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Muistutuksia:
Tässä kirjassa oivat kaikki korkeudet lasketut Parisin

jaloissa; semmoinen on lähes kymmenettä osaa pitempi
Suomen jalkaa.

Peninkulma 00, jos et toisin selwästi sanota,
maantieteellinen, joka on noin 7 wirstaa pitkä.

Asteiden merkkinä on °.

Sri kirjainlajit osoittamat mikä on eri lukumäärien
ajalla luettama; latinalaisilla firiatmiHa painettu kuuluu nim.
korkeampaan lukumäärään.





Johdanto.
Kaikki mitä Aumala on luonut, sanotaan maa-

ilmaksi. Helposti huomataan että mahdottoman suuren
tävtvv maailman olla, kun ajattelee miten äärettömän
kaukana taivaan kappaleet ovat toisistaan avaruudessa
(aurinko, kierto- japvrstötähtineen, ja sitä paitse kiinto-
tähdet). M?.a näyttää meistä kyllä isolta, vaan verrat-
tuna maailman avaruuteen se ei ole suurempi kuin pisara
verrattuna mereen.

Naa on pyöreä kuin omena jakuvataan sentähden
parhaiten karttapalloon; maan eri osia kuvataan Ka?'-
toiiie. Kartalla on po/i/a ylinnä ja eieiä alinna, länsi
vasemmalla puolella ja M oikealla.

Silmistämme näyttää ikäänkuin aurinko liikkuisi,
koska näemme sen nousevan idästä ja laskevan länteen.
Mutta todenperäisesti pvsvv aurinko kuitenkin liikkuma-
tonna, sitä vastoin kuin maa pyörii itsensä ympäri.

Maalla on, niinkuin vierevällä pallolla, ainakin
Aa^<aitN7l<m liikunto. Se kulkee auringon ympäri jatar-
vitsee tähän 365 vuorokautta ja lähes 6 tuntia, lam-
möistä aikakautta sanotaan vt/ocisksi, jatämän liikunnon
kautta svntvv eri vuoden ajat (kevät, kesä, svksv ja
talvi). Uaa pyörii samalla kertaa itsensä ympäri, ja
siihen tarvitsee se 24 tuntia eli yhden vuorokauden. —

Tästä liikunnosta tulee häivän ja yön vaihtelu.
8e viiva, jonka ympäri maa pyörii, sanotaan maan

a^seiikn'. Akselin päitä sanotaan navo^si, nimittäin
pohjaisnavaksi ja etelänavaksi.

Hyvin tärkeätä on, esim. merenkulkijain, tietää
määrätä jonkun paikan asema. Sentähden on tarpeet-
lista, että tämä asema on niin merkitty karttapalloon
tahi kartalle, että sen mukaan voi laskea missä paikkaa
lövt^v itse maan päällä. lätä varten vedetään kartalle
viivoja kahteen suuntaan.
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Liitä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden pyöröviivan vedetyksi yltä-ympäri maan; sitä.
sanotaan iasaa/a^st eli päiväntasaajaksi, ja se jakaa
maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja eieiäi-
seen pallopuoliskoon. Tasaajan ja napojen välillä aja-
tellaan vedetyksi useampia muita pyöröviivoja samaan
suuntaan kuin tasaajakin; näitä sanotaan leveyspiireiksi.
Tärkeimmät niistä ovat kravun ja Kau^iki kääntöpiirit*
josta edellinen on 350 peninkulmaa tasaajasta pohjai-
sessa päin, ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä päin»
— myöskin pohjainen ja eteläinen napapiiri, joista poh-
jäinen on 359 peninkulmaa pohjaisnavasta ja eteläinen
350 peninkulmaa etelänavasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi muita piirejä toisesta
navasta toiseen tasaajan poikki. Mitä sanotaan Moil-
päivä-piireiksi, syystä, kun kaikissa niissä paikoissa»
jotka ovat saman puolipäivä-piirin alla, on yhtä aikaa
puolipäivä luolipäivä-piirejä voi tietysti vetää niin
monta kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan kohdalta mitaten
5,400 peninkulmaa. Kartalla on tasaaja jaettu puoli-
päivä-piirien kautta 360 osaan eli asieessn.

Se puolipäivä-piiri, joka kulkee Ferro saaren halki»
otaksutaan ensimmäiseksi ja siitä luetaan toiset itään
ja länteen päin. Maa tulee tällä tavoin jaetuksi itäi-
seen ja läntiseen pallopuoliskoon. Merimiehet pitävät
kuitenkin sitä puolipäivä-piiriä ensimmäisenä, joka kul-
kee läpi Greenwichin [grinitshin] kaupungin NnZlannissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-piirit
ja puolipäivä-piirit merkityt, ja niiden avulla voipi tark-
kaan määrätä missä kukin paikka on kartalla. Sitten
lasketaan missä se löytyy itse maan päällä.
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Maat ja wevet.
Kolme neljättä osaa maan pintaa on suolaisella we-

della (merellä) peitetty, ja ainoastaan yksi neljännes on
«iin korkeatta, että se muodostuttaa maan.

MllM on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
ojia, joiden kaikkien ympärillä on meri. Suurimmat näistä
osista sanotaan mantereiksi.

pienempää maata, jonka tjmpärttfä jota puolella on wettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maakappaletta, jonka kolmella puo-
lella on raetta, sanotaan niemimaaksi, ja soukemvaa niemimaata
niemekkeeksi (niemeksi). Soukkaa maakaistaletta, joka nhbiStftä kaksi
maata, sanotaan taipaleeksi eli kannakseksi.

Mantereita on 3.
1. Watt h a mantere on itäisettä vallopuoliskolla.

Se jaetaan 3 maan-ofaan, jotta oivat Europa, Aasia
jo Ajrifa. Europa on Aajiau kanssa pitkän matkan yh-
dessci, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan maan kaita Suesiu
taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika on läntisellä pallo-
puoliskolla. Sttä sanotaan Uudeksi mantereeksi, koska mai-
nio merentulkill Columbus sen löysi wasta touonna 1492.
Amerika on neljäs maan-osa ja jakautuu Pohjais-
Amerikaan ja (Stelä-Ameiifaan, joita $e«fi-Ame-
rika yhdistää. Keski-Amerikan kapeinta osaa sanotaan
Panama-taipaleeksi.

3. Austraalian mantere cli Uusi Hollanti on
itäisellä pattopuoliéfofta ja on mannermaista pienin. Sen
itäpuolella olewa ijo saari-joukko, ynnä tämä mannermaa
on wiioes maan-osa eli Austi-alia.

Europa, Aasia ja Pohjais-Amerika ulottuivat kauas
pohjoiseen; Afrika, @tetä*Amerifo ja Australia ulottumat
etelään päin.

Meri on yhteistä wesijoutkoa, jonka mikään osa ei
ole toisesta ihan erillänsä.

West, joka ci juokse ja on merestä erittään, sanotaan jär-
wekfi. Se roeft, joka murtaa maan siten, että sillä on kolmella.
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puolella maata, sanotaan tähdeksi (wuonoksi). Se lavea tvesi taaS,
joka yhdistää kaksi isompaa raetta, sanotaan salmeksi.

Meri jaetaan 5 pääosaan, joita sanotaan ivalta-
merttfi.

1. Eteläinen Jäämeri on etelänawan Ympärillä.
2. Iso loaitatneri, myöskin Tywenmereksi eli

Etelämereksi nimitetty, ulottuu idässä Amcrifaan jalan»
neSjä Aasiaan ja Australian mantereejen.

3. Indian meri ulottuu ioäsjä Australian man-
tereejett, pohjaisessa Aasiaan ja lännessä Afrifaan.

4. Atlantin meri on Europan ja Afrikan länsi-
rannan ja Amerikan ttä-ramtatt mälillä.

5. Pohjainen jäämeri on pohjatS-naivan ym-
pärillä.

Kartalla rtäeinine, että Eteläinen Jäämeri on vä-
littömässä yhteydessä Ison valtameren, Inäian ja Atlan-
tin merien KatiBBa, eikä sitä rajoita mitkään maat. —

Pohjainen Jäämeri on 08ak8i välittömässä vliteväeBBä
Atlantin meren kanssa ja 08ak8i vlitvv 86 Biiden Baliin-
lähden Kautta. Sen yhdistää lBoon valtamereen ainoaB-
-taan Beringin Balnii. Pohjaisen jäämeren rajat ovat
Nuropa, Aasia ja Pohjais-Amerika. — Iso vaiia/ne^i on
kaikista meriltä isoin.

Europa.
(180,000 nenöpeninfutmaa, 315 miljonaa asukasta.)

9tajat: katso kartasta.
Vaikka Europa on läliinnä pi6nin viiä6Btä maan-

osasta, on 86 muita paljoa tärk6ärnpi. Europalla on
nimittäin hyvin eäullinsn muoto, Koßka meri monessa
kohden tunkeuu inaalian. Xun Biinä siis 6i löydy Kovin
laveita ja luokse-pääsyttömiä maita, voipi Q6lpvßti tulla
ssn eri 08iin. lama helpoittaa Kauppaa ja kaikkea
muuta keskuusliikettä. Nuropalla on Barnaßßa eäullinen
asema maan päällä, Koßka 86N suurin osa on latilik6aßßa
vyöhykkeessä.*) LoKo vuoäsn Bää (ilmasto), joka niin

*) Nu! t. Ilmaston guntsen voidaan maa jakaa 5 vyöhyk-
keesen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauhkeaan ja 2 kylmään. Kuuma
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suuresti v^ilnrl>^^^^^^^^^^^^Wvoißi kasvaa noi-
taa iliinißt6n jal Ita inandottoinan
kasvien ui6N6Btv- 1 Isuuri a puita, s oita
niiß6Sii, ei ole tä-^^^^^^^^^^^^^iiälidääu liuniU3B-
-män vuoksi liian B Isa vyöhykkeessä;
Kelinä 6ilcä liian^^^^^^^^^^^^^vaan linninuuß sil-
Kuuina, 6i liian Iloin ei myöskään
kuiva eikä liian I Bok; niin painußta-
kostea. Nuronal-^^^^^^^^^^^^^vn, 6ttä 86 iinui-
la tosin 6i ole niin^^^^^^^^^^^^^^Biä estäisi ajatt6-
läininintä ilmas- 1 11omasta ja tvötä
toa, 6ttä Biinä^^^^^^^^^^^^^Dt6li6inäßtä. TässäKAUKASIALAINEN.
on Hiiiißt.6tta.va, asukasten onnen tulevan varsinkin siitä,
että, Kristin usko on levinnyt melkein yli koko Nuro-
pan. tästäpä tulee myöskin, että Nuropa.ii asukkailla
on suurin valistus ja sivistvs lcolco maan päällä.

