikoissa ja arojärvissä. Aro-
mailla se usein ravettuu ulos maasta niin suuressa mää-
rässä, että maa näyttää kuin olisi lumella peitetty. —

Teollisuus on vilkas maan keskiseudulla ja Venäjän suu-
rin tehdaskaupunki on Moskova. Venäläisistä tehtaan-
tuotteista on juhtinahka ja KöysiteoKset Kiitetyt. —

H«v/)/'c</«A6iiä edistyttää haaksikululle sopivat joet, Ka-
navat, rautatiet ja lukuisat markkinat. Kanavien Kautta
ovat kaikki neljä Venäjään Koskevaa merta yhteydessä.
Tärkein vesikulku Sisä-Venäjän kaupalle on Wolga.
Wolgasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Ns-
vaan ja Itämereen, esim. Hs«?^/» kanavan kautta, jokayh-
distää yhden Wolgan syrjäjoen (Sjeksnan) ja yhden
Ääniseen laskevan joen(Wytegran). Muista kanavista on
merkillisin Laatokan vanuva, joka kulkee Uaatokan ete-
lärantaa pitkin, sillä itse järvellä purjehtiminen on vaa-
rallista. Rautatietse voipi nyt päästä Pietarista Mustan
meren luo ja Wolgan luota länsirajalle. Tärkeimmät
kauppakaupungit ovat Pietari, Riiga, Odessa, Moskova
ja Nisjnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat asuk-
kaat kuuluvat Slavilaiseen sukukuntaan. Siihen kuuluu
itse pääkansa U<?,/ä/Hi^, jotka enimmäksi osaksi asuvat
maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset länsi-osissa. Muista
kansakunnista ovat seuraavat lukuisimmat: useat H«o-
---malaisheimat pohjaisissa osissa, Lättiläiset, /^'u/tn^i ja
Juutalaiset lännessä; Tatarit kaakossa. Saksalaisia löy-
tyy etenkin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä. Vlei-
sin uskonto on kreikan uskonto, jota Venäläiset tun-
nustavat. Puolalaiset ovat katholin-uskoisia, Saksalaiset
ja osa Suomalaisia ovat lutherilaisia. Tatarit ovat ma-
hometilaisia. — Kansan va/^^^s on vielä alhaisella kan-
italia, niin että useimmat talonpojat eivät osaa lukea
eikä kirjoittaa. Nykyisiin aikoihin saakka ovat talon-
pojat olleet c)^'t'na, mutta Keisari Alexander II on hä-
vittänyt orjuuden.

Keisarin valta on rajoittamaton.
Hflflttuffen fuhteen on Wenäjä jaettu kuwernement>

teihin.
Maan historian fuhteen jaetaan Wenäjä 7 pää-
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osaan: Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Wironmaa,
Liiminmaa ja Kurin maa), Ijo-Wenäjä, SÖäi&ä We-
näjä, Länji-Weuäjä, Puola, Etelä Wenäjä ja Itä-
Wenäjä.

Suurimmat kaupungit oroat Pietari 700,000 ja Mos-
koma 600,000 asukkaalla.

Itämeren maakunnissa löytyy: Pietari, Kron-
jtabt ja aarina Inkerinmaassa, SRääraeli (Tallinna)
Wironmaassa, Niiga ja Tartonlinna eli Dorpat
Liiraininaassa sekä Mitan Kuurinmaassa. — ©aaria:
Hiibenmaa ja Saarenmaa

MOSKOWA.
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Pietari, maltakunnan pääkaupunki, on Europan komeimpia
kaupunkeja teroeine katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niin
kuin Risakin kirkko ja talmipalatsi. Muistopatsaita: Pietari ©uu»
ren lumapatslls ja Aleksanderin kolonni. Meren puolella suojelee
Pietaria luja linnoitus Kronstadt, joka on saarella Suomen lah-
beSfa ja on 3Benäjän tärkein fotafatama. — Narma on tunnettu
Kaarle XII:n tooitosta m. 1700.— Riiga on suurikauppakaupunki
100,000 asukkaalla. — Dorpat on nliopistonsa lautta tunnettu.

Ifosja Settiijnsjii löytyy Arhangeli, Nomgo-
rod, Moskoma, Nifjnij Nomgoroö ja Sula. —

Saari: maja S ml ja.
Arhangeli on kauppakaupunki. — Nomgorod oli maltakun-

nan ensimäinen pääkaupunki.— Moskoma on maltakunnan toinen
pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut kupu-
katot ja tornit oraat ikäänkuin metsänä. — Nisjnij-Nomgorodissa,
missä OK laskee SBolgaan, pidetään rauosittain suuret markkinat,
joihin ferät)tt)9 monta tuhatta ihmistä Europasta ja Aasiasta. —

Sulassa on metallitehtaita.
Wiihiisjii Weniijiisjii -on ftijero ja Poltäroa.
Kijero oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltäma on

tunnettu Kaarle XII:n tappiosta m. 1709.
Söufi Wcniijäsjä on Wilno juurin fattpimfi.
Puolassa on Warsowa pääkaupunkina 300,000 asuk-

faatla.
©tclH^cndiiisjii ou Mustan meren rannalla Odessa

ja ©emastopol.
Odessa on suuri kauppakaupunki 150,000 asukkaalla. — ©e-

roastopot on Krimin niemimaalla ja on tunnettu Turkin sodasta.
Donin tienoilla asumat Donin Kasakat.
3ftä Weunjasjä on ftaiäu, ©arätom ja Slftrahan.
Kasan ja ©aratoro harjoittamat miljakauppaa. — Astra-

han harjoittaa kalastusta.

Suo me n SllurirllhliualMlnali.
(6,700 netiöpcninf. 1,900,000 asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Bullmenmaan asema on 60 ja 70" välillä pohjais-
leveyttä sekä 38 ja 50° välillä itäpituutta. Suurin pi-
tuus on 108 suom. peninkuormaa, pohjaisimmasta päästä
(Tenojoen luota) eteläisimpään nenään, Hankoniemeen.
Suurin leveys idästä länteen on 57 suomen peninkuormaa.

Suomenmaa ou täynnänfä Muoria, joista ei ainoa*
kaan ole erittäin fortea. Korkein lutiorenhuippu, Pallas*
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tunturi, maau pohjoisimmassa osassa, ou ainoastaan
2,800 jalkaa korkea. *) Wuorijelät maau pohjaisessa osassa
oroat 1,000 jalan korkuisia ja jopa korkeampiakin. Ne ale-
neroat etelään päin 3—400 jata» korkuisiksi setä kulkemat
ympäri ja poikki seu ylämaan, jofa täyttää suurimman ofan
maata. Tämä ylämaa alenee läntiseen rantaan päin, joka
nlimatfaan on alhaista ja tafeaa. Täällä on maan juurin
tajanfo Pohjanlahden keskisellä rantamaalta. Etelään päin
rouoret laskeumat jyrkkinä mereen ja muodostamat suuren
joukon niemiä. Etelärannan edustalla löytyy lukemattomia
luotoja ja saaria. Waitka fohta meri ulkopuolella kuo-
huu, ou mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin kut-
futuiSfa saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenan-
maau saaristo Pohjanlahden suussa. Läntisellä ran-
uastolla on faaristoja ainoastaan siellä täällä, niinkuin
Meren kurkussa Pohjanlahden fapeintntalla kohdalla.

Suomen ifointa ttmorifelfää futfutaan Maanfeläffi.
Se kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jan rajaa, sitten ©uonteii Lapinmaan läpi Wenäjän rajalle.
Täällä kääntyy se etelään päin ja on ofaffx rajana, kun-
nekkas je fäätinäfje faaffoifeen päin Weuäjän puolelle.

Maanfelästä kulkee faksi pääfetfää poikki maan Poh-
jantahteen asti: 1. Suomenselkä, joka eroittaa Pohjan-
maan Karjalasta, ©aitiosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
2. Salpausselkä, joka eusiu kulkee läpi Karjala» ja sitte»
lähellä sitä rajaa, jofa eroittaa Samon, Hämeen ja Sata-
funnan pohjoispuolella, Karjalasta, Uudesta maasta ja
Warsinais-Snomesta eteläpuolella.

Kahteen miimeksi maiuittuuu selkään yhdistyy neljä
lyhempää selännettä, nimittäin Karjalanselkä, ©aroon-
selkä, Hämeenselkä ja Satakunnanselkä.

SatpatiSselästä kulkee lounasta kohden Lohjanjelfä
aina maan eteläisimpään nenään asti, nimiitäin Hanfonie*
mcen, ja kaakkoa kohden Äyräpään selkä Inkeriin.

Maattselästä kulkee etelään päin £> un ass eikä pitkin
Mttottion ja Tornion jokia Pohjanlahteen asti, ja lounaa-sen päin Kainunselkä Suomenselkään asti.

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan saman*
korkuiseksi joka paikasta, ja kun puhutaan jonkin rauoren torleu-
besta, tarkoitetaan sillä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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liirwistä ja jo'ista ou Suomenmaa hymin rtfaö.
Syystä sitä sentähden futstUaanftu „maaksi tuhatjärtoijefsi".
Erittäin rikas jännistä on Suomenselän ja Salpausselän
raätinen osa maata. ©e on ikäänkuin „merenä täynnä
saaria" ja ulkomaalaiset ftttsuroat sitä nimellä Suonten
järmi yläutö. Täällä löytyy lukemattomia järroiä, joita
salmet ja mirrat yhbistäroät.

Ylämaan roeoet yhdistyivät jaksottani muutamiksi las-
kijoiksi, joista sentähden maan roesiriffaintntat joet muodos-
tumat. Alamaan roeoet laskemat ttseampain pienempien
jokien kautta. Maau epätasaisuuden ja kimiperäisyyden täh-
den oroat medet mirtaisat ja täynnä loskia ja putouksia.

Mainittujen muoriseltäin kautta syntyy tuiisi pää-
wesistöä.

1. Poiijrtitiett wesistö: Inarinjärroi, jofa Pats*
joen fautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, jofa on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet eroat ulkopuolella maan
rajaa Pohjaisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen toejistö, jonka roeoet laskemat Pohjan*
lahtien pohjaiseen osana: Tornionjoki, jofa ynnä sen syrjä-
joki Muonion joki on rajanaRuotsia maataan (faup. Tornio).
— Kemijoki (faup. Kemi), joka juoksee Kemijärroen läpi.
— Oulunjoki, jonka fautta lasferoat Oulunjärmi nnuä
jen lisäroebct: Hyrynsalmen haara pohjaisesta ja Sot-
kamon haara (kaup. Kajaani) idästä (kaupunki Oulujoen roar*
rella: Oulu). — Wiimeiufin juuri joukko pienempiä jokia,
niinkuin Lapuanjoki (kaup. Uusi Kaarlep^t) eli Soenfuu) ja
Kyrön H, juurin Etelä Pohjanmaalla.

3. lounainen wesistö, jonka medet lasferoat Pohjan*
lahtien etelä-ofaan ja Itämereen. TäSjä huomataan roar-
finfin pieni Pyhäjärroi (kaup. Tampere). Tähän laskee poh-
jatepuolelta Näjijärtoi tijäroeftueen: Ntsärinselkä, Pih-
lajaro eden ja Keuruu haarat. Etelästä tulee Pyhä-
järroeen Längetmänhaara, Hauhon ja Wanajan haa-
rat (laup. Hämeenlinna). Pyhäjärwestä juoksee yhdistynyt
mesijottkko lauteen päin, faapi pohjoispuolelta lisäksi Ky-
rosselän Ktjrösfosfen fautta ja laskee raiimein Koke-
mäenjoen kautta Pohjanlahden etelä-ofaan (kaup. Pori). —

Auraujoki laskee Itämereen (kaup. Turku).
4. Eteläinen ja kcskimiiinen wesistö, jofa taöfee

Suomen lahteen. — Suurin järroi on Päijänne (faup.
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IywäskM). Tähän järroeen juoffee pohjaisesta päin Saari-
järwenhaara, SBiitajctarenhciara, jossa on Keitele,
ja Nautalammenhaara. Sbäötä tulee Päijänteesen
©némänhaarn, jossa ou Puularoesi. Päijänteen etelä-
puolella juoffee roefi kaakkoiseen päin (kaup. Heinola) ja kut-
sutaan Kymijoeksi. Tähän jokeen juoksee pohjaisesta päin
Mänty har un haara, jonka kautta Puulawesi myöskin
laskee. Kymijoki jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen
suuhaaraan, joiden itä-puolisessa on Korkiakoski kauniina
putouksena. Rajalla Wenäjätä roastaau juoksee Rajajoki
eli ©iestarjofi.

5. ttaaktoilleu tDejitftti, joka laskee Laatokkaan. —

Tässä löytyy saarikas Saimaan järroi (kaup.Lappeenranta,
Mikkeli), joka saapi lukuisia lisämesiä pohjaisesta päin. Näi-
den keskuspaikoista huomattakoon En onw esi (kaup. Sawon-
linna). Tähän järrocen tulee pohjaisesta päin Ka aro eden-
haara, jossa ou Kallawesi (kaup. Kuopio) ja sen pohjaiset
lisäwedet, nimittäin lisalmen ja Nilsiäuhaarat. Koit-
tisestti tulee Enonweteen iso Pielisjärmeuhnara, jjoöja
on PietiSjärroi, Pielisjoki (kaup. Joensuu), Pyhäselkä,

IMATRA.



16

johon Höytiöinen laskee, ja Driroeji. ©nonroebestä
juoksee mesi etelään päin Pihlajatoeteen, johon Puru-
mesi yhdistyt), ja laskee ©aiuiaafen. Saimaasta lähtee
Söttofsettroirta, jossa on Sinatra, yksi Europan isoim*
pia putouksia. Wuoksi lasfee Laatokkaan kahdella suuhaaralla
(laup. Käkisalmi.)

llM2N»gl2. Buomi on pohjaisen lauhkean vvoli^K-
Keeu polijaiB6Bsa osassa BsKä 08ak8i poltjais6BBa K^l-
mässä vyöhykkeessä ja sillä on jokseenkin Kvlmä mau-
usr-ilmasto.