Suurin maakappale Europassa on Itä»Eui:ooa (Ve-
näjä). Tästä lähtee fatsi niemimaata, nimittäin Pohjaié-
Europa (Suomi, ivähäinen osa Wenäjätä, Ruotsi ja Norja)
ja Keski-Europa. Ilesru Europasta lähtee etelään päin
Etelä-Europa, jossa on kolme niemimaata, nimittäin
Pyreneitten (Espanja ja Portugal), Italia ja Balkan-nie-
mimaa.

Meri. Pohjais-läämeri muodostaa Vienan
meren Venäjän ja Lapinmaan wälille. — Atlantin
meri muodostaa suuren joukon osia: Pohjanmeri on aukea
pohjoispuolelta; lounaassa yhdistää Calaisin [faleen]
salmi ja Kan ati sen Atlantin mereen. Pohjanmerestä
lähtee Skcigerak itäänpäin Kattegatiin, joka Juutin-
vyöhyke on kummallakin puolella tasaajaa kääntöpiirien välillä;
poliHaispuolella tätä vvönvkettä on pohjainen iav/i^u Ha eteläpuo-
lolla, eteläinen lauhkea vvölivke, jotka ulottuvat napapiireiliin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmat kylmät vyöhykkeet perimmäiseen
poikaan Ha etelään asti. — Kuumassa vyöhykkeessä on kova kuu-
muus, Hoka melkein on samanlainen läpi koko vuoden Ha siellä on
kaksi vuoden-aikaa. loinen on saäe-aika, Holloin siellä Hoka päivä
sataa rankasti, Ha toinen on kuiva aika, jolloin siellä ei saäa ollen-
kaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä svnnvttää eri lämpimvvs nuo neljä
hyvin tunnettua vuoden aikaa. H^/imissä vyöhykkeissä on kaksi
vuoden aikaa, nimittäin l^livt kesä Ha pitkä, lievin kvlinä talvi.
— Kunkin maan aBemaBta HoB3akin näiBBä vvölivkkeissä ei kuiten-
kaan voi aivan tarkoin määrätä Ben ilmaBtoa. Tästä enemmin
sittemmin.
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rauman (Öresund'in), Ison Beltin ja SBähän Beltin
kautta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muobos*
taa Pohjanlahden, ©uomentahben ja Riiganlahden.
— Franskan ja Espanjan wälillä on Biskajan lahti.—
Etelämpänä roie Gibraltarin [jhibraltarin] salmi Säti-
mereen, joka on kaikista sisämeristä suurin. Pienempiä
osia mälimertä omat Adrian meri Italian roteretla ja
Kreikan jaariritaö meri eli Arkipelagi. Tästä roie
Dardanellin salmi, Mavmara meri ja Konétanti-
nopolin salmi Mustaan mereen.

Saarta* Pohjasja owat Yömaja ©emtja, Söeis*
berg it (Huippuwuoret) lautana meressä ja Sofoten-jaaret;
kaukana meressä luoteesja owat Färsaaret ja Islanti;
lännessä on Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Ir-
lanti); Kattegatin ja^ltämeren mälillä on Tanskan saaret
ja itse Itämeressä Dtattti, Gotlanti, Ahwena, Hii-
denmaa ja Saarenmaa. — Wälimeresjä on Korsika,
Sardinia, Sicitia ja Kanöia sekä useampia pieniä saa-
ria Kreikan saaririkfaassa meressä.

Gueopau waltatuuuat.
1. Weniijii täyttää koko Itä-Europan. @ita paitse

oroat Suomi ja Puola siihen yhdistetyt.
2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skanoinaroian niemi-

maan.
3. Tanska käsittää Jyllannin niemimaan pohjaisen

osan ja joukon saarta.
4. Saksa täyttää Keski-Europan keski-osat ja sisältää

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

5. Itäwalta-Unkari on Keski-Europan faattois-osassa.
6. Sweitsi on Keöfi-duropan etelä-osasfa.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Franska oroat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irlanti oroat saaria.
11. (Bpanja ja 12. Portugal täyttömät Pyrenettten

niemimaan.
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13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14 Surftnmaa, 15. Kreikka, 16. Rumania, 17.

Serbia \a 18. Montenegro käsittämät Balkan-niemimaan.

Itä-Guropa.
1. Wenäjäu waltatunta.

Itä-Europa on tärkein osa Wenäjän waltakunnasta,
johon sitä ftaitse tuutuu ivnhempiä osia Pohjais-Enropasta
(Suomi) ja Keski-Europasta (Puola) jefä suuri osa Aasiata.

Venäjän valtakunta ei täytä ainoastaan itäistä nuolta
Europaa, mutta mvöskin pohjaisen kolmannen osan Aa-
siata (Ht/is^la v. m.). 8s on laveutensa puolesta suu-
rin valtakunta maan päällä ja täyttää kuudennen osan
kaikesta mannermaastn, ollen alaltaan 400,000 neliö-
peninkulmaa. lama äärettömän suuri valtakunta on
kuitenkin harvaan asuttu, ja Siperiassa, joka on valta-
kunnan suurin osa, on tuskin nelejä miljonaa asukasta.
Koko valtakunnassa on 88 milj. asuk. — Venäjän mah-
tavuuden on perustanut Pietari Suuri ja sitä ovat väni-
tellen kartuttaneet sekä nän että Itänen jälkeisensä vai-
laittamalla maita Ruotsilta, Puolalta, Turkilta jaAasia-
laisilta kansoilta.

Saltafunnait europalaifeen osaan kuuluu 28euäjän
keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa. En-
sin maiittttuun kuuluu sen ohessa alueita Aasiassa.

Wen äjä n Keisarikunta.
(90,000 neliöpeiiittl'. 72 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.
jalla Aajiata mustaan owat kultarittaat Uralin

tunturit ibäsjö ja lumipeitteiset Kaukasus tunturit
etelässä; krimin wiihäisellä niemimaalla Mustan meren
rannatta owat Staurtan rouoret. Mutta muuten ou koko
maa suunnattoman suuri tasanko, jota sanotaan Itä-@u-
ropan tasangoksi.

Poikki tämän tasangon Kulkee kaksi matalaa maan-
selännettä. Pohjainen 86länn6 kulkee Uralin KesKipai-
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Koilta Itämereen päin; sen korkeimmalla kohdalla on
nimi pfÄickai. Eteläinen kulkee Uralin etelä-osasta
Keski-Europan vuoriin saakka ja on joksenkin leveä. —

'Maldailta juoksee kolme Wenäjän valtajokea, nimittäin
Wolga, Dnjepr ja Väinäjoki.

Tämä t ajan o on roesirtfaS ja siinä on jurempia
jokia jo järmiä kuin missään Europan muussa maassa.
Joet omat merkilliset tasaiselta juotjuötaan. Ne omat sen-
tähden haafsifululle someliaat melkein lähteestä suulle asti.
Tärkeimmät joet omat Newa ja Wolga, joka ou. Europan
suurin joki. — Etelää kohden juofjee Kaspian mereen
Urolijoki ja Wolga (kaupunkeja: Nishnij-Nomgorod, Aasan,
©arätoiö ja Astrahan), Asoman mereen Don, Mustaan me-
reen £)njepr (kaup. Ktjew). — Itämereen laskee Weiksel
(kaup. Warsowa) ja Niemi, joiden molempain tastujuut omat
preussin maalla, liigan lahteen laskee Wätnä joki (kaup.
3tiiga), Suomenlahteen Naroma (kaup. Narwa) Peipsen jär-
roestä ja Nemo (kaup. Pietari) Laatotasta, johon tulee
Symärin joki Aänisjärwestä ja Dlhatuatt joki (kaup.
Nowgorod) Ilmajärmestä. — SBienaumereen laskee Wieita
(taixp. Arkankelt). — Mainituista järroistä on Saatotko juurin
koto Europassa. Kaspian meri, joka on Aasian rajatta, on
juurin järmi koko maan päällä, yhtä juuri kuin Itämeri.
Sen mesi on 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 kuumuutta 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 ilmastoon
on toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin meren siitä
osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä juoksee suuri
merivirta „Golfivirta" Länsi-Europaan saakka ja tuo jou-
kon lämmintä vettä muassaan. Tämä lämmittää ilman
ja lauhduttaa sillä tavoin ilmaston. Loska Venäjä kui-
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tenkin ulottuu kauas etelään, niin on sen eteläisissä
osissa lauhkeampi ilmasto, vaikka talvi sielläkin on niin
kylmä, että Mustan meren lahdet joka vuosi jäätyvät.

l<2BVllllßUUs on ilmaston mukainen. Pohjaisessa
osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät tuule-
maan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettömiä tur-
verämeitä ja soita, joita sanotaan Tundraksi ja jotka
ovat jäässä melkein Koko vuoden; siellä kasvaa ainoas-
taan naanapensaita ja sammalta. — Litten seuraa ääret-
tömät metsät (ensin havu-puita, jotka voivat Kestää Kyl-
mempää ilmastoa, ja sen jälkeen lehtipuita, niinkuin
tammi ja lehmus) ja viljavaa peltomaata, jokarunsaasti
kasvaa viljaa, pellavasta ja hamppua. Uaan viljakkain
osa on niinsanottu mustan-mullan seutu, joka käsittää
Koko eteläisen maanselänteen ja jolla on syvä javäkevä
väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli vehnää. —