Pää-elinkeiNO on 7naanm7/e/,/s, joka Kuitenkin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan on kiviperäinen ja
hiekansekainen sekä täynnä soita ja rämeitä. Maan-
viljelykseen 80piviuimat ovat Varsinais-Suomi, Dußimaa
»skä Hämeen, Satakunnan ja l^oltjanmaan etelä-osat
(„ Isonkyrön vainiot" ja ..Vaasan ruis"). Yleisesti vii-
jellään ruista, ottaa, kauraa ja maaperunoita, Pellavas
meneßt^^ paraiten Xeßki-Hämeeßßä. Pohjoisimmassa
oBaBBa harjoitetaan ainoastaan vältän maanviljelystä,
sillä talvi on niin pitkä ettei vilja Kvpsv, talli kylmä
tulee niin aikaiseen, että lialla viljan panee. — Hedel-
mäpuita lö^t^^ vältemmässä määrässä ja melkein ainoas-
taan etelärantamaalla, vaau metsämarjoja lövt^^ vil-
jalta ja runsaimmin polijoißißßa osissa maata. — Metsät
täyttävät suuren osan maanpintaa ja Kasvavat varsinkin
petäjää, kuusta ja koivua. Metsänhoito tuottaa maan
etevimpiä vientitavaroita nimittäin lankkuja, lautoja ja
tervaa (Pohjanmaalta). — Läliiunä maanviljelystä ou
karjanhoito tärkeänä elatuskeinona. Se tuottaa paljon
voita uloßvietäväkßi. Buurimmasta arvosta ou karjan-
hoito maan pohjoisissa osissa, joßßa m^os on lievät lai-
tumet ja niitit („Limingan niityt"). Paraimpia hevosia
lövt^^ Savossa ja Karjalassa. Lapinmaan tärkein eläin
ou peura. — Metsästys on sivuelinkeino; enin kaadetaan
lt^lkeitä ja metsälintuja. — Suuremmasta arvosta on
/caia,st««. NtenKin p^^äetääu haileja eli silakoita me-
restä, loltia virroista ja muikkuja järvistä. — Vuorityö
ei ole arvotta. Metalleista löytyy rautaa enin ja mel-
kein jokapaikassa. Sitä saadaan varsinkin järvistä ja
soista maan pohjaisissa ja itäisissä osissa. Kalkkia pol-
tetaan paljon Uudella maalla ja Varßinaiß-Buom6Bßa.
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Yleisin kivilaji on graniitti. — Teollisuus ei täytä tar-
vetta. Lnimmät tehtaat löytyvät etelä-osissa ja etevin
tehdaskaupunki on Tampere. Laivanrakentamista har-
joitetaan paljon ja etenkin Pohjanmaalla. Ntelä-Poh-
janmaan talonpoikainen kansa on hyvin näppärä kaiken-
laisessa käsi-teollisuudessa. turun ja Porin tienoilla
valmistetaan paljon pumpulikankaita; Uudenkaupungin
ja liauman tienoilla tehdään paljon puu-astioita. — Sisä-
maan Ka«^« ei ole erittäin vilkas, vaan ulkomaankauppa
ja merenkulku ovat sangen vilkkaita. Kaupan edistämi-
seksi on H«i'7n<2an kanava Kaivettu, joka johtaa Suomen-
lahdesta (^Viipurista) Saimaasen, niin että laivat voivat
päästä merestä Saimaasen ja sen sisävesiin. Rautateitä
on rakennettu Helsingistä Hämeenlinnaan, Tampereelle,
lurkuun ja Hankoniemeen sekä Porvoosen, Viipuriin ja
Pietariin. Ltevimmät Kauppa-Kaupungit ovat Wiipuri,
Helsinki, turKu, Pori ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia, joi-
den sukua Lappalaiset ovat. A«oisai«l'n'a löytyy Ahve-
nanmaalla sekä Uudenmaan ja Pohjanmaan etelä-osissa.
Venäläisiä ja Saksalaisia löytyy enin Wiipurin läänissä.
M/siaiaisia löytyy siellä täällä yli koko maan. liheim-
min asuttu on lounainen osa maata.

Uskonto on lutherilainen. Venäläiset ja vähempi
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia tunnustavat krei-
kan uskoa. Oppinutta sivisi^siä varten löytyy yliopisto
Helsingissä ja joukko muita kouluja. Yleisessäkin kan-
sassa on lukutaito hyvin yleinen. Kansakoulun-opettajia
varten löytyy seminari Jyväskylässä, Tammisaarella ja
Uudessa Karlepyyssä.

Suomi on eroittamaton osa Venäjän valtakuntaa,
jonka keisari on H«o,?lsn Suuriruhtinas. Mutta Suo-
mella on omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu hallinto.
Kansa lähettää edusmiehiä valtiopäiville ja hallituksen
etupäässä on Kenraalikuvernööri ja Astsa^li/insn Henaati.
Läänejä hallitsevat kuvernöörit.

Suomi on monta vuosisataa ollut yhdistetty li,uot-
sin kanssa ja on sitten vuodesta 1809 yhdistetty Venä-
jän kanssa.

Suomi jaetaan hallinnon suhteen 8 lääniin: 1. Uu-
denmaan, 2. Turun ja Porin, 3. Hameen, 4. 2öii=
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purin, 5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Söaafan seka
8. £)utun ja Kajaanin.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuttu on Uu-
denmaan lääni (200 neliöpen.) Suurin, mutta harvim-
min asuttu on Oulun lääni (3,000 neliöpen.)

«j)istortallifesfa suhteessa jaetaan ©uomi 9 maatun*
taan, lotka omat: SBarjinais-Suomi, 2throenanmaa,
Satakunta, Uusimaa, Hame, Karjala, Sawo, Poh-
janmaa ja fiapinmaa.

Lainkäytäntöä varten löytyy /lom'o^slt/c«ia Turussa,
Waasassa ja Wiipurissa.

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

©tummat faiijjungit oroat meren rannalla. Suurin
on Helsinki 35,000, Turku 20,000, Wiipuri 13,000 sekä
Tampere, Pori ja Oulu kutrit 8,000 asukkaalla.

Hubertinaan lääni
on Suomenlahden rannalla Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle asti ibäefä. Kaikki läänin kaupungit owat me-
ren rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Weaporin lin-
na, Porrooo, Soroiisa, tammisaari ja Hankoniemi.

Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi erino-
maisen hymin rakennettu, Sillä on kaksi oimallista satamaa ja sisään-
tuonnin suhteen suurin kaupanliike maassa. Meren puolella on fau=
pungilla suojana roahroa Weaporin linna Wargön saaristolla. —

Pormoolla on hproä kaupanliike. — Tammisaari on tunnettu
kilohaileistaan. — hankoniemenä on hmoä satama.

*. Turun ja Porin lääni
täyttää maatt lounaisen osan ja 2lhtoenanmaan saariston.
Mannermaalla on meren rannalla seuraamat kaupungit:
Turku, Naantali, Uusikaupunki, hauitta ja Pori.
Ahvenanmaalla löytyy Maarianhamina.

Turku on maan roanhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa*
ja tchbaskaupuntcja. kaupungin rakennuksista on roanha tuomio*
kirkko huomattama. aurajoen fuusfa on Turun linna, manhinmaassa. —Naantali on roähäinen kaupunki, tunnettu millalutouk-
fistaan. — Uusikaupunki ja Rauma harjoittamat puu-astiain-
kauppaa. — Pori roie ulkomaille paljon lankkuja ja lautoja sekäharjoittaa suurta merenkulkua ja lairoanrafentamiöta.

Kliupvllloitll oroat Salo, erään Itämeren lahden roicrellä ja
Ikälisien kauppala Ätjrösselän rannalla.
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jono, jofa pohjoisesta on rajana Ruotsin ja Norjan mälillä.
Norjasja fulfce se lounasta fohben nimillä föororefjelb
ja Lau gesj eld ja ulottuu länsirantaan asti, jos ja se j^rf*
kinä laéfeuu Atlantin mereen. Monilukuisista niemistä
mainittakoon: Nordkap, Norjan ja koko Europan pohjoi-
sin kohta ja SiitoeSnäö, Norjan eteläisin kohta.

MAISEMANORJASSA

Vuoret ovat niin korkeat, että suuret tunturiselät
ovat peitetyt ikuisella lumella; korkeimmat vuorenhui
out ovat LangefiehTillä ia kohoavat 8.000 ialan korkui-
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siksi. Ruotsissa alenee vuorijono vähitellen Pohjanlahtea
ja suuria järviä kohden. Pohjoisessa Ruotsissa ovat
vuoret matalat ja muodostavat lakelta vuoritasankoja,
joita sanotaan Lapeiksi.

Koko vuorimaa on rikas järvistä ja jo'ista. Jo et
eli vi^ai ovat vähäksi osaksi haaksikululle sopivat, sillä
niissä on paljo putouksia tahi koskia.

Jokia. Ruotsissa roirtaa rajana olema joki Tor-
nionjoki, Daljoki ja ©ötajoki (kaup. Göteborg). Gö-
tajoen kautta laskee Weuerin järroi ja ©ötajoesja oroat nuo
JroltHättanputoufset, jotka ynnä Imatra omat suurim-
mat Europassa. — Norjan tärkein joki on Glo mm en.

©iiuä ojassa maata, jofa on eteläpuolella suuria \äx-
roiä, on joitakuita rouorifia seutuja. — Eteläisin osa, Slä»
ne, on tasankoa.

Tämän niemimaan ilman-ala on sen pituuden vuoksi
hyvin erilainen pohjoisessa ja eteläisessä osassa. Mutta
se on myös erilainen Ruotsissa ja Norjassa. Norja saa
nimittäin paljon lämmintä Golfinvirrasta ja sillä on
meri-ilmasto. Xun lammin meri-ilma äkkiä kylmenee
kohdatessaan kylmiä vuoria, niin on ilma sangen kostea.
Bergenissä sataa kolme jopa neljä kertaa niin paljon
kuin meillä. Ruotsissa, jota korkeat vuoret eroittavat
Atlantin merestä, on ilman-ala enemmän mantereinen.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-
iai«i«, jotka ovat sukua Tanskalaisten ja Islantilaisten
kanssa. Näitä kansoja nimitetään H/nnHnavHsi jahei-
dän kielensä ovat hyvin toistensa kaltaisia. Niemimaan
pohjoisissa osissa löytyy vähäinen joukko Lappalaisia
ja H^omaiaisia, jotka elävät kalastuksella ja peuran-
hoidolla.

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

kuningas. Norja on monta vuosisataa ollut yhdistettynä
Tanskan kanssa; vaan kun se siitä eroitettiin v. 1814,
kävi se hittoon Ruotsin kanssa, kuitenkin niin, että se
on Ruotsista erillään omavaltainen ja hallitaan omain
perustuslakiensa mukaan.
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Ruotsi.
(8,000 neliöpenink. 4V2 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Elinkeinoista on »ia<2nvii/ei?/s tärkein. Naan vilja-

vimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ympärillä
olevat tasangot. Muut osat ovat hiekka- ja kivipe-
räistä maata. Pohjoisissa osissa on maanviljelys epäva-
kainen usein tapahtuvien halla-öitten tähden. — Maan-
viljelystä lähinnä on v«o^'il/6 Ruotsin tärkeinnä elatus-
keinona. Keski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas seutu,
joka antaa vaskea ja etenkin rautaa. Tästä tulee, että
metallitavarain teollisuutta harjoitetaan suuressa mää-
rässä.

Kauppaliikkeen helpoittamiseksi on poikki maan
kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee nimittäin Oöia/i
Aancnia Vetterin läpi Veneriin, josta Trollhätte-kanavan
laitokset kulkevat Grötajoen putouksien sivuitse. — Aau-
tateitä kulkee Tukholmasta Göteborgiin, Malmöön, Kris-
tianiaan ja useampiin muihin kaupungeihin.

Nuotft jaetaan 3 ojaan, jotta oroat ©roeatanti
fesfellä, ©ötatantt etelässä ja Norrlanti pohjoisessa.
Nämät pää=osat jaetaan taas maakuntiin ja hallinon
suhteen lääneihin.

SlveallNNlissa on Sufholma, Upsala, %alnn ja
Gefle.

Tukholma (©totfhotm) on Ruotsin pääkaupunki ja sillä on
150,000 asukasta. Kaupungilta on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Miilari laskee Itämereen. — Upsalassa, Uplannissa, on yli-
opisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa ®alainmaassa, on
roasktfaitoanto. — Gefle on kauppakaupunki.

GötalllNllissa on Norrköping, Kalmar ja Karls-
fröna idässä, Uftalmö ja Lund ©fånessa sekä Göte-
borg luoteessa.Norrköping, Itä-Gotlannissa, on melkoinen tehdaskaupunki.
— Kalmar, ©mdlannisfa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto w. 1397. — Karlskrona on Ruotsin sotasatama. —

Malmö, Juutin rauman rannalta ja rautatien raarrelta, roie uiko*
maille Skänen wiljaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomiokirkko ja yliopisto. —Göteborg, Liinsigötlannissa, on
rikas llluppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki 60,000 asukkaalla.

Norrla»nissa on meren rannalla monta pienempää
kaupunkia, niinfuin Sundsroall ja Uumo.
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Norja.
(6,000 neliöpenink. I^/4 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
SBitoret jafaroat Norjan 3 pää-ojaan, nimittäin

@telätunturiseen eli Söndenfjeld'in, Länsi tunturiseen eli
Westenfjeld'in ja Pohjantunturiseeu eli Nordenfjeld'in
Norjaan.

Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoinen,
sillä Norja on vuorimaata, javuosittain tuodaan maahan
paljon viljaa. Bitä vastoin tuottaa metsänhoito etelässä
ja kalastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja. Joka
vuosi kokoontuu enemmän kuin 25,000 ihmistä T,ofoten
saarille silliä ja turskia pyytämään. Paljon viedään
kaloja Nspanjaan ja muihin katholis-uskoisiin maihin,
joissa paaston aikana syödään kalaa. — Nordenfjeldin
Norjaan tulee keväällä lukematon joukko haahkoja ja
muita vesilintuja, jotka tuottavat hyötyä varsinkin un-
tuvillaan, joita pesästä saadaan. — Merikulku on Nor-
jassa vallan suuren- öinen ja Norjalaiset ovat koko
maan päällä tunnetut oivallisiksi merimiehiksi.

Norjan suurimmat kaupungit oroat Kristiania
80,000 ja Bergen 30,000 asukkaalla.

Söndeufjcldin Norjassa on meren rannalla KriS=
tiania.

Kristiania on Rorjan pää* ja yliopistokaupunki.
2iiscftcnficlbin ja Nordcusjeldin Norjassa on meren

rannalla: Staroanger, Bergen, Trondhjem ja §am-
merfest.

©taroanger ja Bergen oroat kalakaupan pääpaikkoja. —

Trondhjemissa on tuomiokirkko, jota on Pohjoismaiden suurimpia
ja roanhimpia. — §ammerfest on pohjoisin kaupunki maan päällä.

3. Tanskan kuningaskunta
(700 neliöpenink. I^/4 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

käsittää Sansfan saaret ja pohjoisen osan Jyllannin
niemimaata.

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

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itäme»
resfä. Itämeren ja Kattegatin roälillä on «Seelanti,
Falster, Sctalanti (loo), %ntn ja Satigelanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa jakaikki saaret, paitse

vuorinen Bornholm, ovat viljavia sekä niillä kasvaa siellä
täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä. Niemimaan
keskitse kulkee hietaharjanne monine kankaineen ja päät-
tyy Skagenin niemeen. katalan länsirannikon ulkopuo-
lella on kaltainen rivi „lietselkiä", s. o. hiekkaa, jota
meri on kokoihin ajanut. Poikki koko niemimaan kul-
kee Limvuono.

IIM2N-212 on lauhkea, niin että salmet harvoin jää'
tyvät.

Tärkeimmät elinkeino ovat maanviljelys ja karjan-
hoito. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat meriliike
ja K«li/)M melkoisia. Rautateitä löytyy sangen paljon.

Uskonto on lutherilainen. Fioisi^ssssä ovat Tans-
kalaiset hyvin korkealla kannalla.

Sansfan ainoa suurempi taiipimfi on pääkaupunki
Kjöbenhavn eli Köpenhamina 200,000 asukkaalla.

köpenhamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla jaasemansa rouoksi roilfaS meritauppafaupunft, sillä Juutinrauma on,
samoin kuin Calais'in, ©iöraltnrin jaKonstantinopolin salmet, yksi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii rouosittain noin 20,000
lairoaa. Äöpenhaminassa löytyy roaltafttnnan yliopisto.

SJJaan muista kaupungeista ou huomattama: §el=
singör Seelannissa, Odense Fyenissa ja Aarhuus (oor)
Jyllannissa.