Etelämpänä löytyy äärettömiä anomalta s. o. tasankoja,
joilla Kasvaa korkeata ruohoa. — Äärimmäisessä etelässä
sallii lauhkea ilmasto viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
karjanhoito. Maanviljelys tekee, että suurin määrin ulos-
viedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla käypi
laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia, sarvikar-
jaa, lampaita ja kanteleita. 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. — H!aiasi«s on suuri-arvoinen
etenkin Wolgassa, Uralijoessa ja Kaspian merellä, jossa
etenkin sammen lajit ansaisevat mainitsemista, kiistä
saadaan kaviaria ja kalaliimaa. Näitä Kaloja pyydetään
etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne nou-
sevat tiheissä parvissa Wolgaa ja Uralijokea ylös. —

Vuorityötä harjoitetaan etenkin Uralin vuoristossa, joka
antaa kultaa, platinaa ja etenkin rautaa. Suolaa löy-
tyy viljalta samoissa paikoissa ja arojärvissä. Aromailla
se usein ravettuu ulos maasta niin suuressa määrässä,
että maa näyttää Kuin olisi lumella peitetty. — 3eoiil'-
su«s on vilkas maan keskiseudulla ja Venäjän suurin
tehdaskaupunki on Noskova. Venäläisistä tehdas-tuot-
teista on juhtinahka ja köysiteokset kiitetyt. — /lau/)/?a-
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/listiä edistyttää haaksikululle sopivat joet, kanavat,
rautatiet ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat
kaikki neljä Venäjään Koskevaa merta yhteydessä. Tär-
kein vesikulku Sisä-Venäjän kaupalle on Wolga. Wol-
gasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Nevaan
ja Itämereen, esim. Ml^lan Kanavan kautta, joka yhdis-
tää yhden Wolgan syrjäjoen (Sheksnan) ja yhden Ääni-
seen laskevan joen (Wytegran). Muista kanavista on
merkillisin /^äaio^an kanava, joka kulkee Laatokan ete-
lärantaa pitkin, sillä itse järvellä purjehtiminen on vaa-
rallista. Kautateillä voipi nyt päästä Pietarista Mustan
meren ja Kaukasus vuoren luo sekä Uralijoelta länsi-
rajalle. Tärkeimmät kauppakaupungit ovatPietari, Riiga,
Odessa, Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat asuk-
kaat kuuluvat Slavilaiseen kansakuntaan. Siihen kuu-
luu itse pääkansa l^näiälssi, jotka enimmäksi osaksi
asuvat maan keskitienoilla, sekä /'«oia/ais^ länsi-osissa.
Muista kansakunnista ovat seuraavat lukuisimmat: useat
Suomalaisheimot pohjaisissa ja itäisissä osissa, Lättiläiset,
Litvalaiset ja Juutalaiset lännessä; Tatarit Kaakossa.
Saksalaisia löytyy etenkin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä. Ylei-
sin uskonto on kreikan uskonto, jota Venäläiset tunnus,-
tavat. Puolalaiset ovat katolin-uskoisia, Saksalaiset ja
osa Suomalaisia ovat luterilaisia. Tatarit ovat muham-
mediläisiä. — Kansan valistus on vielä alhaisella kan-
nalla, niin että useimmat talonpojat eivät osaa lukea
eikä kirjoittaa. Nykyisiin aikoihin saakka ovat talon-
pojat olleet o^/t'na, mutta Keisari Aleksander II on hä-
vittänyt orjuuden.

Keisarin valta on rajaton.
§afittnf]ett suhteen on Wenäjä jaettu tumcrnement-

teihin.
SJiaatt historian suhteen jaetaan SSenäjä 7 pääosaan:

itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Söirottmaa, Liimin-
maa ja kuurinmaa), Iso-Wenäjä, Wiihä-Wenäjä,
«ätist-Wenäjä, Puola, Etelä-Wenäjä ja 3tä-28e-
näjä.

Suurimmat fattpttitgtt omat Pietari (700,000) jo
Moskoma (600,000 asukasta).
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Itämeren maakunnissa löytyy Pietari, ftronftatti
ja 9carroa Inkerinmaassa, Sftääroeti (Tallina) Wiron-
maassit, Riiga ja Start o linna Liiroinmaassa sekä Mttau
Kuurinmaassa. — Saaria: Hiidenmaa ja Saarenmaa.

Pietari, nmltarunncm pääkaupunki, on ©uropan komeimvia
kaupunkeja leweine katuineen ja snurenmoisine rakennuksineen, niin
kuin lisakin kirkko, Talwilinna ja Aleksanderin silta. Muistopat-

PIETARI.
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saita: Pietari Suuren kuwapatsas ja Alexanderin pylwäs. Meren
puoletta suojelee Pietaria luja linnoitus Kronstatti, joka on saa-
retta suomen lahdessa ja on Söenäjän tärkein sotafatatna. — Narwa
on tunnettu Kaarle XlLnen moitosta 1700. — Riiga on suuri
kauppakaupunki (100,000 asut.). — £artotinna (Dorpat) on nti*
opistonsa kautta tunnettu.

Isossa Venäjässä löytyy Arka nkeli, Norogorod,
Moskoroa, Nishntj-Norogorod ja Tnla. — Saari:
Noroaja Semlja.

Arkangeli on kauppakaupunki. — Nomgorod oli roaltafttn-
nan ensimmäinen pääkaupunki. — Mo skorna on roaltaftmnan toinen
pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut kupu*

MOSKOVA.
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katot ja tornit omat ikäänkuin metsänä. — Nishnij-Nomgoro-
bissa. missä ON laskee SCBolgaan, pidetään rouofittain suuret mark»
linat, joirjin keräytyy monta tutjatta ihmistä Europasta ja SlafiaSta.
— SiilaSsa on metatfttefjtaita.

Wiihiissii SenäiflSfä on Kijem ja Poltäma.
Äijero oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltäma on

tunnettu Äaarle XII. n tappiosta w. 1709.
Länsi-Weniijiissii on Wilno juurin kaupunki.
$W)l<rsffl on SBarf otoa pääfaupunfttia (300,000 asuk.).
ételä=Sßettcj[ä§fä on -äJcustatt merenrannalla Dbesfa

ja Semostopol.
Ode ssa on juuri kauppakaupunki (180,000 asuk.). — Seroasto-

pol on Krimin niemimaalla ja on tunnettu Surfin sodasta.Donin tienoilla asumat Donin Äasakat.
Itä-Weniijässii on tasan, Sorätom ja Astrahan.
Aasan ja Särö. tom tjarjoittaroat rotljafauppaa. — 21? a*

han harjoittaa kalastusta.

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
(6,700 neliöpeuinf. 2 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.

Buom6nmaan asema on 60" ja 70° välillä pohjais-
leveyttä sekä 38° ja 50° välillä itäpituutta. Suurin pi-
tuus on 108 suom. peninkulmaa, ponjaisimmasta päästä
(Tenojoen luota) eteläisimpään nenään, Hankoniemeen.
Suurin leveys idästä länteen on 57 suomen peninkulmaa.

(Suomenmaa ott täyltänsä Kmorilt, joista ei ainoakaan
ole erittäin korkea. Korkein muorihuippu, Holdishok,
äärimmäisessä luoteessa Norjan rajalla on 4,000 jalan for*
kuinen. *) SBuorijelät maan pohjaisessa osassa omat 1,000
jalan korkuisia, jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään
päin 3400 jalan korkuisiksi sekä kulkemat ömpäri jo poikkisen ölängön, joka tätjttää suurimman osan maata. Tämä
Ylänkö alenee läntiseen rantaan päin, joka ylimolkoo on
alliaista ja lafeaa. Säällä on maan suurin tasanko Poh-janlatjben keskisellä rantamaalla, etelään päin muoret las-
keumat jyrkkinä mereen jo muobostaroat suuren joukon nie-

*) 3Reren pittta on niin tasainen, että sttä katsotaan samankorkuiseksi joka paikasta, ja kun puhutaan jonkin muorcn korkeudesta,
tarkoitetaan ftllä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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miö. Etelärannan ebuätalla löytyy lukemattomia luotoja
jo saaria. 28au*fa kohta meri ulkopuolella kuohuu, on
mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin sanotuissa
saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenan saaristo
Pohjonlahben fuusfa. Öäntifellä rannaStotla on saaristoja
ainoastaan siellä täällä, niinkuut Meren kurkussa Poh-
jonlohoen fapeimmalla fohbalta.

Suomen isointa muoriselläa sanotaan Maansetälsi-
Se kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jaan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi Wenöjän rajalle.
Täällä kääntyy se etelään päin jo ott osaksi rajana, kun-
nekko se fäännäfse kaakkoiseen päin Wenäjän puolelle.

Maanselältä kulkee taksi pääsettää poikki maan Poh-
janlahteen asti: 1. Suomenselkä, jofa eroittao Pohjon-
maon Karjalasta, SarooSta, Hämeestä jo Satakunnasta.
2. Salpausselkä, joka ensin kulkee läpi tarjatan jo sitten
lähellä sitä rajaa, joko eroittoa ©aroon, Hämeen jo Sota-
kunnon pohjoispuolella, Karjalasta, Uusimaasta jo Warsi-
ttaiS-Suomeåta eteläpuolella.

Kahteen miimeksi mainittuun selkään yhbistyy neljä
lyhempää selännettä, nimittäin alanjettä, Somon-
selkä. Hämeenseltä ja ©atafunnanjeltä.

SalpauSfetäStä kulkee lounasta kohben Lohjanjellä
aina maan etetätftmpääit^ nenään aStt, nimittäin Hankonie-
meen, ja mattoa kohben Ayräpäänjelfä Inkeriin.

MaanseläStä kulkee "etelään päin Ounosselkä pitkin
Muonion jo Tornion jokia Pohjanlahteen aStt, ja lounoo-sen »äin $atnunfettä (Suomenselkään aSti.

lärwistll ja joesta on Suomenmaa hymin rikas.
Syystä sitä sentohoen sanotaankin „moaksi tuhatjärmije^i".
Erittäin rikas järmistä on Suomenjelän ja Salpausselän
mälinen osa maata. Se on ikäänkuin „merenä täynnä saa-
ria" jo ulkomaalaiset sanomat sitä nimellä Suomen järmi-
ylönkö. Täällä löytyy lukemattomia järmiä, joita salmet
jo roirrat yhbistömät.

Itämaan mebet yhbistyroät joksottoin muutamiisi las-
kujoiksi, joista jentähben maan mesirikkotmmot joet muooos-
tumat. Alamaan mebet laskemat ufeampaitt pienempien jo-
kien kautta. Maan eoätajaisuuben ja ftroiperäijyyben töhben
omat mebet mirtaisat ja täynnä koskia ja putouksia.
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Mainittujen muoriselkiiin kautta syntyy wiifi vmlta-
toeftSÄ

1. Pohjainen toefiötö : Inarinjärmi, joko Pois-
joen kautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joko on rajana
Norjaa maSten. Molemmat joet laskemat ulkopuolella maan
rajaa Pohjaiseen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
lohben pohjaisten osaan: Tornionjoki, joko ynnä sen (Yrjö*
joti Muonionjoki on rajana Ruotsia maStaan (kaup. Tornio).
— Kemijoki (kaup. Kemi), joko juoksee Kemijärmen läpi.
— Oulunjoli, jonka kautta laskemat Outunjärmi nnnäsen lijämebet: Hyrynsalmen reitti pohjoisesta jo Sotka-

on reitti (kaup. Kajaani) ibästä (kaupunki Oulujoen aarretta:
Oulu). — Sihboin suuri joukko pienempiä jokia, niinkuin
Lapuanjoki (kaup. Uusi Kaarleby eli Soenftm) ja Kyrön
juurin Etelä-Pohjanmaalla.

3. Lounainen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
tahben etelä-osoon ja Itämereen. Tässä huomataan mor-
sintin pieni Pyhäjär i (kaup. Tampere),. Tähän laskee poh-
jatSpuolelta Näftjärmi lifämefineen: Sltfärinfellä, Pih-
lajamebett jo Keuruun reitit. Etelästä tulee Pyhäjär-
meen Längelmäen reitti, Hauhon ja Sanojan reitit
(kaup. Hämeenlinna). PyhäjärmeStä juoksee yhbi^tynyt mesi-jourro länteen päin, saapi pohjoispuolelta lisäksi ÄyröS-
selän Kyröskosken kautta ja laskee miimein Kokemäen-
joen kautto Pohjantahben etelä-ofaan (kaup. Pori). — ura*
joki laskee Itämereen (kaup. Turku).

4. (Stelätnen jo Keskimiiinen mefistö, joka laskee
Suomen lahteen. — Suurin järmi on Päijänne (kaup.
SmtJäsfylä). Tähän järmcen juoksee pohjaisesta päin aari-
j.ärmen reitti, SSBiitajoaren reitti, joSso on Keitele,
jo Rautalamme n reitti. IbäStä tulee Päijiinteesen Sys-
män reitti, etelästä Söesijärmi. Päijänteen eteläpuolella
juoksee mesi kaakkoiseen päin (faup. Hemola)jo janotaanKymi-
joeksi. Tähän jokeen juoksee pohjoisesta pain Mäntyhar-
jun reitti, jonka kautto Puulomesi laskee. Kymijoki
jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen suuhaaraan, jotten
itä-puotrseSsa on Korkeakoski kauniina putouksena. Rajalla
SBenäjätä maStaan juoksee Rajajoki eli SieStarjoli.

5. Kaakkoinen wesistö, joka laskee Laatokkaan. —

TäSfä töytytt jaortfaS ©aimoon järmi(kaup. Lappeenranta,
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Mikkeli), joka saapi lukuisia lisätnesiä pohjaisesta päin. Näi-
den keskuspaikoista huomattakoon Haukiin esi (Jaup. Samon-
linna). Tähän järween tulee pohjaisesta päin Ka 11aro eo en
reitti, jossa on Katlaroefi (faup. Kuopio) ja sen pohjaiset
lisäroedet, nimittäin lisalmen ja Nilsiän reitit. Koil-
lisesta tulee Haukirocteen iso Pielisjärroen seitti, jossa
on Pieliöjärroi, Pielisjoki (faup. Joensuu), Pyhäselkä,
johon Höntiäinen laskee, ja Oriroesi. Haukiroedestä
juoksee roesi etelään päin Pihlajaro eteen, johon Puru-
roesi yhdistyy ja laskee ©aimaasen. Saimaasta lähtee
Suoffen roirta, jossa on Imatra, yksi Europan isoim-
pia koskia. Wuoksi laskee Laatokkaan kahdella suuharalla
(kaup. Käkisalmi).

IMATRA
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Ilmasto. Luomi on pokjaisen laukkean vvökvkkesn
pokjaisessa osassa sekä osaksi pokjaisessa kvlmässä
vyökykkeessä ja sillä on jokseenkin kvlmä manner-
ilmasto.

p3ä»elinl<eino on maanviljelys, joka kuitenkin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan ou kiviperäinen ja
kiekansekainen sekä tävnnä soita jarämeitä. Maanvil-
jelvkseen sopivimmat ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa
sekä Hämeen, Batakunnan ja Pokjanmaan etelä-osat
(..Isokyrön vainiot" ja „\Vaasan ruis 11 Yleisesti viljel-
lään ruista, otraa, kauraa ja maaperunoita, Pellavas
mensstvv paraiten Keski-Hämeessä. Pokjaisimmassa
osassa karjoitetaan ainoastaan väkän maanviljelystä,
sillä talvi on niin pitkä ettei vilja valmistu, taki kvlmä
tulee niin aikaiseen, että kalla viljan panee. — Heäel-
mäpuita löytyy vänemmässä määrässä ja melkein ainoas-
taan etelärantamaalla, vaan metsämarjoja lövtvv viljalta
ja runsaimmin pokjaisissa osissa maata. — iVletsät tävt-
tävät suuren osan maan pintaa ja kasvavat varsinkin
petäjää, kuusta ja koivua. Metsänhoito tuottaa maan
etevimpiä vientitavaroita nimittäin lankkuja, lautoja ja
tervaa (Pokjanmaalta). — Läkinnä maanviljelystä on
karjanhoito tärkeänä elatuskeinona. Se antaa paljon
voita ulosvietäväksi. Erinomaisen suuriarvoinen on kar-
jankoito maan pokjaisissa osissa, jossa on kvvät laitu-
met ja niitvt (^Limingan niitvt"). Paraimpia kevosia
löytyy Lavossa ja Karjalassa, lapinmaan tärkein eläin
on peura. — Metsästys on sivuelinkeino; euimmälti kaa-
äetaan kylkeitä ja metsälintuja. — Buuremman arvoinen
on Kaiastus. Etenkin pyydetään kaileja merestä, lokia
virroista ja muikkuja järvistä. — Vuorityö ei ole ar-
votta. Metalleista lövtvv rautaa enimmin ja melkein
joka paikassa. Sitä saaäaan varsinkin järvistä ja soista
maan pokjaisissa ja itäisissä osissa. Xalkkia poltetaan
paljon Uusimaalla ja Varsinais-Buomessa. Yleisin kivi-
laji ou graniitti. — Teollisuus ei täytä tarvetta. Lnim-
mät tektaat lövtvvät etelä-osissa ja etevin tekäaskau-
punki on lampere. Laivanrakentamista karjoitetaan
paljon ja etenkin pokjanmaalla. Etelä-Pokjanmaan ta-
lonpoikainen kansa on kyvin näppärä kaikenlaisessa
käsi-teollisuudessa. Turun jaPorvoon tienoilla valmiste-
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taan paljon puuvillakankaita; Uusikaupungin tienoilla
tekdään paljo puu-astioita. — Sisämaan cka«/?/?a ei ole
erittäin vilkas, vaan ulkokauppa ja merenkulku ovat san-
gen vilkkaita. Kaupan edistämiseksi on Saimaan ka-
nava kaivettu, joka joktaa Suomenlakdesta (Wiipurista)
Saimaasen, jotta laivat voivat päästä merestä Saimaasen
ja sen sisävesiin. Rautateitä on rakennettu Helsingistä
Hämeenlinnaan, Tampereelle, Turkuun jaHankoniemeen
sekä Porvoosen, Wiipuriin jaPietariin. Etevimmät kauppa-
kaupungit ovat Wiipuri, Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,
joiden sukua Lappalaiset ovat. Ruotsalaisia löytyy Ak-
venanmaalla, osassa Turun saaristoa sekä Uusimaan ja
Pokjanmaan etelä-osissa. Venäläisiä ja Saksalaisia löy-
tyy enimmin "VViipurin läänissä. H/usiaiaisia löytyy siellä
täällä yli koko maan. Tikeimmin asuttu on lounainen
osa maata.

Uskonto on luterilainen. Venäläiset ja väkempi
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia tunnustavat krei-
kan uskoa. Oppinutta sivisi«/stH varten löytyy yliopisto
Helsingissä ja joukko muita kouluja. kan-
sassa on lukutaito kyvin yleinen. Kansakoulun- opettajia
varten löytyy seminari jyväskylässä, Tammisaarella ja
Uusi-Kaarlebyssä sekä Kymölässä Sortavalan luona.

Suomi on eroittumaton osa Venäjän valtakuntaa,
jonka keisari on Suomen Suuriruhtinas. Mutta Suo-
mella ovat omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu kalknto.
Kansa läkettää edusmiekiä valtiopäiville ja kallituksen
etupäässä on Kenraalikuvernöri ja Aslsa^ltVlnen Henatl.
Läänejä kallitsevat kuvernörit.

Suomi on monta vuosisataa ollut ykdistetty liuot-
sin kanssa ja on sitten vuodesta 1809 ykdistetty Venä-
jän kanssa.

©uomi jaetaan hallinnon fnhteett 8 lääniin: 1. Uusi-
maan, 2. Surun ja Porin, 3. Hämeen. 4. Wiifturin,
5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. ©aasan sekä 8. Oulun
jo Kajaanin.

Lääneistä pienin, mutta tikeimmin asuttu on Uusi-
maan lääni (200 neliöpen.) Suurin, mutta karvimmin
asuttu on Oulun lääni (3,000 neliöpen.)