Helsingör Juutin rauman apeimmalla kohdalla. — Odense
on hanskan totnen kaupunki 18,000 asukkaalla. — Slarhuus ou Jyl-
lännin tärkein kauppakaupunki.

Tanskan syrjämaat ©uropassa oroat Färsaaret ja
Islanti.

saaret oroat korkeita ja puuttomia kallioita. — Islan-
nissa (1,850 neliöpen., ainoastaan 70,000 asuk.) on korkeita, lumi*
peitteisiä tuntureita sekä monta tulirouorta, niinkuin Hella, ja kuu-
mia lähteitä, niinkuin Geysir, joka rooipi suihkuttaa tuetta 100—200
jalon korkeudelle.

Färsaaret ja Etelä-Islanti saavat lämmintä (^ol-
2nvirrasta ia niissä on sentähden lauhkea talvi. Fär-
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GEYSIIRI ISLANNISSA.
saarilla voi ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa
vilja ei kypsy, koska kesä on kylmä ja kostea. Tämä
kosteus kasvattaa näillä saarilla runsaasti heinää ja sen-
tähden siellä harjoitetaan oivallista lammashoitoa. Tämä
ynnä kalastus ja linnunpyynti („haahkoja", lintuvuoria")
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ovat Färsaarilaisten ja Islantilaisten tärkeimmät elin-
keinot. Polttopuuksi käytetään Islannissa meren aja-
mia puita.

Kesti-Europa
käsittää kaikki maat Puolasta itäpuolella Atlantin mereen
saakka länsipuolella; Itämerestä ja Pohjanmerestä pohjois-
puolella Ppreneihin, SBätimereen ja Alppituntureihin jaafta
eteläpuolella. — SSaltafunnat, jotka luetaan Keéfi-Euro-
paan oraat siis: Tanska, ©affa, Itäroatta-Untari,
©roeitsi, Hollanti eli Alamaat, Belgia ja Franska.

Keski-Europan rannat oroat matalat, roaan mitä edem-
mäfji tultaan maan keskustaa kohden, sitä enemmän maa
kohoaa, kunnes tullaan KeSfi-Europan rouoritle. Nämä
omat suurempien ja pienempien tasankojen fautta eroitetut
Alpeista, jotka oroat Europan korkeimmat muoret. Keski-
Europaöja rooi siis sen korkeuden suhteen eroittaa kolme
osaa, nimittäin alanko, Keski-Europan rouoret ja Alpit.

1. Keski-Europan aian^o on lakea ja vaihetellen
löytyy siinä metsiä, soita ja viljavia maita. Venäjän
pohjoinen maanselänne jatkautuu länteen päin pitkin Itä-
meren rantaa Jyllantiin asti ja Jyllannin nummet jatkau-
tuvat etelään päin Hannoveriin saakka. Tanskalaiset
„Xlitter"-nimiset hiekkasärkät jakautuvat »Diinen^-m.-
misinä pitkin Pohjanmaan rantaa Hollannin ja Belgian
maihin, osaksi saarilla ja osaksi mannermaalla. Nämät
saaret, joita Friesiläisiksi nimitetään, ovat syntyneet hä-
vittäväisistä vesitulvista, jotka ovat nousseet maahan.
Hiekkasärkkien sisäpuolella on reunus erinomaisen vilja-
vata maata, jota sanotaan marskimaaksi.

Kuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka suu-
remmissa merissä synnyttää nousu- ja laskuveden vaih-
telun, niin nimitetyn koho- japakoveden. Kohovettä sa-
notaan luoteeksi, pakovettä vuokseksi. Noin kuusi tuntia
kestää luode ja noin 6 tuntia vuoksi. Veden korkeuden
eroitus suuremmissa merissä on 30, 50 jopa 100 jalkaa;
Jyllannin länsirannalla se on 10 jalkaa.
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Friesiläisten saarien sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja luode-aikana tuopi vesi mitassansa paljon hie-
noa savimaata. Tämä jää jäljelle kun vesi taas pake-
nee ja vähitellen siitä syntyy maa. asukkaat koettavat
sulkulaitoksilla suojella tämmöistä maata vesitulvista.
Sulkulaitokset rakennetaan vähitellen vahvoiksi ja kor-
keiksi valleiksi. Koska marskimaat ovat syntyneet liha-
vasta savimaasta ja ovat hyvin viljavia, ovat ne erino-
maisen soveliaat karjanhoidolle.

2. Keski-Europan vuoret muodostavat suuren kaa-
ren Välimerestä alkaen lähes Nustalle merelle asti. Niitä
on 3 jaksoa: Franskan H//ä?n«« lännessä, Keski-Saksan
vuoret keskellä ja Karpatit idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Rhone-
laakso eroittaa Alppeintuntureista. Keski-Europan vuo-
rista huomataan lännessä Juravuoret ssjyra), joita eroit-
taa alppeintuntureista >3«isiisi,l ylämaa; I^esii ja
Schwarzwald, joiden välissä on Rheinin laakso. Pohjoi-
sessa on Harzvuori, jonkakorkein huippu on Blocksberg.
Keskellä kulkee vuorijonoja, joita osaksi eroittaa Alp-
peintuntureista Saksan ylämaa ja osaksi ympäröivät AM-
n?i'n pengermaata (Budetit, Erzgebirge ja Böhmerwald).
— Idässä kulkevat /i^/xlili kaaressa ulkopuolella Un-
karin tasankoa.

3. Alppeintunturit kulkevat myöskin kaaressa,
vaan tämä on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä
lännessä vaan Adrianmereen idässä. Ne ovat keskikoh-
daltaan korkeimmat ja korkein huippu on Montblanc
(Mongblang), 14,800 jalkaa. Sen nimi on suomen-
nettuna valkea vuori, koska Montblanc, samoin kuin
muutoin useat toisetkin huiput Alpeilla, on valkea jää-
tiköistä »l^letseher"-nimisistä) ynnä ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alppeintuntu-
reissä löytyy monta syvenneitä eli vuorensolaa, joiden
kautta voi päästä Keski-Furopasta Italiaan. Nämät
vuoren-solat eivät ole luodut ainoastaan jalkamiesten
käytäviksi, vaan suurella vaivalla ja suurilla kustannuk-
silla ovat ne tehdyt oivallisiksi maanteiksi. Jyrkkyyden
vuoksi ovat ne monen mutkaisia ja monessa kohden kal-
lion seiniin hakatut; jokien ja syvyyksien ylitse on ra-
kennettu siltoja, esim. Pirunsilta.
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MAISEMA ALPEILLA.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen vuo-
riita, syöksee usein alas suuria lumivyöryjä eli lavineja,
ja matkustavaisten varjoksi on moneen paikkaan raken-
nettu katettuja teitä. Alassyöksyvät lavinit vierevät sil-
loin kattojen yli vahinkoa tekemättä. Kahden vuori-
solan lävitse kulkee rautateitä, ja nykyjään on porattu
maanalainen tie (tunneli) läpi vuoren, joka on lähes
kaksi peninkulmaa leveä. Tämän tunnelin kautta kul-
kee rautatie Franskasta Italiaan.

lolill. Keåfi-Europan alangon läpi juoksee monta
jokea, jotka faiffi, paitse Rheini, tulemat Ke§ti=Europan
muorista. Näitten jokien juoksu nänttää setroästi, että Keski-
Europa imettää merta kohti pohjaiseen ja länteen päin.

Itämereen juoksee Weichsel (kaup.: Warsowa jaDan-
zig) ja Oder (kaup.: Sreslau ja ©tetttn).

Pohjanmereen juoksemat Elbe (faup. Dresben ja
Hamburg), Weser (kaup. Bremen), Rheini (faup. StraMrg ja
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Äöln), yftaa?) (faup. Rotterbam), ja Schelde (faup. Antwerpen),
jotka kolme roiimefji mainittua tjhtgroät laskiessaan mereen.

Kan aliin juoksee ©eine (sän) (faup. Parisi, Stouen
(ruang) ja Le Havre (löaror).

Atlantin mereen juoksee Loire (toor) (faup. Nantes
(nangt)) ja ©aronne (foup. Bordeaux (bordoo)).

Rheini syntyy 8:t Gotthardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjoiseen päin Sweitsin kautta
ja virtaa sitten läpi Bodenjärven länteenpäin Baselin
kaupunkiin asti. Sweitsin läpi kulkiessaan ei se ole
haaksikululle sopiva, sillä sen juoksu on liian ryöpeä,
syystä että se kulkee kaltaisesti kallioiden välitse. Ba-
selista juoksee se läpi suuren Rheininlaakson (kaup. Ba-
sel, Strassburg ja Mainz) ja saapi tämän laakson poh-
joispäässä J/am-nimisen syrjäjoen idästä. Kölnin seu-
duilla alamaalle tultuansa, muuttuu se leveäksi, tasai-
sesti juoksevaksi virraksi, jota hyvin suuret alukset
saattavat purjehtia. Hollannissa yhtyy siihen M^« ja
Schelde ja nämät joet muodostavat suuren suintomaan
eli Deltan, jossa on joukko saaria. — Rheini on hyvin
suuresta arvosta ei ainoastaan Hollannille ja Belgialle,
jotka ovat Deltan varrella. Joka päivä kulkee pitkin
jokea monta purje- ja höyrylaivaa, jotka kuljettavat
matkustajia ja tavaroita Keski-Europan sisä-osiin ja
sieltä taas toisia pois. Tästä voipi nähdä, miten tär-
keät joet ovat keskuusliikkeelle. Ennen aikaan, kun
rautateitä ei löytynyt, olivat joet kyllä tärkeämmästä
arvosta kuin nyt; vaan niitä myöten kuljetetaan kuiten-
kin vielä sangen paljon, koska purjehdus niillä on pai-
joa huokeampi kuin rautateillä kulku. Jokia pitkin alas-
päin käypi kulku tietysti helpoimmin ja sentähden las-
ketaan niitä myöten lukemattomia hirsiä sisämaan met-
särikkailta seuduilta rantamaahan.

Keski-Europan muorien eteläpuoletta ja Alppein poh-
joiSpuoletta roirtaa roesi näiden muorien mäkisille tasan*
goille; ja niin syntyy Nheini pohjoijeenpäin, Rhone län-
teenpäin ja Toimiva itäänpäin.

Wälimereen juoksee Rhone, jota, samoinkuin Rhei-
uikin, alkaa ©:t ©otthardilta ja roirtaa länteenpäin Gene-
menjärroen läroitje. Lyonin kohdalla kääntyy je etelää kohden
(faup. Geneve (fjenero) ja Lyon (liong)).
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Sfluätaan mereen juoksee Tonaroa, joka on 400
peninkulmaa pitkä ja Europan lähinnä isoin joti. Se juok-see ensin itää kohden Itäroallan läpi; Unkarissa se kääntyy
etelää kohden ja Turfinmaalla se taas juoksee itäänpäin
(faup. Wien, Suba ja Pest).

11M2N»212. Keski-Europan alangolla on meri-ilmasto
meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edemmäksi tul-
laan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin se muuttua
manner-ilmastoksi. Unkarissa siis sataa ainoastaan
puolen sen verran kuin meillä. — Voisi luulla Keski-
Europassa lämpimyyden suuresti enenevän etelässäpäin,
vaan niin ei kuitenkaan ole asian laita, koska Keski-
Europa vähitellen kohoaa etelää kohden. Sillä mitä
korkeammalla merenpintaa joku paikka on, sitä kyl-
mempi se on. Korkeilla Alppeintuntureilla on monen
neliöpeninkulman ala ikuisella ittmsiia peitetty. — Kas-
vikunta on myöskin melkein sama; kuitenkin huoma-
taan vähän erilaisuutta. Pohjoisessa osassa leivotaan
samoin kuin meillä enin leipää rukiista. Franskan-
maalla ja eteläisessä Keski-Europassa on vehnä sitä
vastoin leipä-aineena („Franskanleipää"). Viiniköynnös,
joka pohjoisissa osissa ainoastaan lämpiminä kesinä te-
kee makeita hedelmiä, on hyvin tärkeä viimeksi maini-
tuissa maissa, ja Franska on koko maapallolla se maa,
joka tuottaa enin ja parhainta viiniä. Viinimaissa myy-
dään viini hyvin huokeasta hinnasta ja sitä juodaan yhtä
paljon kuin meillä olutta; paloviinaa sitä vastoin siellä
ei tunneta.

Uskonto on Keski-Europan pohjoisessa osassa pro-
isFtanitViin67i, eteläisessä ja läntisessä katholinen. Poh-
jois-Saksassa on melkein ainoastaan lutherilaisia jaHol-
lannissa ainoastaan reformeerattuja. Reformillinen us-
konto on myös levinnyt erääsen osaan Sweitsin maata.
Itävalta-Hlnkari, Belgia ja Franska ovat sitä vastoin ka-
tholin-uskoisia.

l<2NB2NV3liBtl»B riippuu osaksi uskonnosta. Katho-
lis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähemmän
valistunutta. "
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4. Saksan Keisarikunta.
(10,000 neliöpen., 42 milj. asuk.)

SRajat: fatfo fartaSta.

Vuosisadan alussa oli Franskan keisari Napoleon
I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse Franskan
oli hän Espanjan, Italian, Belgian, Hollannin ja Länsi-
Saksan hallitsiana. Europalaiset ruhtinaat yhdistyivät
hänen valtaansa kukistamaan, joka heille myöskin on-
nistui. He kokountuivat sen jälkeen «kongressiin" Wie-
niin Europan valtio-asioita järjestämään. Siellä perus-
tettiin enemmän kuin 30 valtiosta Ha^an iiiiio. jonka
tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yhteisiä asioita joh-
tamaan asetettiin liitto-kokous Frankfurt am Mainiin,
johon saksalaiset valtakunnat lähettivät edusmiehensä.
Eiiton kaksi mahtavimpaa valtakuntaa,*Preussin kunin-
gaskunta ja Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin ka-
teelliset, josta viimein v. 1866 syttyi sota. Preussi voitti
taistelussa. Itävallan täytyi luopua liitosta ja tämä rau-
kesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja hankki it-
selleen ylivallan. Pohjois-Saksan valtiot tekivät nyt
keskenänsä liiton, niin nimitetyn Pohjois-Saksan liiton,
Preussin johdannon alla. Tähän liittoon yhtyi Saksan
viimeisessä sodassa Franskaa vastaan myös Etelä-Saksan
valtiot.

Saksan rooipi jakaa lahteen osaan, nimittäin Poh=
jois- ja Etelä-Safjaan. 9Jtatnnrirta on niiden rajana.

Saksalainen kansa on monessa suhteessa etevä
kansa. Saksalainen teollisuus on ensimmäisiä maan
päällä ja kilpailee Englantilaisten ja Franskalaisten teol-
lisuuden kanssa. Kansan valistus on niin yleinen että
ainoastaan harvat maat ovat siinä suhteessa korkeam-
malla kannalla.

Pohjois-Salsaan kuuluu 21 roaltiota. Päämaltio on
Preussin kuningaskunta. 2ftutéta siihen kuulumista
roaltiotéta oroat tärkeimmät ©achsiit kuningaskunta,
Sachsilaiset herttuatuainat, Mecklenburgin ja Ol-
denburgiu suuriherttuakunnat ja nuo 3 roapaata
kaupunkia Lybeck, §amburg ja Bremen.