Historiallisessa suhteessa jaetaan Suomi 9 maakun-
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taan, jotka omat: SBarjinaié-©uomi, Ahmeno, «Sata-
kunta, Uusimaa, Häme, Karjala, Samo, pohjan-
maa ja Lapinmaa.

Lainkäytäntöä varten löytyy hovioikeuksia Turussa,
Waasassa ja Wiipurissa.

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

(Snimmät kaupungit omat meren rannalla. «Suurim-
mat owat: Helsinki (40,000 asuk.), Turku (24,000), Wii-
puri (16,000), Tampere (14,000), Oulu (10,000) ja Pori
(9,000).

1. Unfttnrtrtu lääni
on «Suomenlahden rannalla Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle osti idässä. Kaikki läänin kaupungit omat meren
rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Söeaporin linnoitus,
'»Pormoo, Öomiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi erin-
omaisen hnmin rakennettu. Sillä on kaksi otroalliöta satamaa ja
tuonnin suhteen suurin kauppaliike maassa. Meren puolella on kau-
pungilla suojana wahwa SDeaporin linnoitus Wargön saaris-totta. — Porwoolla on hywä kauppaliike. — Tammisaari on
tunnettu kilohaileistaan. — Hankoniemellä on hywä satama.

2. Turun ja Povin i&åni
täyttää maan lounaisen osan jo Ahmenon saariston. Man-
Normaalia on meren rannalla seuraamat kaupungit: Turku,
Naantali, Uusikaupunki, faunia ja Pori. Ahwenan-maalla löytyy Maarianhamina.

Turku on maan manhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa*
ja tehdaskaupunkeja. Kaupungin rakennuksista on toanha tuomio*
kirkko huomattaroa. 2lurajoen suussa on Surun linna, roanhinmaassa. — Naantali on toähäinen kaupunki, tunnettu rotttafutouk*
ststaan. — Uusikaupunki harjoittaa puu-astiainkauppaa. — 9tau*
ma, tunnettu pitsinteoksistaan. — Pori wie ulkomaille paljon lank-
kuja ja lautoja sekä harjoittaa suurta merikulkua ja laiwanrakenta-
mista.

Kauppaloita oraat Salo, erään Stämeten lahden wterellii ja
Ikaalisten kauppala Kyrösselän rannalla.

3. Hämeen lääni
on länsipuolella Päijännettä jo samoin kuin Mikkelin ja
Kuopion läänit keskimaassa. Äaupungit omat Hämeen-
linna jo Tampere.
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HELSINKI.
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Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruunun linna eli
Hämeen linna lähinnä roanhin maassa. — Sampere on ihanalla
paikalla, Stäfijärroen ja Pyhäjärroen wälillä. Siellä on suuri puu*
willatehdas y. m. tehtaita ja se ynnä Kuopio oroat keskimaan suu-
rimmat kaupungit.

Kauppala: Sahti, rautatien pysähtölä lähellä Wesijärweä.

4. Wttpuriu lääni
on maan kaakkoinen osa. Suomenlahden rannalla on Wii-
purt, Homino ja Rotta, Saimaan rannatta lappeen-
ranta, Laatokan rannatta Käkisalmi jo ©ortamala.

Wiipuri on*;©aimaan kanatoan suussa ja se w!e sentähden
kaikista maan kaupungeista enimmin puuiatoarotta ulkomaille. Kau-
pungtsfa on linnanjäännöfsiä ja maUituffia. — Haminassa on
maan kadettikoulu. — Käkisalmi ja Sortawala tekemät kauppaa
Pietarin kanssa. — Kotka, saaretta Kymijoen itäisellä suulla on
merfittaroä sahaltiffeestäön.Saaria: Suomenlahdessa Suursaari; — Laatokassa Wa-
lamo ja Kononsaari, molemmilla kreikkalaisia luostareja.

5. Mikkelin lääni
Päijänteen jo Orimeden mälillä. Se on täynitänjä järmiä,
jotka peittämät enemmän kuin neljänneksen sen pintaa. Kau-
pungit omat kaikki mahoista: Mikkeli, Soimaan rannalla,
— Somonlinno, Haulimeben ja Pihlojomedeu mälillä —

sekö Heinola Iyrängön kosken marretla.
Pihlajaweden ja Pururoefeen wälillä on luonnon ihanalla seu-

bulla pitkänsoikea saari Punkaharju.

O. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleestä lännessä SBenäjätt rajalle saakka idässä
jo sen kaupungit omat Kuopjto ja joensuu.

Kuopio, kauniilla paikalla Äattaroeoen rannalla (7,000 asuk.),
on samoin kuin Turku ja Porwoo piispan-istuimena. — S°enfuu,
«Pielisjoen suussa, on wähäinen kaupunki roilffaatta kauppaliikkeettä.

Kauppaloita: Warkaus, eteläpuolella Kuopiota, konepaja;
— lisalmi, Kuopiosta pohjoiseen päin; — ja Nurmes, Pielis-järraen luona.

1808 rouoben sodasta oroat tunnetut Toiwala, lähellä Kuo-
piota, ja Stfalmi ynnä Koljonrotrta.

7. Waasan lääni
ulottuu Pohjanlahden rannan keski-ososto Keiteleesen ja
Pöijiinteesen. Meren rannalla on Kristiinankaupunki,
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Koskinen, Nif otainlaupunH (ent. Woosa), Uufi-Saar-
leby eli Joensuu, Pietarsaari jaKokkola. Sifiimassa
on Iymäskylä, Päijänteen pohjatårannatta.

Suurin kaupunki on Nikolainkaupunki (7,000 asui) £)n
howioikeuben istuin samoin kuin Turku ja Wiipuri, ja harjoittaa
suurta kauppaa samoin kuin Kristinan kaupunki. — Kaskinen, wä«
häinen kaupunki oiroaflisine salamoineen, harjoittaa hailinpyyntöä.
— Syroäsky lässä on Jansatoulunopettajansseminari.

Pohjanmaatta on monta, 1808 wuoden sodasta tunnettua
paikkaa, niinkuin Lapuan Isokylä, Juutas, Orawainen, Re«
roonlahti (Oulun läänissä) y. m.

8* Oulun ja Kajaanin lääni
on pohtaifin kaikista lääneistä, Meren rannalla on Raahe,
Oulu, Kemi ja Tornio. Stjäntaassa on Kajaani.

3laahella on suuri iauppalatroasto. — Oulu roie Jaoista
kaupungeista enimmän tertoaa ulkomaille. — 3JJuut kaupungit oroat
roähäpätöisiä.

Torniosta pohjaiseen päin on 2laroasaksa, johon matkusta»
roaisia keräytyy Juhannuksen aikana keski-nön aurinkoa katsomaan.

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

2. Ruotsi ja Norja.
3tajat: katso kartasta.

Nämiit maat täyttämät Skondinomian niemimaan, joka
ulottuu Itämerestä aina Pohjaiseen Jäämereen asti.

SDcert muodostaa kaikkialla sumalle tunfeumia muonoja
ja rantojen ulkopuolelta on tuhansittain luotoja tahi saaris-
toja. Suurimmat saaret omat Lofotensooret PohjaiS-
Jäämeressä Läusimuonon ulkopuolella, Ölauti jo ©otlanti
Itämeressä. — Merkillisimmät wnonot Norjan rannalla
omat Kristiattian muono, Tronbhjemin muono ja
Länsimuono (Westfjord).

Skondinomian niemimaa jaetaan pohjaiseen ja eteläi-
seen osaan; niiben mälillä on tamea alanko, jossa on We-
nerin, äöetterin ja SJcälartn järwet.

Se osa maata, joka on pohMspnolella juuria järrotä,
on wnorimaata. Pohjasta etelään kulkee Kölin muorijono,
joko pohjaisesta on rajana Ruotsin joNorjan mälillä. Nor-
jossa kulkee se lounasta kohden nimillä Domrefjeld ja
Songfjelbene jo ulottuu länsirantaan asti, jossa se jyrr-
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fänä lasta Atlantin mereen. Monilukuisista niemistä
mainittakoon: ordkap, Norjan ja koko ©uropau pohjaisin
kohta ja Lindesnäs, Norjan eteläisin kohta.

MAISEMANORJASSA.

Vuoret ovat niin Korkeat, että suuret tunturisslät
ovat peitotvt ikuisella iumslia; korkeimmat vuorenhui-
put ovat LangfjeldeiVilla ja kohoavat 8,000 jalan icor-
kuisiksi. Ruotsissa alsneo vuorijono vähitellen Pohjan-
lantea ja Lnuria järviä kohden. Pohjaisessa Ruotsissa
ovat vuoret matalat ja mnoäostavat latieita vuoritasan-
koja, joita sanotaan Lapeiksi.



28

XOKO vuorimaa on rikas järvistä ja jo'ista. Jo^et
eli t)l>?>ai ovat vähäksi osaksi haaksikululle sopivat, sillä
niissä on paljo putouksia tahi koskia.

Joiuk Ruotsissa mittaa rajana olema joki Tornion-
joki, Dol joki ja Götojoki (kaup. ©öteoorg). Götojoen
kautta iaQko Wenerin jårmi ja Götojoesso omat Trolt-
Hätteputoufset. — Norjan tärkein joki on ©tommen.

Siinö osassa maata, joko on eteläpuolella suuria jär-
wiä, on joitakuita muorisio seutuja. — Eteläisin osa, Sko-
ne, on tasankoa.

lämän niemimaan ilmasto on sen pituuden vuoksi
hyvin erilainen pohjaisessa .ja eteläisessä osassa. Mutta
se on myös erilainen Ruotsissa ja Norjassa. Norja saa
nimittäin paljon lämmintä ftoltvirrasta ja sillä on meri-
ilmasto. Xun lämmin meri-ilma äkkiä kylmenee kohda-
tessaan kylmiä vuoria, niin on ilma sangen kostea. Ber-
genissä sataa kolme jopa neljä kertaa sen vertaa kuin
meillä. luotsissa, jota korkeat vuoret eroittavat Atlan -

tin merestä, on ilmasto enemmän mantereinen.
Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-

laisia, jotka ovat sukua Tanskalaisten ja Islantilaisten
Kanssa. Näitä kansoja nimitetään Skandinaveiksi ja hei-
dän kielensä ovat hyvin toistensa kaltaisia. Niemimaan
pohjaisissa osissa löytyy vähäinen joukko Lappalaisia ja
Suomalaisia, Hotka elävät kalastuksella japeuranhoidolla.

Uskonto on luterilainen ja kansanvalistus yleinen.
Ruotsin Ha Norjan kuningaskunnilla on yhteinen

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

Ruotsi.
(8,000 neliöpenink. 4V2 mitj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. IVlaan vilja-
vimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ympärillä
olevat tasangot. Muut osat ovat hiekka- jakiviperäistä
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maata. pohjaisissa osissa on maanviljelys epävakainen
usein tapahtuvien halla-öitten tähden. — Maanviljelystä
lähinnä on vuorityö Ruotsin tärkeinnä elatuskeinona.
Eeski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas seutu, joka an-
taa vaskea ja etenkin rautaa. lästä tulee, että metalli-
tavarain teollisuutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpoittamiseksi on poikki maan
kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee nimittäin 6öiam
kanava Vetterin läpi Veneriin, josta Trollhätte-kanavan
laitokset kulkevat Götajoen putouksien sivuitse. — Rau-
iaisiiä kulkee Tukholmasta Göteborgiin, Malmöön, Xris-
tianiaan ja useampiin muihin kaupungeihin.

Ruotsi jaetaan 3 ojaan, jotta omat Smeon moo
keskellä, Götan maa etelässä ja Noria ti pohjaisessa.
Nämät pää-osat jaetaan taos maakuntiin ja hallinnon
suhteen lääneihin.

Swean maassa on Tukholma, Upsala, Folun ja
Gefle.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja sillä on
160,000 asukasta. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Upsalassa, Uplannissa, on
yliopisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa £>alarne*maaftm*nassa, on waskikaiwanto. — Gefle on kauppakaupunki.

©otan maassa on Norrköping, Äatmar jaKorls-
krono idässä, -iiflatmö ja Lund ©I&ncSfa sekä Göteborg
luoteessa.

Norrköpinss, Itägötanmaassa, on melkoinen tehbaSfaupunfi.
— Kalmar, ©mdianntsfa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto to. 1397. — Karlskrona on Ruotsin sotasatama. —

Malmö, Juutinrauman rannalla ja rautatien warrella, wie ulko«
maille ©Janen toiljaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomio-kirkko ja yliopisto. — Göteborg,, Wnsigötanmaassa,
on rikas kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen frtttst*Kls (70,000 asut.).

Norrlannissa ou meren rannalla monta pienempää
kaupunkia, niinkuin Sund moll jo Uumaja.

Norja.
(5,700 neliöpenink. I^4 milj;, asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Söuoret jakamat Norjan 3 pää-ojaan, nimittäin

(Stetätunturifeen eli SönoenjjetdHn, Sänsitunturiseen eli
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SBefteitsjeliyin ja Pohjantunturiseen eli Nordenfjeld'in
Norjaan.

Elinkeinoista on maanv^si^s vähemmän arvoinen,
sillä Norja on vuorimaata, ja vuosittain tuodaan maa-
han paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa metsänhoito ete-

TUKHOLMA
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lässä ja Kaiastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja.
soka vuosi kokoontuu enemmän kuin 25,000 ihmistä
Lofoten- saarille silliä ja turskia pyytämään. Paljon vie-
dään kaloja Espanjaan ja muihin katolis-uskoisiin mai-
hin, jossa paaston aikana syödään kalaa. — Nordenfjel-
din Norjaan tulee keväällä lukematon joukko haahkoja
ja muita vesilintuja, jotka tuottavat hyötyä varsinkin
untuvillaan, joita pesästä saadaan. — Merikulku on Nor-
jassa vallan suurenarvoinen ja Norjalaiset ovat koko
maan päällä tunnetut oivallisiksi merimiehiksi.

Norjan suurimmat kaupungit omat Kristiania
(100,000 afuf.) jo Bergen (35,000 asuk.)-

Söndenfjeldilt Norjassa on meren rannalla Kris-
tiania.

Kristiania on Norjan pää« jayl>opisto»kaupunli.
Seftenfjelbin jo Nordenfjeldin Norjassa on meren

rannalla: ©taroanger, Bergen, Trondhjem ja jäm-
mer se jt.

Stawanger ja Vergen omat kalakaupan pääpaikkoja. —

SronbHjemiSsa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismaiben suurimpia
ja roanhimpia. — Hammerfeft on pohjaisin kaupunki maan päällä.

3. Tanskan tnningasknnta
(700 neliöpenink. 2 milj. asut.)

Rajat: katso kartasta.
käsittää £anöfan saaret ja pohjaisen osan Jyllannin
niemimaata.

Tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan pohjainen
osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen Jyllanti sen
jälkeen kun muut osat, sissvi^ ja Holstein, v. 1864 yh-
distettiiu Preussin kanssa.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Stame-
ressii. Stämcren ja Kattegatin mälillä on Seelanti,
galster, Öaatanti [loo], Fyen ja Longelanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa jakaikki saaret, paitsi

vuorinen Bornholm, ovat viljavia; niillä kasvaa siellä
täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä. Niemimaan
keskitse kulkee hietaharjanne monine kankaineen ja
päättyy Skagin niemeen. Matalan länsirannikon uiko-
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puolella on kaltainen rivi »lietselkiä*, s. o. hiekkaa,
jota meri on kokoihin ajanut. loikki koko niemimaan
kulkee Limvuono.

llmasto on lauhkea, niin että salmet harvoin jää-
tyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys ja cka?>-
janhoito. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat n;^'-
ilicks ja kauppa melkoisia. liautateitä löytyy sangen
paljon.

Uskonto on luterilainen. Sivistyksessä ovat Tans-
kalaiset hyvin korkealla kannalla.

Tanskan ainoa suurempi kanpnnkl on pääkaupunki
Kjöbenhovn eli £öpenyamina (250,000 ajuf.).

Äöpenhamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla jaasemansa wuoksi roiffaS merikauppakaupunki, sillä Juutinrauma on,
samoin kuin (Salai§'in, Gibraltarin ja Konstantinopolin salmet, yksi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii touosittain noin 20,000
laiwaa. Äöpenhaminaösa löytyy roaltakunnan yliopistoHX

Maon muisto kaupungeista ou huomottamo: Hei-
singör (Seelannissa, Ooense gycniSja ja Aarhus [oor]
Sttöannisja.

Helsingör, Juutin rauman lapeimmaKa kohballa. — Aarhus
on Jyllannin tärkein kauppa-kaupunki ja hanskan toinen kaupunki
(25,000 asuk.).

Tanskan syrjämaat Europosso omat Färsaaret ja
Sölanti.

gärfaarei oroat korkeita ja puuttomia kallioita. — 3§lan«
nissa (1,850 neliöpen., ainoastaan 70,000 asuk.) on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita sekä monta tuliwuorta, niinkuin §efla, ja kuu»
mia lähteitä, niinkuin Geysir, joka rooipt suihkuttaa wettä 100—200
jalan korkeubelle.

Färsaaret ja Islanti saavat lämmintä Golfvirrasta
ja niissä on sentähden lauhkea talvi. Färsaarilla voi
ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa vilja ei val-
mistu, koska kesä on kylmä ja kostea. Tämä kosteus
kasvattaa näillä saarilla runsaasti heinää ja sentähden
siellä harjoitetaan oivallista lammashoitoa. Tämä ynnä
kalastus ja linnunpyynti («haahkoja", «lintuvuoria")
ovat Färsaarelaisten ja Islantilaisten tärkeimmät elin-
keinot. Polttopuuksi käytetään Islannissa meren aja-
mia puita.
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GEYSIRISLANNISSA.

Keski-Europa
läjittää kaikki maat Puolasta itäpuolella Atlantin mereen
saatfa länsipuolella; Itämerestä ja Pohjanmerestä pohjois-
puoletla Pyreneihin, Söälimereen jo Alvpeihin saakka etelä-
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puolella. — Valtakunnat, jotka tuetaan tesli-Gruropaan
omat siis: Tausko, <sat"fa, Itämaita-Unkari, «Smeitst,
hollanti eli alamaat, Belgia ja Fransko.

Keski-Europan rannat omat matalat, maan mitä edem-
moksi tullaan maan keskustaa kohden, sitä enemmän maa
kohoaa, kunnes tullaan Keski-Europan muortUe. 9cämä omat
suurempien ja pienempien tasankojen kautto eroitetut 211-
----peista, jotka omat Europan korkeimmat ivuoret. Keski-Eu-
ropossa moi siis sen korkeuden suhteen erotttaa kolme osaa,
nimittäin alanko, Keski-Europan muoret jo Alpit.

1. Keski-Europan aiancko on lakea ja vaihetellen
löytyy siinä metsiä, soita ja viljavia maita. Venäjän
ponjainen maanselänne jatkautuu länteen päin pitkin
Itämeren rantaa «Ivllantiin asti ja Jyllannin nummet jat-
kautuvat etelään päin Hannoveriin saakka. Tanskalaiset
„Xlitter"-nimiset hiekkasärkät jatkautavat „Dunenu-m-
----misinä pitkin Pohjanmaan rantaa Hollannin ja Velgian
mainin, osaksi saarilla ja osaksi mannermaalla. Nämät
saaret, joita Friisein-saariksi nimitetään, ovat svntvneet
nävittäväisistä vesitiivistä, jotka ovat nousseet maahan.
Hiekkasärkkien sisäpuolella on reunus erinomaisen vii-
javata maata, jota sanotaan marskimaaksi.

(Xuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka suu-
remmissa merissä svnnvttää nousu- ja laskuveden vain-
telun, niin nimitetvn koho- ja pakoveden. Xoliovettä sa-
notaan luoteeksi, pakovettä vt/o^se^si. 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).

kriisein saarten sisäpuolella vesi on jotenkintvvntä,
ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon liienoa savi-
maata. lämä jää jäljelle kun vesi taas pakenee ja vä-
nitellen siitä svntvv maa. asukkaat koettavat sulku-
laitoksilla suojella tämmöistä maata vesitulvista. Bulku-
laitokset rakennetaan vähitellen vahvoiksi M korkeiksi
valleiksi. Koska marskimaat ovat svntvneet liliavasta
savimaasta ja ovat hyvin viljavia, ovat ne erinomaisen
soveliaat karjanhoidolle.