(Stelä-Sflfföflii kuuluu Voierin ja Wurttember-
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gin kuningaskunnat, Vadin ja Hessin suuriherttua-
kunnat ja roaltiomaat Elsass ja Sothringen.

Elsass jaLothringen ovat viimeisessä sodassa Frans-
kaita voitetut.

Saksalaiset roaltafumtat oivat yhdistetyt yhdeksi roal*
tioffi, Saksan maitokunnaksi. Preuösin kuningas on
maltakunnan keisari.

Preussin luningaslunta
(6,400 neliöpen. 25 milj. asuk.)

on kaksi kolmatta osaa (Saksanmaata ja käsittää suurimmanosan Pohjois-Saksaa. Mecklenburgin ja <Sact)filai§tett hert»
tuaftmtain kautta on se jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kuningas-
kunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kuluessa kas-
vanut yhdeksi Europan „isovaltioita Preussin kunin-
gaista mainittakoon Fredrik 11, joka varsinkin hankki
arvoa valtakunnallensa. Preussilla on ollutkin enimmiten
voimakas hallitus ja lukuisa, hyvästi varustettu sota-
joukko, jonka lisäksi tulee, että sivistys maassa on hy-
vin korkealla kannalla. Alussa käsitti Preussi ainoas-
taan Brandenburgin vaaliruhtinaskunnan. Vähitellen on
se voittanut idässä Pommerin ja preussin maakunnan
Itämeren rannalla, PosenTn Puolan vieressä, Schlesian
ja Sachsin etelässä. Lännessä on se voittanut Hessin,
liheinin maakunnan ja Westfalin, Hannoverin Pohjan-
meren rannalla ja viimein Lauenburgin, Holsteinin ja
Slesvigin Itämeren ja Pohjanmeren välillä.

Itäisessä osassa oroat tärkeimmät kaupungit Itä-
meren rannalla:

Slönigsberg, S)ansig ja ©tettiit.
9ie harjoittamat faiffi fuuri=arrooi§ta nriljafauppaa ja omat

sitä paitse mahmoja linnoitufsia merirajan suojelua roarten.
(Btfantaadfa omat:
Sertin, Potsbatn, Magbeburg, Wittenberg ja

Vreslau.
Berlin on preussin pääfaupunfi, jossa onlmilj. afuf. <Se

ei ole roanha faupunfi ja on sentähben merfilltnen suorista ja te*
meistä fabuistaan ja monista fonteista rafennufptaan.—^otsbarn
on tunnettu funinfaaUisista linnoistaaan. — Magbeburg wahwa
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linnoitus. — Söittenberg on Lutherin fautta tunnettu. — Vres-
lau on Preussin lähinnä suurin faupunfi 200,000 asuffaalla.

Läntisessä ofaöfa omat:
Frankfurt am Main, Köln, Elberfeld ja Han-

nover.
$ranffurt am Main on rifas fauppafaupunfi. — ÄölnHssä

on ©afsanmaan suurin ja fontein tuotniofirffo. Tässä faupungtsfa
walmistetaan tunnettua „@au be Eologne" (oo bö fotonj). — Elber*
fetb on Safsan fuuri-arrooifin tehbasfaupunfi.

Pohjoisessa on Kiel ja Altotta Holsteinissa ja
Flensborg Slesmigissä.

Äiel on Preussin tärfein sotasatama. — 2lltona on Hambur-
gin mieresfä ja on samoin fuin Flensborg milfas fauppafaupunfi.

Sntfjfitt kuningaskunnassa on Dresben ja Leipzig.
Dresben on pääfaupunfi ja siellä on fuuluisa fofoelma maa-

laufsia. — Leipzig on safsalaisen firjafaupan fesfuS ja sieltä lähe-
tetään ftrjoja faiffiin maihin.

Kolmesta wavaasta laupinigista on Hamburg lähellä Elben
leweää suulahbelmaa ja siis läheisessä yhteydessä roaltameren fanssa;
Elbeä ja rautateitä myöten lähetetään sieltä taroaroita Safsan sisä-
maihin, Se on sentähben tärfein fauppafaupunfi Europan mante»
reella ja sillä on 300,000 afufasta. — Bremen on SBeserin roar»
rella ja Lybecf lähellä Itämertä.

23aier'i$fa (1,400 petiöpeuinf. 5 mitj. asuk.) ott Miin-
chen ja Nurnberg.

Munchen on pääfaupunfi. Se on Safsan tärfein taibefau*
punfi ja siellä taraataan [uuria taibefofoelntia, joita säilytetään fo-
metéfa rafennuffisfa. Miinchenissä walmistetaan ja juobaan paljon
J6aterin olutta". — Niirnbergissä on monentaatuisia tehtaita.
»ääUä walmistetaan muun muassa paljon leiffifaluja.

3Biirttember(i'iöjii on Stuttgart pääkaupunkina.
Hessissii on roahma Mainein linnoitus.

Ifaf^i^fa on Strassburg Rheiniu marrella.
Tämänfaupungin tuomio-firfofta on forfeitt torni maan päällä,

nimittäin 490 jalfaa forfea.

H. Itälvalta-Unkari.
(11,000 ueliöpeniuk. 36 milj. asut.)

Rajat: fatso fartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri kansaa.

Lännessä asuu Kaasalaisia, pohjoisessa ja etelässä Sia-
milaisia, idässä Rumänejä ja keski-osassa i/n^a^i/aisla
eli Madjareja.
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Eri kansojen eripuraisuuden vuoksi ei Itävalta ole
mikään vahva valta, vaikka se on iso. Valistus ei ole
ylimalkaan korkealla kannalla.

Söuoria ja jofia: fatso $e§fi*®uropaa.
Stäroalta jafautiux 2 piiii-osaan, nimittäin 1. 3>tä-

mallan keisarikunta, johon kuuluu pohjoiset ja länti-
set maakunnat (joiden joukossa 93öhmi, Tyroli, Galizia j.
n. e.) ja 2. Unkarin kuningaskunta, joka käsittää itäi=
set maat (roarjiiiaifeit Unkarin, Siebenbtirgin n. m.)

Itäwallan keisarikunnassa omat kaupungit *Prag,
äßieni ja Triest.

Prag on 33öhmin pääfaupunfi. — Wieni, feisarifunnan pää-
faupunfi, 1 milj. asuff., on ebitllifefla paifalla Itäwallan pääjoen
Tonarcan roarrella. 'Triest on rcattafunnan tärfein inerifauppa-
tauyunti.

Unkarin kuningaskunnassa on 33nba =

Buba-Pest on Untarin pääfaupunfi. — Vuba (Dfen) ja Pest
oraat fumpifin eri puolella Tonawan rantaa ja yhbistetyt pitfällä
fetjusillalta.

O. Sweitsi
(750 neliöpen. 2V* milj. ajuk.)

Rajat: fatso fartasta.

I'ämä on ainoa maa Nuropassa, joka ei ulotu me-
ren rantaan. Se on suurimmaksi osaksi täynnä vuoria
ja on Luropan korkein vuorimaa.

Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin HaKsaiai-
sia, /^ans^aiaisia ja ftalialaisia. He elävät sovinnossa
keskenään ja ovat aina olleet tunnetut vapauden hen-
gestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa ja maan vuo-
risen luonnon vuoksi ovat he voineet vastustaa muiden
maiden yrityksiä heitä voittamaan.

Sweitsi on vastaavalla (tasavalta) ja käsittää 25
vapaavaltiota, joita sanotaan Kamlonei^si. Kaikkein nii-
den ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esimies ou
presidentti.

Elinkeinoista on Ka^'an/i<?iio tärkein. Lämpimänä
vuosi-aikana käyvät karjat laitumella vuorilla, joilla
ikäänkuin maustetut tunturikasvit antavat maidolle sekä
rasvaa että hvvää makua. Sweitsin juusto" on sen-
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tähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle on sen
luonnon-ihanuus. Sweitsissä tavataan korkeita, lumi-
peitteisiä vuoria ynnä „Gletscherit" ja kohisevia koskia
j. n. e., vaan myöskin semmoisia vuoriseutuja ja laak-
soja, joille helposti päästä voi; sentähden matkustaakin
tähän maahan paljon ihmisiä jakesä-aikoina siellä oles-
kelee. Tämä seikka tuottaa tietysti maalle »an^en suu-
ren hyödyn. Voisi luulla että paljo vuorityötä harjoite-
taan Sweitsin Alppimaassa; vaan niin ei ole asian laita,
sillä Alpeissa on vaan muutamia metalleja.

$ott, joista Rheini ja Rhone oroat tärkeimmät,
eimät suuresti edistä kauppaa, koska niiden juoksu läpi
roitorimaan on rnöpeä, eiroätfä siis ole haafsthtliiHe sopiroat.

Tärkeimmät kanto nit omat pciätanpnntiensa niiniset,
niinkuin seuraamat: ©enene (fjeneero) eli Gens, Bern,
3iiricb ja 23ajel.

Kaupungit eiroät ote juuri suuria: ©enenessä ja Zit«
richisjä, jotka oroat suurimmat, ou kummallakin ,60,000
asukasta.

7. Hollannin kuningaskunta eli
Alankomaat.

(650 neliöpen. 3^4 milj. asuk.)
3\a\at: fatso fartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähälu-
kuinen, ovat Hollantilaiset kunnollisina Ka?//>/>a,?iie/li?lä
ja maanviljelijöinä hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa olivat he maailman kaupan etupäässä. Hollanti
on perustanut laajoja uutismaita vieraisin maanosiin,
esim. Indian saarille, joista se saapi kalliita tavaroita,
niinkuin ryytejä (maustimia) ja kahvia. — Kun alhai-
sen Hollannin („Alankomaitten läpi juoksee Rhein,
Maas ja Schelde, jotka suuhaaroillaan tekevät joukon
saaria, täytyy Hollantilaisten rantavalleilla suojella it-
seään meren ja jokien tulvilta. Naa on viljavata; sillä
rantavallein sisäpuolella ovat avarat marskimaat, joilla
karja nauttii niittylaiduinten lihavaa ruohoa. Aivan
suuri on voin ja juuston valmistus ja kannattaa hyvin.
Hollantilaiset ovat myös tunnetut puutarhanhoidosta.
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Haarlem'in seuduilla nähdään koko maisemat täynnä
kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaneja j. n. e.)

Hrfeimmöt laupnngit oroat Amsterdam, £aag ja
Rotterdam.

Omituista on että ufeampain hollannin faupunfein läpi juof-see fanawia, joiden futnmattafin puolella on puilla istutettuja fa-
tuja. — Sltnfterbam on pääfaupunfi 250,000 asuffaalla. Mäntän
läheltä on pieni faupunfi Zaandam (fanbant), jonfa fairoateljtaasfa
Pietari ©uuri tqösfenteU salroumie^enä (timmerman) laiwarafen-
nusta oppiafseen. — Haag'issa asuu funingas. — Rotterbam on
metfoinen fauppafaupunfi.

8 Velgian kuningaskunta.
(550 neliöpenink. 5 milj. asuk.)

Rajat: fatso fartasta.
Tämä maa yhdistettiin Wienin kongressissa Alan-

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

Belgia on a/an^oa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksee Maas ja Hc/isicie. Ainoastaan kaakkois-
osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat suuri ar-
voiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät rikkaita
rauta- ja kivihiilikaivannoita. Teollisuus on sentähden
hyvin edistyneellä kannalla. Muuten on Belgia edisty-
nyt yhtä paljon kuin Alankomaatkin maanviljelyksessä
ja puutarhanhoidossa. Asukkaiden onkin täytymys tehdä
työtä. Belgia näet on tiheimmin asuttuja maita Luro-
passa, 10,000 ihmistä neliöpeninkulmalla. (Suomessa on
270 henkeä neliöpeninkulmalla).

Tärkeimmät fanpungit oroat Sritösel, Antroerpen,
©enf ja Liege (liesi) eli' Sitttich.

Srussel on pääfaupunfi 300,000 asuffaalla. — Antwerpen
on Belgian eterain fauppafaupunfi ja linna. — Stege walmistna
sota-asetta suuressa määrässä.

9. Franska
(9,500 neliöpenink. 36 mitj. asuk.)

Rajat: fatso fartasta.

Tällä maalla on hyvin edullinen aseena/ sillä se
ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat ovat sille
avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa tien muu-
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hun maailmaan. Bitä paitse on se muusta Europasta
eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, nimittäin Byreneit-
ten, Alppein, Juravuorten ja Vogesien kautta, ilman että
nämät estävät yhteyttä mannermaan kanssa. — Brans-
kalla on vielä mukava t'iinam-«/« ja maanlatu, joka on
monenlaiselle viljelykselle sopiva. Antavasta viiniköyn-
nöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin Rhonen laaksossa, on istutettu paljon mulperi-
puita, joiden lehdissä Ft'/^i?naio elää. Branska, ynnä
Ninan ja Italian kanssa, valmistaakin koko maailmalle
silkkitavaroita.

Pohjoinen ja läntinen oja on .^esti-Europan alangon
jatkoa, itäisissä osissa on muoria nimittäin $läfran§fa (Ce-
mennit), SBogefit, luraivuoret ja Alpit. Etelässä eroitta*
mat Pyreneit Franskan Espanjasta.

Joet oroat WlaaZ ja Schelde, — Seine, £oire
la ©aronne, — Nhone. Ne omat kaikki purjehbittaroia
ja auttamat sisämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Branskan kaupalle avuksi ovat myös monet rauta-
tiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas ja ainoastaan
Englannin on etevämpi. — VllllriW ei ole suuren arvoi-
nen, vaan saadaan kumminkin kivihiiliä, jotka hyödyttä-
vät Branskanmaan teollisuutta. — Teollisuus on tärkeim-
piä maan päällä. Branskalaiset tehtaantuotteet ovat tun-
netut somuudestaan, ja tässä suhteessa ne voittavat
kaikkein muiden maiden teokset.

Branska on taS2valta.
Xun vuosien 1870 71 sodassa Branskan ja Sak-

san välillä Branskan keisari Napoleon 111 joutui vankeu-
teen, tuli Branska tasavallaksi. Napoleon pysyi halli-
tuksessa enemmän kuin 20 vuotta, vaikka Branskalaisia
on vaikea hallita, heidän vilkkaan javaihtelevaisen luon-
teensa tähden.

Kaupungeista on Parisissa 2 milj., Lyon'issa ja
Marseillensa kummassakin 300,000 afufasta.

Luoteessa on meren rannalla Calais (falee), Le §a=
vre (lö awr), Noueil (ruang) ja Cherbourg (frfjeerbur).

Calais on nlifutfu-paiffa ©nglantiin. — ©§erbourg'illa
on oiroallinen sotasatama.

Lännessä on Nantes ja Bordeaux.
SBorbeaur, harjoittaa mahdottoman Ruuvia fauppaa punai*

silla wiinetllä, jotta wiljellään niillä seuduin.
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Wälimeren rannalla on Marseille ja Soulon
(tulong).

Marseille fäypi fauppaa Algier (nlsjir) nimisen faupungin
fanssct, jofa on 2lsrifa§sa ja fuuluu Fransfalle.