2. H^s^i-HA^o/xln vt/o^st muodostuvat suuren
kaaren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle asti.
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Niitä on 3 jaksoa: Franskan ylämaa lännessä, Hses^l-
Hansan v«o^ei keskellä ja /^a^atii idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Rhöne-
iaa^so eroittaa Alpeista. Keski-Europan vuorista huo-
mataan lännessä Juravuoret, joita eroittaa Alpeista H«isli-
sin H^Hmaa/ Vogesit ja Schwarzwald, joiden välissä on
Rheinin iaa^so. Pohjaisessa on Harzvuori, jonkakorkein
huippu on Blocksberg. Keskellä kulkee vuorijonoja,
joita osaksi eroittaa Alpeista Saksan ylämaa ja osaksi
ympäröivät Böhmin pengermaata (Sudetit, Erzgebirge ja
Böhmerwald). — Idässä kulkevat /la^cM kaaressa ul-
kopuolella i^n^a^T! <asan/coa.

3. Alpit kulkevat myöskin kaaressa, vaan tämä
on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä lännessä vain
Adrianmereen idässä. Ne ovat keskikohdaltaan kor-
keimmat ja korkein huippu on M)niöFa?ie, 14,800 jalkaa.
Sen nimi on suomennettuna valkea vuori, koska Mont-

ALPPIMAISEMA.
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blanc, samoin kuin muutoin useat toisetkin huiput Al-
peiliä, on valkea jäätiköistä(„61etseher"-nimisistä) ynnä
ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alpeissa löytyy
monta st/vennsitä eli tio^snsoiaa, joidenkautta voi päästä
Xeski-Nuropasta Italiaan. Nämät vuoren-solat eivät ole
luodut ainoastaan jaikamiesten käytäviksi, vaan suurella
vaivalla ja suurilla kustannuksilla ovat ne tehdyt oival-
lisiksi maanteiksi, jyrkkyyden vuoksi ovat ne monen
mutkaisia ja monessa kohden kallion seiniin hakatut;
jokien ja syvyyksien ylitse on rakennettu siltoja, esim.
Pirunsilta.

Luu kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen vuo-
riita, syöksee usein alas suuria lumivyöryjä eli lavineja,
ja matkustavaisten varjoksi on moneen paikkaan rakeu-
nettu katettuja teitä. Alassyöksyvät lavinit vierovat sil-
loin kattojen yli vahinkoa tekemättä. Lahden vuori-
solan lävitse kulkee rautateitä, rautatien-tunneli (maan-
alainen tie) vie I?ranskasta Italiaan ja äskettäin on po-
rattu tunneli kahden peninkulman leveisen vuoren läpi.
Tämän tunnelin kautta kulkee rautatie Bveitsistä Ita-
liaan.

lokill. KeSH-Suropon alangon läpi juoksee monto
jokea, jotka kaikki, paitsi Rhein, tulemat $esft-(luropan muo=
rista, häitten jokien juoksu näyttää setmäSti, eitä Keski-
Europa mtettää merta kohti pohjaiseen ja länteen päin.

tantereen juoksee SBeiffel au». Warsowa ja Danzig)
ja Oder (kaup. Breslau ja Stettin).

Pohjanmereen juoksemat Elbe (kaup. Dresdi ja §am=
6urg), Weser (kaup. Bremi), Rhein (kaup. Strahburg ja Äöln),
Moo s (kaup. Rotterdam), jo Sch eld e (taup. Anttoeroi), jotta
kolme roiimefft mainittua yhtymät laskiessaan mereen. .

K nuoliin juoksee Seine sseenj (kaup. Paris, Rouen
[ruang] ja Le Havre [löamr]).

Slttantin mereen juoksee Loire poarj (kaup. Stantes
[nangt] jo Aaronne (kaup. Bordeaux stordoo^j).

Rhein syntyy 8:t Ootthardilla, joka on Alppeiu
päävuoria. Se juoksee pohjaiseen päin Sweitsin kautta
ja virtaa sitten läpi Lodeujärven länteenpäin Laselin
kaupunkiin asti. veitsin läpi kulkiessaan ei se ole
haaksikululle sopiva, sillä sen juoksu on liian ryöpeä,
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syystä että se kulkee kaitaisena kallioiden välitse. Ba-
selista juoksee se läpi suuren Bheinlaakson (kaup. Ba-
sei, StrasshurZ ja Naiuö) ja saapi tämän laakson poh-
jaispäässä Mcnn-uimisen syrjäjoen idästä. Kölnin seu-
duille alamaalle tultuansa muuttuu se leveäksi, tasai-
sesti juoksevaksi virraksi, jota hyvin suuret alukset saat-
tavat purjehtia. Hollannissa yhtyy siihen Hsaas jaSchelde
ja uämät joet muodostavat suuren suistomaan, jossa on
joukko saaria. — Rhein on hyvin tärkeä joki ei ainoas-
taan Hollannille ja Belgialle, jotka ovat sen suiston var-
rella. «loka päivä kulkee pitkin jokea monta purje- ja
höyrylaivaa, jotka kuljettavat matkustajia ja tavaroita
Keski-Europan sisä-osiin ja sieltä taas toisia pois. lästä
voipi nähdä, miten tärkeät joet ovat keskuusliikkeelle.
Ennen aikaan, kun rautateitä ei löytynyt, olivat joet
kyllä tärkeämpi kuin nyt ; vaan niitä myöten kuljetetaan
kuitenkin vielä sangen paljon, koska purjehdus niillä on
paljoa huokeampi kuin rautateillä kulku. Jokia pitkin
alaspäin käypi kulku tietysti helpoimmin ja sentähden
lasketaan niitä myöten lukemattomia hirsiä sisämaan
metsärikkailta seuduilta rantamaahan.

Keski-Europou muorien eteläpuolelta ja Sllppien poh-
jaispuoletta mirtaa mcji nätben muorien mälisille tasangoille;
ja niin syntyy Rhein pohjaiscenpätu, Rhone länteenpäin ja
£onan>a itäänpäin.

Wälimereen juoksee Rhone, joko, samoin kuin Rhein-
kin, alfaa @:t Gotthordilto ja mirtaa länteenpäin Gene-
meujärmen lämitse. Lyonin kohdalla kääntyy se etelää loh-
den (kaup. ©enéoe ssheneevj ja Lyon lltongj).

Suustaan mereen juoksee Tonomo, joka on 400
peninkulmaa pitkä ja Europan lähinnä isoin joki. Se juok-
see ensin itää kohden $tämallan läpi; Unkarissa se kääntyy
etelää kohden jo sitten se taos juoksee itäänpäin (kaup. Wien
ja Suba^eft.

llmasto. Keski-Europan alangolla on meri-ilmasto
meren läheisyyden vuoksi ; vaan mitä edemmäksi tullaan
sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin se muuttuu man-
ner-ilmastoksi. Unkarissa siis sataa ainoastaan puolen
sen verran kuin meillä. — Voisi luullaKeski-Europassa
lämpimyyden suuresti enenevän etelässäpäin, vaan niin
ei kuitenkaan ole asian laita, koska Keski-Europa vähi-
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telien kohoaa etelää kohden. Sillä mitä korkeammalla,
merenpintaa joku paikka on, sitä kylmempi se on. Kor-
keillä Alpeilla on monen neliöpeninkulman ala ikuisella-
lumella peitetty. — Kasvikunta on myöskin melkein sa-
ma; kuitenkin huomataan vähän erilaisuutta. Pohjai-
sessa osassa leivotaan samoin kuin meillä enimmälti
leipää rukiista. Franskanmaalla ja eteläisessä Keski-
Europassa on vehnä sitä vastoin leipä-aineena (^rans-
kanleipää"). Viiniköynnös, joka pohjaisissa osissa aino-
astaan lämpiminä kesinä tekee makeita hedelmiä, on.
hyvin tärkeä viimeksi mainituissa maissa, ja Franska,
on koko maapallolla se maa, joka tuottaa enimmin ja.
parhainta viiniä. Viinimaissa myydään viini hyvin huo-
keasta hinnasta ja sitä juodaan yhtä paljon kuin meillä^
olutta; paloviinaa sitä vastoin siellä ei tunneta.

Uskonto on Keski-Europan pohjaisessa osassako-
testanttinen, eteläisessä ja läntisessä katolinen. Pohjais-
Saksassa ovat asukkaat enimmälti luterilaisia ja Ala-
maissa reformisia. Reforminen uskonto on myös levin-
nyt erääsen osaan Sweitsin maata. Itävalta-Unkari,.
Belgia ja Franska ovat sitä vastoin katolis-uskoisia.

Kansanvalistus riippuu osaksi uskonnosta. Kato-
lis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaa vähemmin va
listunutta.

4. Saksan Keisarikunta.
(10,000 neliöpenink. 45 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Vuosisadan alussa oli Franskan keisari Napoleon
I valloittanut suuren osan Europaa. kaitse Franskan
oli hän Espanjan, Italian, Belgian, Hollannin ja I^änsi-
Saksan hallitsijana. Europalaiset ruhtinaat yhdistyivät
hänen valtaansa kukistamaan, joka heille myöskin on-
nistui. He kokountuivat sen jälkeen ~k ongressiin" Wie-
niin Europan valtio-asioita järjestämään. Siellä perus-
tettiin muutamasta ja 30 valtiosta Saksan iliiio, jonka
tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yhteisiä asioita joh-
tamaan asetettiin liitto-kokous Erankturt am Mainiin,
johon saksalaiset valtakunnat lähettivät edusmiehensä.
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Liiton 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 jatämä rau-
kesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja hankki
itselleen ylivallan. Pohjais-Saksan valtiot tekivät nyt
keskenänsä liiton, niin nimitetyn Pohjais-Saksan liiton,
Preussin johdannon alla. lähän liittoon yhtyi Saksan
viimeisessä sodassa Franskaa vastaan myös Etelä-Bak-
san valtiot.