Sisämaassa on parisi, Bersailles ja Lyon.
Parisi on $ran§fanmaan pääfaupunfi. Se on fahden puolen

Seinen mirtaa ja on maailman loistarotmpia faupunfeja. Paljon
mieraita matkustaa rcuostttain tähän kaupunkiin, sen loistoa fatso=
maan ja osaa ottamaan sen humitufsista. ©en rafennufsista huo*
mataan linnat Louvre (luwr) ja Tuileriat (Tyilöriat) sefii -Kotre*
Dame-firffo ja Inmalidihotelli, jossa on Napoleon I:sen hauta. slau*
pungin muinaiset linnanmuurit on muutettu leweifsi fabuifft täynnä
puu^stutuffia ja niitä sanotaan Vulemardeifsi. kaupungin suoje-
lemisefsi on paljon linnoja rakennettu sen ulkopuolelle. — Serfail*
lessa on fomea linna ja tnaan mainio puisto. — Lyon'issa Rho-nen ja ©aonen yhtymäkohdalla, on Europan suurimpia stlHitehtaita.

Fronskalle knnlnn Korsikan saari 2£ältmere§fä. Sen
pääkaupunki on Ajaccio (ajatsjo), jossa Napoleon I stmtyi.

10. Brittein saaret.
(5,700 neliöpenink. 32 ntitj. osnk.)

Rajat: fatso fartasta.

Niitä on kaksi suurta saarta. Suuri Britannia ja
Srlanti. Tuuressa Britanniassa on Englanti, ©kot;
lanti ja Wales (Wels), jotta ennen olimat eri maitokuntina.

Englanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osaa: alankomaa etelässä
ja vuoristot pohjoisessa. Suuri Britannia kohoaa siis
länteen ja pohjoiseen päin. Irlanti on ylipään alankoa.

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivan korkeita,
vaan ovat rikkaita /i^/öc/^i/is/^H kivilajeista; Englannin
kansan varallisuus riippuukin siitä. Metalleista saadaan
rautaa ja tinaa; mutta näitä metalleja vielä arvollisempi
on Uvi/«'i/i. Englannissa on niin suuriakivihiili-kerrok-
sia, että vuosittain saadaan kivihiiliä 600 miljonan mar-
kan arvosta eli paljon enemmän kuin muualla. Joku
osa lähetetään ulkomaille, vaan suurin osa käytetään
omassa maassa. Tällä hiilirikkaudella käytetään erino-
maisen paljon tehtaita ja sentähden on Englannin teolli-
«u?/« mahdottoman suuri. Tärkeimmiksi tehtaantuot-
teiksi voipi mainita pumpulitavaroita ja metallitavaroita
(esim. työkaluja, huonekaluja, tykkejä ja rautalaivoja).
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Kivihiiliseuduissa, etenkin keski- ja pohjois-Englannissa,
tavataan tehdaskaupunkeja toinen toisensa vieressä ja
niiden ympärillä on maaseutukin täynnä tehtaita. Kaik-
kialla kuuluu koneitten jyräkkä ja monista tuuteista,
jotka ovat korkeimpain tornien korkuiset, nousee hiili-
savu ja peittää ympäristöt mustalla hiilitomulla. Eng-
lannin tehtaantav jotka ovat mainiot hyvyytensä
ja huokean hintansa puolesta, käytetään kaikissa maan
piirin maissa, niin hyvin kaukana Afrikassa jaAasiassa,
kuin Eskimolaisilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee tyrniä lahtia Brittein saariin. Itäpuolella
tekee Pohjanmeri Themsin lahben, £inuber'in jaForth'in
lahben, joihin joet Thems (faup. Lontoo), Humber (fap.
Hull) ja $orth laskemat. Länsipuolelta tuukeupi maahan
Bristolin solmi, johon <seroern pnxtaa mettänsä.
Suuren Britannian ja Irlannin mälillä nimitetään 2tt=
lantin merta Irlannin mereksi, johon Clybe (kleid) ni-
miiiett joki laskee.

Suurella Britannialla on edullinen asema Atlantin
meren ja Bohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä on sekin,
että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kuitenkin ovat niin
syviä, etsä isot laivat voivat niitä myöten purjehtia pit-
kän matkan. Tähän perustuu Britannian II2UPP2. Ei
ole koskaan ollut valtakuntaa, jonka kauppa olisi voinut
vertoja vetää suuren Britannian kaupalle. Nahdotto-
man suuri kauppalaivasto tuopi tavaroita Englantiin joko
siellä käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas
ulosvietäviksi. Kolmessa päivässä vaihtaa Brittein saa-
ret enemmän kauppatavaraa ulkomaan kanssa, kuin
Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin rautatiekartta
näyttää, että siellä kulkee rautateitä jokaiseen jokseen-
kin tärkeään kaupunkiin ja etenkin jokaiseen merikau-
punkiin. Itsestään seuraa, että sotalaivaston myöskin
tulee olla ison, sodan aikana voidakseen kauppaa suojella.
Englannin sotalaivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään
maalla on ollut, eikä kustannuksiin katsota kun sen
hyväksi käytetään uusia keksinnöltä („pantsarilaivoja").

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren luona
ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä mesi-ilM3Bto»
enemmän kuin millään muulla maalla Europassa. Besä
ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on sitä vastoin niin
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lauhkea, että kylmä kestää ainoastaan muutamia päiviä.
Sade ja paksu sumu ovat tavallisia ja monessa paikoin
sataa 5 kertaa enemmän kuin meillä. — Kasvit ovat sa-
mat kuin Keski-Europassa; vaan kostea ilma vaikuttaa
sen, että heinänkasvu on hyvin hyötyinen, Nurmikot
meidän puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Ilman-
ala on maanviljel>l<Belle edullinen; kuitenkin tuodaan
maahan paljon elatus-aineita, syystä että maa on niin
tiheästi asuttu.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kallis. Uaa
on varakas, vaan rikkaus on epätasaisesti jaettu; muu-
tamilla asukkailla on mahdottoman suuret tulot, vaan
moni on suurimmassa köyhyydessä. Kalleus tekee köy-
hille sen, ettei aikaihmisten työ riitä, vaan myöskin lap-
sia lähetetään jo pienestä pitäin tehtaisin. Tästä syystä
on llaNBanvallBtUB hyvin alhaisella kannalla, ja suuri osa
asukkaista ei ole ollut missään koulussa. — UBkllNlll
Suuressa Britanniassa on protestanttinen, Irlannissa ka-
tholinen.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana. Ku-
ninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on kokous,
jota sanotaan parlamentiksi ja joka on jaettu ylihuo-
neesen ja alihuoneesen.

Englannissa on itäpnolclla:
Lontoo, §11 ja Nemcastle (njufasl).
Lontoo on Englannin pääfaupunfi ja maailman suurin fau»

punfi. Tässä „jätttlätåfaupungi§fa" on 4 milj. asukasta eli fafsisen raertaa mitä fofo Suomenmaassa. Sen edullinen asema mo-
lemmin puolin symää ja leroeätä Themsinjofea on tehnyt sen maa*
ilman suurimmaksi fauppafaupungifsi. haimat seisomat jjofo Thent'
sissä tahi laimateloilla ja faimetuissa salamoissa, jotfa omat niin
rafennetut, että Themsin raesi luoteen aikana tuimaa sisään. Joen
alatfe fulfee folme tunnelia ja sen ylitse raiepi monta siltaa, joilla on
mahdottoman suuri liife. Monta rautatietä fulfee fesfelte faupun*
fia ja yhdistää sen muun Englannin fanssa. Uksi rautatie fulfee
faupungin alitse.

Eteläpnolella on Portsmouth (portsmud) ja Ply«
m OUth (plimmud).

Nämä faupungit omat banaalin marrella ja niillä on aroa*
rat satamat Britannian sotalairoastolle.

i'3mie£fä on Bristol ja Liverpool (timerpui).

Sisämaassa on Birmingham (birminghäm), Shef-
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telb (scheffiid), -iftanchester (mantschester) ja paljon muita
tehdaöfaupunfeja.

Skotlannissa on pääkaupunki Ediuburg idässä ja
Glasgom (glasgo) lännessä.

Irlannissa on pääfaupunfi Dublin.
Raitti nämät faupungit omat hymin roäfiriffaita, niissä on

mähintäin 100,000 afufasta.
Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso kuin

Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita maita, jotkayh-
teensä täyttävät enemmän kuin 200,000 neliöpeninkul-
maa ja ovat siis suuremmat kuin koko Europa. Eng-
lannilla on Europassa 6^'b7'aii«?'l'n vahva linna Välimeren
suun rannalla ja Maiia keskellä Välimerta. Sen tär-
keimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa, nimittäin
Kap-maa, Afrikan etelä-päässä, koko Australian man-
ns?', pohjoinen osa /^/^'ois-vT?ne,'l'^«« ja viimein rikas ja
avara H^le-/nck'a. Näistä alusmaista on hyvin suuria
etuja. Britannialaiset laivat eivät tuo kotiin ainoastaan
semmoisia tavaroita, joita myödään muihin maihin sem-
moisina kuin ne tuodaan; vaan ne tuovat myös raaka-
aineita tehtaisin. Suuri osa valmistetuista tehtaantuot-
teista viedään takaisin alusmaihin.

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 ulkona.
Omituista on myöskin, että muutamat puut eivät pudota
lehtiänsä, vaan ovat aina vihreät, niinkuin laakeri, öljy-
puu, sitrana- ja appelsini-puut, jotka molemmat viime-
mainitut kantavat „etelänhedelmiä u. Nisu on leipä-
eläkkeenä.
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Pyreneitten niemimaa
Rajat: fatso fartasta.

on saanut nimensä Ptjreneitten rouorijonoSta, jofa on
rajana Franskanmaata maataan.

Suma niemimaa sisältää kaksi kuningaskuntaa, nimit-
täin espanjan (9,000 neliöpen. 16 milj. ajuf.) ja Por=
tugalin (1,7000 neliöp. 4 milj. asuk.)

Byreneitten niemi on vuorimaa, joka kohoaa ylän-
göstä, noin 2,000 jalkaa korkeasta. Ilman-ala on hyvin
kuiva, ja tästä syystä on maanviljelys huono. _Aa?^'am-
/ioicio//e on maa paremmin sopiva ja espanjalainen lam-
mas, merinos-lammas, on vanhoista ajoista asti ollut
kuuluisa hienosta villastaan. Kaupalle ovat joet vähän-
arvoiset, niiden juoksu, samoin kuin Sweitzin jokien,
on ryöpeä.

Jokia: Ebro juoksee kaakkoiseen päin Wälimereeu;
Tajo (tako) (faup. Lissabon) ja monta muuta juofjee länteen-
päin Sttlantin mereen.

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoitetaan
vuoritzsötä ainoastaan vähäisen. Ht<o/aa saadaan paljon,
niinkutsuttua „Sant Ybes-suolaa", josta joku osa vie-
dään Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vuori-
maissa kaivetaan sitä niinkuin metalleja(„vuori-suolaa").
Etelä- Venäjällä, jossa maa sisältää paljon suolaa, vievät
joet suola-ainetta suolajärviin. Kesällä, kun auringon
paiste kuivaa veden, jääpi suola jäljelle. Tätä luonnon
menetystapaa on Bortugalissa mukailtu. Suolainen meri-
vesi johdetaan nimittäin aavoille paikoille; auringon
paisteella haihtuu vesi ja nyt kootaan suola, joka on
jäänyt jäljelle („merisuola"). Suolaa saadaan kolman-
nellakin tavalla, nimittäin suolalähteistä („Liineburg'in
suolaa").

Niemimaan asukkaat, Espanjalaiset ja Bortugali-
laiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kielensä
ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä sukua Branskan
ja Italian kielille. — Heidän uskontonsa on katholilai-
nen ja tästä syystä on kansanvalistus jäänyt takapajulle.
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11. Espanjan kuningaskunta
oli muinoin mahtavimpia valtakuntia Europassa ja hai-
litsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maanosissa.
Espanjasta läksi nimittäin mainio merenkulkija Colum-
hus matkoilleen ja löysi Amerikan. Vähitellen menetet-
tiin löydetyt maat ja Espanja on voimaton huonon hai-
lituksensa ja vaitioriitojen vuoksi.

Kanpnngcista on Madrid keskessa, Granada ja
©eroilla (sewilja) etelämpänä; Cadiz, Malaga ja $ar*
celona meren rannalla.

Madrid on pääkaupunki ja siinä on 300,000 asuf. — ra*
nada ja ©eroilla owat Espanjan ihanammassa ja sentähden enin
fiitetnäsä osassa. — Muut kaupungit oraat tärkeitä kauppakaupunkeja.

Gibraltar on haroin raahraa linna Jöätimeren suun ran-
natta; se on Englannin hallussa.

13. Portugalin kuningaskunta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, joka hallitsi
alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian saaret
ja Brasilia. Nyt se on ilman arvoa samasta syystä kuin
Espanja.

Kaupungeista on ainoastaan faf)"i tärkeätä, nimittäin
Sissabon ja £)porto.

L i s f a b o n on pääfaupunfi ja siinä on 300,000 asuf .
— Oporto

on tunnettu uumistansa, jota sanotaan „portroumffi".

Italian niemimaa
sisältää Italian kuningaskunnan (5,000 neliöpen. 27
milj. asuk.). SBätimereésä on paljon saaria, niinkuin ©ici«
lia, Sardinia, Korsika ja Malta.

3iajat: fatso fartasta.

Italian niemimaan rajana pohjoisessa on Alppi'
muoret. Niiden alkupaikasta SBälimeren rannatta lähtee
Apenninit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jatkumat
mietä ©iciliaanfin. Se omituisuus tällä muorijonolla on,
että siinä taroataatt tulimuoria, niinkuin SSesuniuS
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Etelä-Italiasja ja Etna ©iciliasja. — Molemmin puolin
mttorijonoa löytyy alangolta; suurin alanko on se suuri
tasanko, jota rajoittaa Alpit ja Apenninit. ©itä janotaan
Po'n-tasangoksi, kun sen läpi roirtaa Italian tärfein
joki, Po (faup. Turin), joka lähtee läntisistä 3llppirouorista
ja juoksee itäänpäin Abrian mereen. Toinen, kuitenkin pie-
nempi joli, on Tiber (faup. Koma).

Kristuksen aikana hallitsivat Boman keisarit mel-
kein koko silloin tunnettua maailmaa. Keskiajalla, joi-
loin paavien valta ulottui yli koko kristikunnan, oli
Boma taas koko Europan keskuksena. Vähitellen vä-
heni tämä valta ja Italia hajosi vähempiin valtakuntiin,
joista useat kuuluivat vieraan vallan alle. Viimeisaikoina
oli näin Itävallalla muuan osa Bohjois-Italiaa. Monta
vuotta on sentähden ollut rauhattomuutta maassa. Äs-
kettäin onnistui Italialaisille vapauttaa maansa vieraasta
vallasta ja yhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko Italian.
Baavilla, jonka vallassa oli viime-aikoihin asti niin nimi-
tetty Kirkkovaltio eli keskinen Italia, on tätä nykyä
ainoastaan se valta, joka hänelle tulee uskonnon suhteen.

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset. Hei-
dän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta Boman
kielestä. Batinasta on sitä paitse alkuaan myöskin
Branskan, Espanjan ja Bortugalin kielet.

Elatuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän edis-
tyneitä. Koska maa on vuosisatojen kuluessa ollut vie-
raan vallassa ja hajallaan, on seisahdus syntynyt kai-
kissa suhteissa. Itse kansa on älykästä, mutta untu-
nutta ja laiskaa. Bohjois-Italialaiset ovat kuitenkin
toimeliaita. — Tärkein elatuskeino on silkinviljelys ja
Italia onkin se maa Europassa, joka tuottaa enin silkkiä.
Bo'n-tasangolla istutetaankin mulperipuita pelloille ja
tienvieriin; näiden puiden vähssä kiertelee viinipuun
köynnöksiä.

Ilman-ala Italiassa on ihanampi ja suloisempi kuin
muilla Etelä-Europan niemimailla. l^iin pian kuin tulee
Alppivuorten yli Bohjois-Italiaan, huomaa eroituksen
Keski- ja Etelä-Europan ilmanalojen välillä. Bohjois-
Italiassa on kuitenkin talvella hallaa ja lunta; vaan ete-
lämpänä, esim. Bomassa, jäätyy vesi ainoastaan har-
voin, ja jos lunta sataa, niin se pysyy ainoastaan muu-
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tamia tunteja; Tammikuussa jo puhkeaa ruusut ja or-
vokit. Etelä-Italiassa ei ole hallaa paitse korkeimmilla
vuorilla. Meillä sataa vettä millä vuoden ajalla hy-
vänsä, mutta Italiassa sataa ainoastaan talvella.

R3 Italian kuningaskuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä Sicilian ja ©arbinian
saaret. Corsica kuuluu Franskalle.

Tärkeimmät kaupungit oroat:
Pohjois-Italillssn ©enoroa (sjeenova), Surin,Milano

ja SSenejia.
©en oma (eli Genua) on kauniilla paikalta samannimisen lah-

den rannalla ja oli feski-ajalla mahtaman roapaatvaltan päätaupun-
fina. — Milanossa, jofa on Lombardian maakunnassa, on komea
tuomio-firffo roalfeasta marmorista. — Venezia (eli Venedig) on
Adrian meren rannalla, ©e on rakennettu saarille niinsanotuissa
„taguneiäsa" ja sen läpi käy fanaroia ristin rastin. Nämät omat
fatujen asemesta sillä taraoin, että niitä futjetaan telttaroenheissä,
joita sanotaan „gondoleiksi". Venezia oli pääkaupunkina mahta-massa mapllllmallassa, joka kokosi rikkauksia kaupalla Söälirnereu mai-
den ja Indian kanssa. Wielä nähdään tämän rikkauden jäännöksiä
monissa loistamissa palatseissa ja ftrfoisfa. Raitti on siellä kui-
tentin nyt lamassa, sillä fauppa on häminnyt.

Äcöttltflliaésa on girenje, Sioorno ja sHoma.
Firenze (eli Florens) on rikas taideleräyfsistci. — Livorno

Wälimeren rannalla, on fauppafaupunfi. — Roma on Italian pää-
faupunfi. Muinaisajan suuruuden jäännöksiä on toto jouffo, niin-
fuin riemuportteja ja obeliskeja, ©uurin muinaisjäännös on ©o*
losseum, teateri, johon mahtui 100,000 fatsojaa ja jota Noma-
laiset käyttiwät mieffailu-huweja ja eläin-taisteluja raarten. — Itu-
demmista rakennuksista huomataan pietarinfirfko, irtaaitman
tuutin firffo, ja a t ikäni, maailman suurin Unna. Hutikanissaasuu paaroi. Romassa on paljon taifeeferäyfsiä; maalarit, fu=
roanroeistäjät ja muut taiteilijat matkustamatkin faifUta haaroilta
tähän merkilliseen faupunfiin.

Etelä-Italiassa on Neapeli.
Neapeli on Italian suurin faupunfi ja siinä on V2 milj.

asuf. Se on ihanan Neapelilahden rannalla ja [ähellä Vesuviusta.
Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vulkanit)

puhkeaa Vesuviuskin vaan aika ajoin, aina useampain
vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alinomaa tupruaa
aukosta (kraterista). Kun puhkeamisen aika lähestyy,
kuuluu vuoren sisästä ikäänkuin ukkosen jyrinä; sulat
aineet (laava) kohoavat vähitellen vuoren sisuksesta ja
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viimein vuotavat aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena
jokena juoksee laava vuoren kupeita alas ja hävittää
kaikki tyyni matkallansa. Samalla aikaa krateri heittää
kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuviuksen
merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna 79 jälkeen
Kristuksen syntymistä. Laava ja tuhkasade silloin peit-
tivät /h?n/?s/l'n ja Herculanumin kaupungit. Viime vuo-
sisadasta aikain on ruvettu kaivamaan näitä kaupun-
geita ilmiin ja on niistä opittu paljon tarkemmin tun-
temaan 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 Amerikan
länsirantaa ja jatkautuu Aasiaan. Pitkin Aasian itä-
rantaa kulkee se alas Indian saaristoon asti. Yksinänsä
Javan (dsjavan) saarella löytyy 50 tulivuorta.

SiciftaSffl omat Mesjinan ja Palermo n kaupungit.
Messinä harjoittaa suurta etelänhedelmäin („Me§sinanhebel=

mäin") fauppaa.

Turkin-Kreikan niemimaa
sisältää faksi roaltafuutaa, nimittäin Surfin (10,000 nettö=
pen. 15 milj. asuk.) ja Kreikan kuningaskunnan (900
neliöpen. IV2 milj. afuf.)

Saajat: fatso fartasta.

Tässä niemimaassa on paljon wuoria. Suoteesfa
kulkee rouorijonoja, jotka oroat Atppiroitorten jatkoa.
Niistä lähtee itäänpäin Salaan Mustaan mereen asti, ja
eteläänpäin Kreikan rouoret, jotka fulferoat hamaan nie=
mimaan eteläisimpään päähän. — Alppein, Balkanin ja
Karpatien roäliSjä ou suuri Tonamanlaakso.

Tärkein joki on Tonaroa. Se roirtaa läpi Tonaroan;
taafson lännestä itäänpäin ja saapi suuren joukon syrjäjokia
ympärillä olemista muorista.

14. Turkin waltakuntaa
hallitsee itseroattiaasti siniristiltäni, jonka ensimmäinen
ministeri on nimeltään suuritöisiin; ylhäisimmät roir*
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kamiehet saamat nimen pasja. Surfin eli Osmanin mal«
tafuntaan kuuluu sitä paitse myös suuria alueita Aasiassa
ja Afrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa, ja tunnus-
tavat Ma/io7neiin «s^onioa. Keski-ajalla valloittivat he
Konstantinopolin 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. H>e^an-
maa on itsenäinen kuningaskunta ja Serbia, Aun?änt'a ja
Montenegro ovat melkein itsenäisiä. — Turkkilaisia Eu-
ropan Turkissa onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asuk-
kaat ovat Hiav^/a ja H^e^^aiais^a. Turkkilaisilla on
monta hyvää avua ja he ovat etenkin sanansa pitäväi-
syydestä tunnetut, tässä suhteessa on heidän luon-
teensa aivan perinvastainen kuin kreikkalaisten. Uaan
hallitus on hyvin heikko sairas mies"); vaikka kristin-
uskoiset ovat mahomedilaisia neljä vertaa lukuisammat,
sorrettiin heitä tähän asti paljon. Kristityt kuuluvat
turkinmaassa, samoin kuin Venäjälläkin, kreikkalaiseen
kirkkoon, ja Konstantinopolin patriarkka on heidän pää-
miehensä.

Kaupungit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, Saloniki Arkipelagin rannalla, Abrianopoli,
Belgrab ja Bukuresjt pohjoisessa osassa.

Konstantinopoli on pääfaupunfi ja siinä on 1 milj. ctsuf.
Muinoin oli sen nimi SBqjanttum, roaan pohjoismaiben asuffaat
sanoimat sitä Miklankartanoksi. ©ultanin linnan nimi on alji.
©oftanmosfee oli muinoin fristittnin firffona. — Belgrab on
Serbiassa Tonarcan roarrella ja Sufuresjt SRumäniaösa.

Kreta eli Kanbia on tärkein Europan Turkkiin kuu*
turoista saarista.

15. Kreikan kuningaskunta
on pienempiä kuningaskuntia Europassa.

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

Uuinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljelty ja metsät peit-
tivät vuoria; vaan nämät ovat aikojen kuluessa tulleet
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hävitetyiksi, ja llman»ala on siitä syystä kuivaa. Maan-
viljelys ei ole hyvin edistynyt ja ainoana ulosvienti-
tavarana ovat korintit. — Kaupassa ovat Kreikkalaiset
hyvin taitavat. Heidän maansa on samoin kuin Eng-
lanti, Tanska ja Norja ympäröitty merellä ja sillä on
siis melkoinen me^u/^«. Pienellä Hermupolin kaupun-
gilla on kauppalaivasto, joka ei ole paljoa vähempi kuin
esim. Köpenhaminan.

Päötaupmtft on At^en. — <&nxan saarella on Her-
mupotis.

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

Rajat: fatso fartasta.
Aasia on maan-osista suurin. Siellä on myöskin

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

Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Aasia ulottuu
päiväntasaajasta Pohjoiseen jäämereen ja siis on koi-
messa eri vyöhykkeessä.

Meri. Pohjoinen «läämeri on jäässä melkein kai-
ken vuotta ja on siis merikululle vähän-arvoinen. —

Beringin sa/nlen kautta on se yhteydessä /son vaiianis?-6n
kanssa. Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka
muodostaa monta pienempää merta, niinkuin Oe/wis^in
meren, /aVanln meren ja Stinan meren. /liHan me/'! te-
kee Bengalin lahden, Persian lahden ja Punaisen meren.

Niemimaita. Idässä on H7ami.^'ai^a, etelässä Taka-
/nHa, India ja Arabia, —ja lännessä l^a/iä Aasia.

Saaria. kitkin itärantaa kulkevasta saarisarjasta
ovat Japanin saaret tärkeimmät. Ison valtameren ja
Indian meren välissä on /nciian saaT-is^o, johon kuuluu
/lil/»/)t'«t't. Molukkit ja 4 suurta H^nciasaa^ia, nimittäin
Borneo, (^eieöes, /ava ja Sumatra.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. Aasian Venäjä, johon kuuluu Siperia, Turan

ja Kaukasia.
2. Aasian 3u7>^l.
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3. Arabia.
4. /^sl'a.
5. India, joka jaetaanEtu-Indiaan, Taka-Indiaan

ja Indian saaristoon.
6. Alinan va/i«^«nia.
7. e/a^)ani'n saa^sio.
Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaareva

vuorijono, joka kulkee idästä länteenpäin.
Pohjoinen llsa, joka käsittää suurimman osan Aa-

sian Venäjätä, on aiamaa, samankaltainen kuin Euro-
pan Venäjä. Pitkin Pohjoisen Jäämeren rantaa löytyy
jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä ja pelto-
maata, ja Turan on aromaata. Ilman-ala on kuitenkin
vielä kylmempi kuin Europan Venäjässä. Merkillistä
on, että Turan, jossa tavataan kaksi suurta järveä, ni-
mittain A"as^)t'a??. meri ja Araljärvi, on osaksi alempana
valtameren pintaa. Suurimmat jllet ovat Obj, Jenisej ja
/^sna, jotka laskevat Jäämereen.

Etelä-Osa on ääretön l//H«Kö.
A'l?nän ylängön liälssssä osassa on Kiinan valta-

kunta, jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen ete-
läpuolitse kulkee Himalaja, maailman korkein vuoren-
harju; korkein vuorenhuippu, M)«ni FJverest, on 27,000
jalkaa tahi toista peninkulmaa korkea. Pitkin Kii-
nan meren rantaa on tuo erinomattain viljava M>'nan
alanko.

Ylängön läntisessä osassa on Persia, Arabia, Aasian
Turkki ja Kaukasia.

I7ä„yön etelä-osassa on Etu-India, jonka pohjois-
puoli on viljavaa alamaata, ja Taka-India, joka on vuo-
ria täynnä.

Tärkeimmät joet ovat Amur Aasian Venäjän ra-
jalla Kiinaa vastaan, ffoangho jo, Jangtsekiang Kiinassa,
6anFss ja /ncllis Etu-Indiassa sekä Eufrat, Tigris ja
</o^an Aasian Turkissa.

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

(290,000 neliöpen. 13 milj. asuk.)
Rajat: fatso fartasta.

Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet nämät mah-
dottoman suuret maisemat muilta kansoilta; viimeis-
aikoina ovat he valloittaneet Turänin.

Vaikka Siperia 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 kuuluvat
moneen eri kansakuntaan ja elävät karjanhoidolla, ka-
lan pyynnillä ja metsästyksellä. Paitse näitä koto-asuk-
kaita ja maata viljeleviä Venäläisiä, löytyy Siperiassa,
maanpakolaisiakin, jotka ovat työvankeina. — Kaupungit
ovat pieniä: loöö/s/: lännessä, Irkutsk lähellä suurta
Balkanin järveä, ja Nikoläjefsk Amurjoen suulla.

luranissa asuu osittain paimentolaisia, jotka elä-
vät huopateltoissa ja kiertävät maata mahdottoman
suurine lammas-, hevos- ja kameli-karjoineen, osittain
maanviljelijöitä. — Täällä on eteläpuolella, Turkesta-
nissa, melkoinen Tas/Kentin kaupunki 80,000 asukkaalla.

Kaukasian läpi kulkee Kaukason vuoriharju Kas-
,pian meren ja Mustan meren välissä. Alkuperäiset
asukkaat ovat monta eri sukukuntaa. — Suurin kau-
punki on Tiflis, 100,000 asuk.

2. Aasian Turfß
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 Pohjois-Afrikan. Joka paikassa pakoittivat
he asukkaat Mahomedin uskontoon. He kulkivat sen
jälkeen Espanjaan ja perustivat maurilaisen valtakun-
nan, jonka pääkaupunkina oli Granada. Tämä valta-
kunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin Maurit kar-
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koitettiin Espanjasta. Itse kalitinvaltakunta hajosi vä-
hitellen pienempiin valtakuntiin ja tärkein mahomedilai-
nen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Aasian Turkkiin kuuluvat seuraavat maakunnat:
Vähä Aasia, Armenia, Mesopotamia. H^?'a ja Palestina.

VälläSSä Aasiassa on H?AH^nam kaupunki Kreikan
«aarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki Ee-
vantissa (s. on Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araratin vuori, johon Noakin
arkki seisahtui.

MeSOpOtamia on A«/>«i- ja Tigris-jokien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakuntaa:
Babylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli hyvin vii-
jelty. Nyt se on melkein autiona; muinaisajan loista-
vuutta todistavat ainoastaan mahdottoman suuret röy-
kyt soraa ja raunioita, jotka ovat jäännöksiä Nineven ja
Babylonin kaupungeista. — Tärkein kaupunki on nyt
Bagdad, kalifinvaltakunnan muinainen pääkaupunki.

Syriassa ovat kaupungit Haleb jaDamaskus. Da-
maskuun kokoontuu vuosittain „Pyhä karavani", 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 /h,n'^l'a pohjoisessa ja Filistean maa etelässä.
Sisämaan läpi kulkee pohjoisesta eteläänpäin mataloita
vuoria, Libanon ja Antilibanon. Niiden välillä on laakso,
jossa Jordan virtaa. Jordan juoksee ensin kauniin suo-
lattoman OsnssaT^i^i järven lävitse ja laskee viimein
suolaiseen Kuolleesen mereen. Tämä laakso on matalin
kaikista maista maan päällä, sillä Genesaret on 600 ja
Kuollut meri 1,200 jalkaa alempana meren pintaa. Kuol-
leen meren seudut ovat myös siitäkin merkilliset, että
niissä näkyy maanjäristysten jälkiä jatäällä oli muinoin
Sodoman ja Gomoran kaupungit.

Palestina oli muinoin erinomaisen hyvästi viljelty,
vaan nyt on kaikki laiminlyöty; monessa kohden, jossa
ennen oli viljavia maita, on nykyään ainoastaan erä-
maita ja aroja. — Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi
Arabialaisia. Turkkilaiset sortavat kovasti niitä har-
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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 koi-
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
niiniä ja paikkoja, jotka muistuttavat Raamatun ker-
tomuksia. „Pyhän haudan kirkkoon" kokoontuu pää-
siäisaikana suuri joukko kristityltä toivioretkeläisiä kau-
kaisistakin maista. — Jokseenkin lähellä Jerusalemia
on Betlehem, jossa vapahtaja syntyi.

JERUSALEMI.
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3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata. Ai^
noastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty maisema,
jossa kahvipuu on sangen yleinen. (Xahvia viljellään
nykyään monessa muussakiuß
paikassa kuumassa vyöhyk-B
keessä, esim. Brasiliassa ja Ja-B
van saarella.) — Asukkaat ovatß
Beduineja sanovat itsiänsäß
„ erämaan lapsiksi". He kior-B
tiiviit maata, kuljettaen kame-B

ja harvalukuisia, vaanß
erinomaisen hyviä lievosiaanß
laitumelta laitumelle. Niinsa-B

„puhdaslajiset hevoset^^^^^^^^^^^^^^^Bpolveutuvat arabialaisista he-^^^^^^^^^^^^^^^^
ARABIALAINEN.

Arabiassa on mahomedilaisten pyhät l(2UsiUNgit
Mekka ja H^Hna. Mekkassa syntyi Mahomed ja siellä
olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa vuosittain monta
tuhatta mahomedilaista.

4. Persiassa
on monta suurta kaupunkia, esim. Ispaliän ja Teheran.

H. India
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivilajeista
tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta antaa kalliita
puulajeja ja maustimia; eläinkunta antaa norsun- eli ele-
fantinluuta, 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, Hollantilaiset ja Englantilaiset
suuria osia siitä. Portugalilaisilla on ainoastaan vähän
jäljellä. Hollantilaisilla on vielä suuri osa Indian saa-
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ristoa. Mutta Englantilaisilla on enin osa Etu-Indiaa
ja suuria osia Taka-Indiastakin. Oli ensiksi englanti-
lainen kauppamies-seura, niinnimitetty Zn^/annin itä-
lnckiaiais-^om/)/)ania, joka viekkaudella javäkivallalla val-
loitti Etu-Indian ja sai siitä mahdottoman suuria etuja.
Joku aika takaperin syntyi kapina, joka tukahutettiin
Englannin hallituksen avulla, ja komppanian täytyi sil-
loin luopua vallastaan maan yli ja antaa se Britannian
kruunulle.

EtU-lndian pohjoinen osa on sangen viljava maa;
sen läpi juoksee Oan^es idässä ja /ncius lännessä.

Asukkailla, joita nimitetään Hindulaisiksi, on jo ai-
koja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri sivistys,
ja heidän vanhimmalla, sans&ni-nimisellä, kielellään löy-
tyy paljon oivallisia kirjoja. — Hindulaiset tunnustavat
ö^a/nan uskontoa, joka jakaa kansan neljään tarkasti
rajoitettuun ihmisluokkaan eli kastiin. Ne Hindulaiset,
jotka ovat niin alhaisia, etteivät kuulu mihinkään kastiin,
sanotaan Parioiksi ja ovat suuren ylenkatseen alaiset.

Indiassa on vahvasti kansaa ja paljon kaupunkeja,
joissa asuu monta sataatuhatta asukasta.

Ganges-joen varrella ovat A"»//:«ita, Asna^es ja
erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä merenran-
nikolla on Z/ati^as ja läntisellä Ao?nbt«/.

Etu-Indiaan kuuluu rikas (7e?//on't'n saari, eroi-
tettu mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyy-
detään.

Taka-lndiassa on monta valtakuntaa. Englannilla
on muun muassa M?i<Ma. joka on tärkeä kauppapaikka.

In6ian saaristo on suurimmaksi osaksi Hollanti-
iäisien hallussa. Eilippinit kuitenkin ovat Espanjan.
Molukeista saadaan paljon maustimia esim. ryytineili-
koita ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sanotaankin
sentähden Maustin- (eli ryyti)-saariksi. Tärkein kau-
punki on satavia Javan saarella.

6. Kiinan alt hinta
(200,000 neliöpen. 400 milj. asuk.)

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat l^a^si-
nainen Aiina ja erinomaisen korkea Tibetin vuorimaa.
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8e on lähinnä suurin valtakunta maan päällä ja väki-
rikkain kaikista; siellä onkin enemmän asukkaita kuin
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 tappavat
usein lapsensa, päästäkseen heitä elättämästä, ja monta
tuhatta asuu laivoilla ja hirsilautoilla, jotka uivat jokien
pinnalla. Kiinalaiset muuten ovat kelta-ihoisia ja heillä
on viistoiset silmät.

V3rß!N2!Ben XIiNÄN läpi virtaa l
kaksi suurta jokea, Hoangho ja </«nFi- I
öckanF. Se on viljavimpia maita maan I
päällä ja ahkerat Kiinalaiset viljele- I
vät sitä kuin kasvitarhaa; tärkeim- I
mät viljakasvit ovat riissi ja ies. Erin- I
omaisen hyödyllinen on silkkimato ja I
puolet kaikesta silkistä arvellaan ole- I
van kimalaista (katso Eranskaa ja l
Italiaa). — Teollisuus on monessa suh- I
teessä niin edistynyt, etteivät Euro- I
palaiset voi siinä vertoja vetää; pos-
lini, silkkivaatteet ja lakeeratut teok-
set ovat paremmat kuin Europalaisten. Kiinalaiset ovat
ennen Europalaisia keksineet monta keinoa, esim. kom-
passin, poslinin ja kirjapaino-taidon. Mutta sitten ovat
he jääneet vanhalle kannalleen, kun sitä vastoin Eu-
ropalaiset ovat edistyneet; nyt ovatkin Europalaiset pai-
jon korkeammalla kannalla kuin Kiinalaiset.

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

Varsinaisessa Kiinassa on paljo suuria kaupunkeja,
esim. Kanton, 1 milj. asuk., Nangking ja /'s^int/. joissa
jokaisessa on V2—1 milj. asuk.

Xanion oli kauan aikaa ainoa satama, johon Eu-
ropalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Hongkongin
saari, joka on Englantilaisten. — Peking on pääkau-
punki ja keisarin asunto.

KIINALAINEN.
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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 Alankomaalaiset
yksinään saivat käydä yhdessä satamassa. Viimeisinä
vuosina ovat Europalaiset kuitenkin pakoittaneet Japa-
nilaiset avaamaan useampia satamia, Jedo nimisessä
pääkaupungissa on 700,000 asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjoisessa asuu
H/ön^oiit, joihin Kalmukit, Kirgisit ja Kiinalaiset kuulu-
vat. Lounaassa löytyy etenkin Arabialaisia, Turkkilai-
sia j. n. e. Etu-Indiassa asuu Hindulaisia, Taka-Indiassa
ja Indian saaristossa asuu H/aia/ia.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Siperiassa
on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa ovat asukkaat
mahomedin uskoisia. Hindulaiset tunnustavat Braman
uskontoa, vaan Indian muut asukkaat sekä Kiinalaiset
tunnustavat Buddan uskontoa.

Afrika.
(550,000 neliöpen. 50—300 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Afrika ei ole muodoltaan samanlainen kuin muut

maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita ja lahtia,
ja meri ei missään tunkeu syvälle maahan. — Afrikan
ilman-ala on lämpimämpi kuin muiden maan-osien. Sen
asema näet on suurimmaksi osaksi kuumassa vyöhyk-
keessä ja ainoastaan vähempiä osia ulottuu pohjoiseen
ja eteläiseen lauhkeaan vyöhykkeesen. Monessa seuduin
tuskin sataa ollenkaan. Seuraus veden vähyydestä on,
että siellä löytyy äärettömiä erämaita.

Sisä-Afrikaa hyvin vähän tunnetaan. Vettä myö-
ten ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ainoastaan
muutamia merenlahtia löytyy; pitkät matkat tekevät
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matkustajalle 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 vaarallista.
Vasta viimeisinä aikoina on saatukin tietoja sisämaasta;
englantilainen lähetyssaarnaaja Livingstone on tehnyt
itsensä kuuluisaksi matkoistaan Etelä-Afrikassa.

Afrika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Niilimaat, joihin luetaan Egypti, Nubia ja Abes-

sinia. 2. Berberiä, johon kuuluu Tripoli, Tunis, Algier
(alsjir) ja Marokko. 3. Ha/ta^ä. 4. Sudan. 5. Sene-
gambia. 6. Guinea (gineea). 7. Etelä-Afrika, jostaKap-
maa on tärkein osa.

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

Pohjois-Afrikan sie/ä-osa on Saharan erämaa, joka
on 100,000 neliöpeninkulmaa suuri eli puoleksi niin iso
kuin Europa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelkkää
hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta olisi
matkustaa läpi tämän erämaan, ellei siellä olisi vesi-
rikkaita paikkoja, niinsanotuita kosteikkoja eli oaseja.
Nämät ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on ainoas-
taan yksi lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toiset sitä
vastoin täyttävät monta neliöpeninkulmaa ja sisältävät
kauppaloita, peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi on oaseja
paljon, ja matkustajat kulkevat niinsanotuita karavani-
teitä, jotka vievät yhdestä oasista toiseen. Ainoastaan
dromedar!, joka voi janoa kärsiä monta päivää ja tyy-
tyy näkäräisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi matkustaa
läpi tämän erämaan; sitä sanotaankin senvuoksi täydellä
syyllä „erämaan laivaksi". Kun karavani tulee oasille,
tapaa hän siellä vettä, viljaa ja taateleita ja lepää suu-
rista vaivoistaan.

Itäpuolella on Niilimaat, joiden joukossa Abessi-
nia on korkea vuorimaa; Nubiassa .ja Egyptissä on ai-
noastaan 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 Abes-
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siniasta. Mutta Nubian ja Egyptin läpi kulkiesaan se
ei saa lisäjokia eikä kasva sateenkaan kautta. Näissä
maissa näet ei sada ollenkaan. Suullensa, Välimeren
äärelle, on se aikojen kuluessa luonut suuren marski-
maan, niinsanotun Ae/ian, joka muinoisina aikoina jo
oli kuuluisa viljavuudestaan („Gosen Tämän vilja-
vuuden synnyttää Niilijoki vuotuisilla vesii«i?Maan. Kun
näet lämpö kuumana vuoden aikana sulattaa lumen
Abessinian vuorilta ja kun vahvat „kesäsateet" putoa-
vat Niilin yläjuoksun seuduilla, paisuu joki, virtaa yli
reunojensa ja tekee Egyptin järveksi. Ainoastaan sulut
ja ylhäisemmät paikat eivät joudu veden alle. Vuo-
den lopulla vesi pakenee ja joesta jäänyt muta lihoit-
taa maan.

Keski-Afrikassa juoksevat seuraavat joet: Hsn^ai,
Aa?nbi<2 ja suuri Nigerjoki. Htician 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, ja siellä onkin monien suurempain eläin-
ten koti. Niilin ylisessä juoksussa on krokodileja ja
virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa muuttolinnut poh-
joisista maista, matkustaa suuret joukot heitä alisen
Niilin seutuihin. Saharassa asuu kamelikurki. Etenkin
Etelä-Afrikassa löytyy paljon suuria eläimiä. Täällä
elää norsuja eli elefantteja, sarvikuonoja ja giraff
suuret karjat juovikkaita zebrahevosia ja monenlaisia
antilopeja karkelevat jalopeuroja paeten, ja joutuvat
kuoltuaan hyenojen ja sjakalein saaliiksi.■ Asukkaat Afrikassa eivät ole

läheskään niin lukuisat kuin Aa-
siassa. Heidän lukuansa ei var-
maan tunneta, vaan arvataan se
50 ja 300 miljonaksi. Koko Poh-
jois-Afrikassa asuu Arabialaisia;
Keski- ja Afrikassa Neeke-
reitä. Neekerit ovat mustia; heillä
on kähärä tukka ja paksut huu-
let. Etelä-Afrikassa asuu Iloiten-

NEEKERI.
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totteja, joiden tukka on vanukkeissa. — Kaikki Arabia-
laiset ovat mahomedilaisia; vaan useimmat Neekereistä
ovat pakanoita.

R. Niilimaat
Egypti (10,000 neliöpen. 5 milj. asuk.) on kyllä

Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäinen
„Bijaiskuningas". Asukkaat polveutuvat muinais-ajan
Egyptiläisistä. Heidän silloisesta korkeammasta sivis-
tyksestään todistaa vielä suuri joukko muistomerkkejä,
niinkuin temppelit, obeliskit ja mahdottoman suuret py-
ramidit, joita käydettiin hautakammioiksi Egyptin ku-
ninkaille. Muinais-Egyptiläiset näet kunnioittivat kuol-
leitaan suuresti jabalsamoitsivat heitä; sentähden Egyp-
tissä tavataankin paljon ruumiita, niinnimitettyjä n^««-
nnoiia. — Egypti on viime vuosikymmenien kuluessa
alkanut edistyä, ja merkillinen >3uss'in kanava on suu-
resti vaikuttava sen edistymiseen ja kauppaan. Tämä
kanava yhdistää Välimeren jaPunaisen meren toisiinsa ja
tekee vesimatkan Indiaan, jonne muutoin täytyisi kulkea
Afrikan ympäri, paljoa lyhemmäksi.

PYRAMIDEJA.
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Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannalla
ja Kairo deltamaan alkupäässä. Aleksandrian perusti
Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkaupunki; siinä
on 350,000 asuk. ja on Afrikan suurin kaupunki.

Nubiassa ja Ahessiniassa ei ole yhtäkään suurem-
paa kaupunkia.

2. Berberiä
Monen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tunis,

Algier ja Marokko rosvot,'aitioita, jotka ry ostelivat me-
rellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Välimeren ran-
tojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä tavaroita. Eu-
ropan vallat kärsivät sitä ja maksoivat vielä vuotuista
veroa laivojaan suojellakseen. Viimein teki kuitenkin
Franska vuonna 1830 Algier'in valloittamalla lopun tästä
ilkivaltaisuudesta. Tämä maa tuli siis Franskan omai-
suudeksi; vaan Franskalaisten täytyi monta vuotta käydä
sotaa ympärillä asuvia Arabialaiskansoja vastaan, ennen-
kuin ne tahtoivat antautua heidän valtaansa. Franska-
laiset ovat koettaneet siellä levittää europalaista sivis-
tystä.

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

lähinnä suurin kaupunki.
AlyierMssa on kaupunki Algier.
Marokkoa 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.

H. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä joista.
Täällä on Viheriäniemi (Oap Verde).
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G. Guinea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin ran-
taa erittäin taudillinen ilman-ala.

7. GtelaAfrika
Kap-maa on sen eteläisin osa ja päättyy Hyvän

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

Espanjasta, koettivat Portugalilaiset löytää meritien Af-
rikan ympäri rikkaasen Indiaan. Monen yrityksen pe-
rästä tämä onnistuikin. Hollantilaiset seurasivat sitten
samaa tietä ja valloittivat Kap-maan; myöhemmin sen
Englantilaiset anastivat.

Saarta.
S:t Helena on myöskin Englannin hallussa. Täällä

kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Waterloon tap-
pelussa voitetuksi, täytyi hänen antautua Englantilaisille,
jotka pitivät häntä 6 vuotta vankina tällä saarella. —

Hsacie^>« kuuluu Portugalille ja on tunnettu viininvilje-
lyksestänsä. — Madagaskar on Indian meressä.

Amerika
(730,000 neliöpen. 85 milj. afuf.)

jakautuu Pohjois-Amerikaan ja Etelä-Amerikaan ,' näitä
yhdistää /<6s^'-^4?ne?'isa, jonka kapeinta kohtaa sano-
taan /^nain«n^ai^>a/eeAsi.

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

tuu kaikkiin vyöhykkeihin, paitse eteläiseen kylmään.
Mvri. Pohjoinen t/äHme?^' on Davis-salmen ja

Bajfinlahden kautta yhteydessä Atlantin nze^e/i kanssa.
Pohjois- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri
Mejikolahden. Magalhaensin (magaljangin) sainien kautta
on Atlantin meri yhteydessä Ison Valtameren kanssa.
Tämä tekee AÄiZ/o^nian ia/icisn.
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Niemimaita. Pohjois-Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, Florida ja Aaii/o?'NL'a.
— Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa suhteessa
se on Afrikan kaltainen.

Saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista Grönlanti on tärkein. Atlantin meressä
on Neio-Foundland. Pohjois- ja Etelä-Amerikan välissä
on suuri Länsi- Indian saaristo, johon kuuluu Suuret
Antillit (jl), nimittäin A«//a, t/antai/ca, Haiti ja /^e?'io
Aieo, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita sanotaan
/^eni/csi Antilleiksi. Etelä-Amerikan eteläpäässä on Tuli-
maa, jonka eteläisin niemi on A'a^» Hoorn.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. O?'ö«?a?iii. 2. Brittein Pohjois- Amerika. 3. Poh-

jois-Amerikanyhdysvallat. 4. Mejikon tasavalta. 5. Keski-
Amerika, jossa on useampia tasavaltoja. G. Etelä-Ame-
rikan tasavallat. 7. Brasilian keisarikunta. 8. Guaya-
nan maakunta. 9. Patagonian maakunta. 10. Länsi-
/nciia.

Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoornista
Pohjois-Jäämereen asti kulkee vuorijono, jota nimitetään
Andein-vuoriksi. Ne ovat pitemmät kuin mikään muu
vuorijono maapallolla ja ovat korkeimmallaan Etelä-
Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat
kuin Himalaja. Andein-vuoret ovat rikkaat kalleista
metalleista, niinkuin Perussa ja Mejikossa, jossa on ho-
peata ja Kaliforniassa, jossa paljon kultaa saadaan. Tu-
livuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andein-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin Brasilian-ylänkö. An-
deinvuorten ja muitten vuorimaitten välissä on 3 suurta
alankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mahdottoman suuri
joki. Pampat ovat etelässä; niiden läpi juoksee Plata-
joki. Hsivat s. o. metsät ovat keskessä ja niiden läpi
virtaa Amazon, joka on maailman suurin joki. Llanot
(Ija) ovat pohjoisessa ja niiden läpi juoksee Orinokon
joki. — Pampat ja Elanot ovat ruohokkaita tasankoja.
Selvät sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä, niin-
sanotuita aarniometsiä.

Aarniometsä ei ole sennäköinen kuin meidän met-
sät. Meidän metsissä nim. kasvaa harvoja puulajeja,
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eivätkä 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 sanotaan „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-
vas. Useammat aarniometsän puista ovat täynnä heleän
ja loistavan värisiä kukkia, ja puitten välissä kiertelee
semmoinen joukko köynnöskasveja, ettei voi päästä met-
sän läpi. Tämmöisiä aarniometsiä on ainoastaan kuu-
massa vyöhykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat kuura-
sateet kartuttavat viljavuutta.

PohjOäS-Amerikassa on paitse Andein vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andein vuorten välissä
on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi suuri Missis-
sippijoki juoksee. — Pohjoisempana, Vhdysvaltain ja
Erittein Pohjois-Amerikan välissä, ovat Kanadan järvet,
joista Yläjärvi on isoin. Nämät järvet yhteensä ovat
suurin suolattoman veden ala maapallolla ja ne purka-
vat vettänsä H.-i /^<2w,'snsin joen (lorens) kautta. Kah-
den niiden järvien välissä on M<2^a?-«n (nejägara) pu-
tous, jossa on 40 vertaa enemmän vettä kuin Trollhä-
tassa ja on maapallon suurin isoin vesiputous. — Poh-
jois-Amerikan pohjoisin osa on alankoa, täynnä järviä
ja jokia,

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikan ole-
vankaan. /4?«e?H«n ensimmäiset /ö?M/Hi olivat Skandi-
navian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grönlantiin
ja Leif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen Pohjois-
Amerikan itärannalle ja nimitti tätä osaa maasta „hy-
vaksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuitenkin jäi unhotuk-
siin ja melkein viisi vuosisataa Leilin löytöretken jälkeen
tuli Columbus vuonna 1491 Eänsi-Indiaan. Nyt seurasi
löytöretki toisensa perästä. Espanjalaiset kulkivat kauem-
mas länteenpäin mannermaahan ja valloittivat Mejikon,
Keski-Amerikan ja nykyiset Etelä-Amerikan tasavallat,
joissa sen vuoksi Espanjan kieli on tullut yleiseksi.
.LnFianii/aisst tulivat Pohjois-Amerikan itärannalle ja
levisivät siitä edemmäksi sydänmaahan. Pohjois-A meri-
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kan yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä enimmäksi
osaksi Englannin kieltä. Portugalilaiset tulivat Brasi-
liaan, joka silloin joutui heidän haltuunsa. Kahdek-
sannentoista vuosisadan loppuun asti oli Amerika Euro-
valaisten vallan alla. Ensiksi irtaantuivat Pohjois-Ame-
rikan yhdysvallat Englannista; sen perästä Espanja ja
Portugali kadottivat alusmaansa. Molemmat manner-
maat ovat nykyään suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja
Europalaisten tärkeämmät alusmaat ovat Länsi-Indian
saaristossa.■ Alku-asukkaat ovat kahta kan-

alajia, nimittäin Eskimot pohjoi-
sessa ja Indianit maan muissa osis-
sa. Eskimot ovat metsästäjä- jaka-
astaja-kansaa. /nHanit ovat vas-
cenvärisiä („ruskeanahkoja"). —

Daitse sinne muuttaneita Europalai-
sia on monessa seuduin Neekereitä-
cin, joita on tuotu Afrikasta. Kauan
likaa ovat Neekerit siellä eläneet
HJuudessa ja usein on heitä jul-

masti kohdeltu; mutta nyt ovat he melkein kaikki va-
paita.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet, ja
näistä ovat merkillisimmät M^inonii, jotka ovat asettu-
neet Pohjois-Amerikan läntiseen osaan Hnn^sn Suolajär-
tisn seuduille.

INOIALAINEN.

Pohjois- A m e r i k a.
R. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoita. Ilman-
ala on hyvin kylmää, kun kylmät merenvirrat tuovat
suuria jäälohkareita Jäämerestä rannalle. Asukkaat
ovat kristittyjä.
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H. Brittein Pohjois-Amerika
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asuma-
tonta ja tärkeä ainoastaan turkki-eläinten tähden. Ete-
läisin osa Kanada on hyvin viljava. — Neiv-Foundlan-
ck'n luona on suuri hietaluoto, jossa arvaamaton määrä
turskeja pyydetään.

3. Pohjois-Amerikan tvapaatvallat
(170,000 neliöpenink. 40 milj. a^xit.)

eli Yhdysvallat on nykyään tärkein valtakunta Uudella
mantereella. Ne täyttävät melkein yhtä suuren alan
kuin koko Europa, vaan väestö ei ole suurempi kuin
Saksan. Se lisäytyy kuitenkin lisäytymistään, kun pai-
jon ihmisiä muuttaa sinne Europasta.

Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän teollisuu-
iensa voittaa Europan koneitten suhteen (esim. ompelu-
kone). Ftio?'ii?/S antaa teollisuudelle tarpeelliset kivi-
hiilet, joita siellä löytyy paljon suuremmassa määrässä
kuin Englannissa. Pohjois-Amerikalainen valoaine, joka
on suuresti levinnyt, on vuori-öljy (petroleum), ja Kali-
forniasta saadaan paljon kultaa. Mactnvii/e^s ja kar-
janhoito ovat samoin tärkeät, ja sieltä viedään paljon
viljaa, pumpulia ja lihaa Europaan. Kauppa ja meri-
haiku ovat melkein samalla kannalla kuin Englannin, ja
Mississippi-joessa kulkee enemmän höyryaluksia, kuin
missään muussa joessa maailmassa. Kantateitä on pi-
temmältä kuin koko Europassa, ja nykyään on yhdis-
tetty itä- ja länsi-ranta rautatiellä, joka kulkee Ne>v-
Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 vapaavaltioon. Niiden
kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi Washing-
tonissa ja presidentti. Muutama vuosi takaperin syn-
tyi sisällinen sota pohjoisten ja eteläisten valtioin välillä,
etenkin siitä syystä kun pohjoisvallat tahtoivat hävittää
orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä Boston, M«1- York (nju),
Philadelphia ja IF«s/u'nFion (vosjington). — Nämät kau-
pungit ovat hyvin väkirikkaita. New- lonissa on I^/2
milj. asuk. ja on Amerikan tärkein kauppakaupunki.
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Washingtonissa on ainoastaan 100,000 asukasta, mutta
on pääkaupunki.

Sisämaassa on O/tiea^o (tsji), joka harjoittaa maa-
pallon suurinta viljakauppaa. Mississipin suulla on Neiv-
Oceans.

Äärimmäisessä lännessä on H«n /^'«neiseo kulta-
rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useammat muutkin
Pohjois-Amerikan kaupungeista, on se vaurastunut san-
gen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty kultaa, virtaili
sinne monta tuhatta ihmistä.

4. Mejiko.
Suurin kaupunki on pääkaupunki Mejiko.

H. Keski-Amerikassa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panamäntaipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja kauan on jo ajateltu kanavan kaiva-
mista tämän taipaleen poikki. Tällä tavalla tulisi meri-
matka itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

S t e l li - A ra e t i f a.
O. Gtelä-Mmerikan wapaawallat

kuuluivat samoin kuin Mejiko ja Keski-Amerika Espan-
jalle. Vapautuessaan jakautuivat he useampiin valtioi-
hin, vaan vaikka siitä ajasta on jo kulunut puoli vuosi-
sataa, kestää niissä yhä vaan alituisia rauhattomuuksia.

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä Ecua-
tiöi',- pääkaupunki Quito (kiitto) on päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen jäi-
keen Perii rikkaine hopeakaivantoineen ja (7/tiis (tsjile),
jossa on merikauppakaupunki F<2^)<2,'<2i'so. — Idässä on
Plata-joen varrella kaupunki Buenos Ayres, josta vie-
dään ulos paljon lihaa ja nahkoja niistä villittyneistä
karjalaumoista, jotka elävät Pampas-tasangoilla.
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MAISEMA ETELÄ-AMERIKASSA.

7. Brasilian keisarikunta
(150,000 neliöpenink. 12 ntitj. asuk.)

Tämä avara maa on hyvin rikas luonnon-tuotteis-
ta, vaan asukkaita on sangen vähän ja ainoastaan ran-
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tamaa on viljelty. Tuotteista huomataan kahvi ja ti-
mantit.

Tärkein kaupunki on pääkaupunki Kw </anei>o
(dsjaneiro). Etelä-Amerikan suurin kaupunki 400,000
asukkaalla.

8. Guayana
on viljavaa ja asuttu Europalaisilla uutis-asukkailla.

V. Patagonia
on hedelmätöin ja harvaan asuttu.

110. Länsi-India
on sangen tärkeä, kun sen saarilla on oivallinen ilman-
ala ja ovat viljavia. Tuotteet ovat tupakka, sokeri ja
kahvi.

Nämät saaret kuuluvat useamman europa]aisen
valtion alle. Suurista Antilleista on /<«ba ja KneT-io
Rico Espanjan ja Jamaika Englannin vallassa; ainoas-
taan Haiti on itsenäinen. Kuhassa on Habanan (Ha-
vanan) kaupunki, joka on tunnettu sikareistaan. — Pie-
nistä Antilleista ovat useimmat Englannin omia.

MNs t V al i a
käsittää kaksi pää-LSaa, nimittäin Australian inanie^een
eli i/«cien Hollannin, joka on Ison valtameren ja Indian
meren välissä, ja Australian saaret Isossa valtameressä.

1. Australian mantereessa
samoin kuin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on vähä
lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuumassa ja
eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan ilman-ala on
jokseenkin kuiva. Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas.
Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa maan-
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osissa; niissä näet on kankeat lehdet, jotka seisovat
syrjittäni, niin ettei Australian metsissä ole samanlaista
viileää varjoa kuin meidän metsissä. Eläinkuntakaan
ei ole samanlainen kuin muissa maan-osissa. Nisäk-
käitä ei muinoin ollut muita kuin reppu- eli kukkaro-
eläimiä, esim. hyppäilevät kängurut. Mutta nyt ovat
Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiään, jotka me-
nestyvät oivallisesti, ja lammashoito etenkin on hyvin
tärkeä.

Alkuperäiset asukkaat
ovat erästä Neekerin sukua,
vaan häviävät häviämistään
sinne muuttavien Europalais-
ten edeltä. Koko tuolla suu-
rella mantereella ( 140,000 ne-
liöpen.) on vasta ainoastaan
I^/4 milj. asuk. eli vähem-
män kuin Suomessa. Austra-
lian mantere on Englannin
vallan alla.

MALAIN.

Tärkeimmät kaupungit ovat F?/^ns?/ (sidni) ja H/ei-
Kou^ns (hörn). Viimeksi mainittu on samoin kuin San
Francisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupungiksi,
kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita kultamaita.

2. Australian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähellä Australian mannerta.

Tasmania eli Van Diemenin »ta« on mantereen etelä-
puolella, i/«.« /sss/anii' itäpuolella ja Uusi 6/nins<2 poh-
joispuolella. Ulompana Isossa valtameressä löytyvät
saaret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhatta. Niistä
huomataan F>>'t«ti?/?/<Hen saa^ei, Seura-saaret ja äärim-
maisina koillisessa Hanciloie/«'n saaret (sändvitsj).

Fseimmat näistä saarista ovat koralliluotoja. Nä-
mät syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta, jotka
rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti. Vähi-
tellen syntyy saari, ja tämä saapi ensimmäiset kasvinsa
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siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren ajamista ko-
kospalmun pähkinöistä.

Asukkaita on ainoastaan 2—3 miljonaa. Useat
heistä ovat omistaneet Europan tapoja jakristin-uskon.

Useammat saaret kuuluvat Europan va/^'ot'n alle.
/Banci^-ic/ii'n saa?'l'a hallitsee itsenäinen kuningas ja asu-
jamet ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä saa-
rilla tapettiin mainio englantilainen merenkulkija Cook,
joka on tehnyt itsensä kuuluisaksi löytöretkillään Aus-
traliassa.