©alfan moipi jakoa kahteen oflllltl, nimittöin Poh-
jois- ja Etelö-Soksoon. Moinmirto on niiden rajana.

Saksalainen kansa on monessa suhteessa etevä
kansa. Saksalainen teollisuus on esimmäisiä maan päällä
ja kilpailee Englantilaisten ja Franskalaisten teolli-
suuden kanssa. Kansan valistus on niin yleinen että
ainoastaan harva maa on siinä suhteessa korkeammalla
kannalla.

Pohjais-Saksaan kuuluu 21 maltioto. Päömoltio on
Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulumista
»aitioista omat tärkeimmät Sochsin kuningaskunta,
Sochsiloiset herttuatunnat, Mecklenburgin jo £)l-
benburgin suurihcrttuafunttat jo nuo 3 mapaata kou-
punkia Lybeck, Hamburg ja Bremi.

Etelll-Saksaän kuuluu Voierin jo Witrttembergin
kuningaskunnat, Bobin ja Heéjin suuriherttuafun-
nat jo maltiomaa (Stfas—Lothringi.

Elsasin ja osan Lothringia on Saksanmaa 1870
1871 vuosien sodassa valloittanut Franskalta. Nämät
maat ovat asetetut Saksan keisarin hallituksen alaisiksi
välittömänä valtiomaana.

Soksoloiset mattalunnat omot yhbistetyt yhdeksi mal-
tioksi, Sokson alt a aksi. Preussin kuningas on
maitokunnan keisari.

Preussin kuningaskunta
(6,400 neliööen. 27 milj. asuk.)

on koksi kolmatta osaa Saksanmaata jo käsittää suurim-
mau osan PohjaiS-Satfaa. Mecklenburgin jo Sochsiloisten
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herttualuntain kontto on je jaettu itäiseen jo läntiseenosaan.
Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kuningas-

kuuta ainoastaan vuolsiitoi^ta VUoßißaäaN Kulu6Bßa K3.8-
--vanut yhdeksi Nurov3.ll „isovaltoja". Preussin Kunin-
gai3ta mainittakoon Fredrik 11, joka varsinkin tranKKi
arvoa valtakunnallensa. Preussilla on ollutkin 6nimrni-
tsn voimakaß hallitus ja lukuisa, liVV3.Bti varustettu 80-
--tajoukko, jonka lisäksi tulss, että sivistys 1N3.3.883. 0N
hyvin korkealla kannalla. Alussa Keitti Preussi 3.1N03.8-
--taan Brandenburgin vaaliruhtinaskunnan. Vähitellen on
86 voittanut iääßß3. Pommerin ja Preussin maakunnan
Itämeren rannalla, Posen'in Puolan vieressä, Schlesian
ja Sachsin stsläßßä. Lännessä on 86 voittanut Nsßßin,
lilisiuin maakunnan ja Westfalin, Hannoverin Pohjan-
meren rannalla ja viimein Holsteinin ja Slesvigin Itä-
rnsrsn ja lolijanmsrsn välillä.

Itäisessä osassa omot tärkeimmät kaupungit tante-
ren rannalla:

Köniug^berg, Danzig jo Stetttn.
3ie harjoittamat kaikki suuri-arwoista wiljakauppaa ja omat

sitä paitfe wahwoja linnoituksia merirajan suojelua marten.
Sisämaassa omat:
Berlin, Potsbom, Magbeburg, SBtttenöerg jo

Breslou.
SSerltn on Preussin päätaupunft, jossa on 1 milj. asuk. Se

ei ole wanha kaupunki ja on sentähden merkillinen suurista ja le-
toeistä kaduistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Pots-
dam on tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. — Magdeburg
on roaljroa linnoitus. — Wittenberg on Sutherin kautta tunnettu.
— SBreStau on Preussin lähinnä suurin kaupunki (240,000 asui).

Läntisessä osassa omot:
Frankfurt am Maiu, Köln, Elberfeld ja Hatt-

nover.
Frankfurt am 9J?ain on rikas kauppakaupunki. — Köln'-

issä on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. — £ä§fä kau-
pungissa roalmtstetaan tunnettua „®au de ©ologne" [oo dö kolonjj.
— Elberfeld on Saksan suuri: armoisin tehdaskaupunki.

Pohjaisessa on Kiel jo Alton o Holsteintssa ja
Flensborg Slesmigissö.

Kiel on Preussin tärkein sotasatama. — 2Htona on §am*
burgin wiercssä ja on samoin kuin Flensborg xvxtfaZ kauppakau-
punkt.
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Sachsin kuningaskunnassa on Dr es b i ja Leipzig.
Nresdi (Sresben) on pääkaupunki ja siellä on kuuluisa to--

koelma maalauffta. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan keskus ja
sieltä lähetetään kirjoja kaikkiin maihin.

Kolmesta Vapaasta kaupungista on Hamburg lähellä Elben
leweiiä suulahdelmaa ja siis läheisessä yhteydessii roaltameren kanssa;
Elbeä ja rautateitä myöten lähetetään sieltä taronroita ©affan sisä-
maihin. Se on sentähden tärkein kauppakaupunki ©uropan mantes
reella ja sillä on 300,000 asukasta. — 33rent i on Söeserin roar-
telia ja Lybeck lähellä Itämertä.

23aiertöfrt (1,400 neliöpeuink. 5 milj. asut.) on Mun-
ch'en ja Nitrnberg.

Munchen on pääkaupunki. ©e on ©affan tärkein taidekau-
punki ja siellä taroataan suuria taidekokoelmia, joita säilytetään Jo*
meissä rakennuksissa. TOindhenisfä roalmtétetaan ja juodaan paljon
„baierin olutta". — Nurnb ergissä on ntonmlaatutsia tehtaita.
Säällä roalmtétetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Surttemb on (Stuttgart pöäkoupunkiuo.
Kessissä on mahma Slcatn^tn linnoitus.
Clslls'issa ou ©trafSDurg Rhcinin marretta.
Jämän kaupungin tuomiokirkko on maailman mainio korkeasta

tornistaan.

5. Itäwalta-Nnkari.
(11,000 neliöpenink. 38 milj. asuk.)

Rajat: latukartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri Kansaa,

Lännessä asuu Saksalaisia, pohjaisessa ja etelässä Hia-
vtVaisia, idässä Rumanejä ja keski-osassa i/n^a^ialsla
eli Magyareja [madjar].

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

SBuoria ja jokia: katso &e§tt»®uropaa.
itämaita jakautuu 2 piiii-osaan, nimittäin 1. Stä-

roalton keisarikunta, johon kuuluu pohjaiset ja läntiset
maakunnat (joiben joukossa Böhmi, £tiroli, Golizio j. n.
e.) jo 2. Unkarin kuningaskunta, joka käsittää itäiset
maat (marsinatsen Unkarin, STranésilmantan y. m.)

Itllwallan keisarikunnassa omat kaupungit Prog,
Wien ja £riest.

Prag on Söhntin pääkaupunki. — Wien, keisarikunnanpääkaupunki (1 milj. asuk.), on edullisella paikalla Itömallan malta»
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joen Tonawan roarretta. — Triest on toaltafttnnan tärkein meri-
kauppakaupunki.

Nnkarin kuuiugoskuiinasso on Budo-Pest.
33uba*$e?t on Unkarin pääkaupunki. — Vuda (£>fen) ja

$eft oioat kumpikin eri puoletta Tonaivan rantaa ja yhdistelyt ptt-
fättä rcttjasittatta. «

6. Sweitsi.
(750 nctiöuen. 2^4 milj. afuf.)

Rajat: katso kartasta.
Tämä on niitä harvoja maita Nuropassa, jotka ei-

vät ulotu meren rantaan. Se on suurimmaksi osaksi
täynnä vuoria ja on Nuropau korkein vuorimaa.

Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin Saksalaisia,
Franskalaisia ja /ia^ceiaislcl. He elävät sovinnossa Kes-
kenään ja ovat aina olleet-tunnetut vapauäen lien^estä ja
isänmaanrakkaudesta. Lopunsa ja maan vuorisen luon-
non vuokBi ovat lie voineet vaBtuBtaa muiclsn maiden
yrityksiä heitä voittamaan.

Lveitsi on vapaavalta (tasavalta) ja käsittää 25
vapaavaltiota, joita sanotaan Kantoneiksi. XaiKKein nii-
äen ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esimies on
presidentti.

Elinkeinoista on Ka^an/loiio tärkein. I^äinpiiliänä
vuosi-aikana käyvät Karjat laitumella vuorilla, joilla
relioittavat tunturikasvit tekevät maidon sekä rasvai-
seksi että livvämakuiseksi. Sweitsin juusto' on sen-
tähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle on 86n
luonnon-ihanuus. Sweitsissä tavataan korkeita lumi-
peitteinä vuoria ynnä jäätiköitä „Gletscher" ja Koliiß6-
--via koskia j. n. e., vaan nivovin semmoisia vuoriseu-
tuja ja laaksoja, joille lielposti päästä voi; sentähden
rnatkustaakin tähän maahan ja oleskelee siellä Kesä-
aikoina palhon ulkolaisia. lämä seikka tuottaa tietvsti
maalle sangen Buuren hyödyn. Voisi luulla että paljo
vuorityötä harjoitetaan Lvveitsin alppimaassa; vaan niin
ei ole asian laita, sillä Alpeissa on vaan uiuutaniia me-
talleja.

Joet, joista RHeini ja Rhone omot tärkeim-
mät, eimöt suuresti edistä kauppaa, koska niiden juorsu
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läpi muorimoon on riiöpeä, cimättä siis ole hooksikululle
sopimat.

Tärkeimmät kontonit omat päiikaupunkiensa uimiset,
niinkuin seuraamat: Geneve [fi)eneet)] eli Gen f, 23ern,
Ziirich ja 23afel.

Kaupungit eimöt ole juuri juurta: Genevessä jo Zit-
rtdjtSjä, jotko omot suurimmat, on tummassakin 60,000 osu-
kasta.

7. Hollannin knningastnnta eli
Alamaat.

(670 neliöpenink. 4 milj. asuk.)
Rajat: katso kartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähälu-
kuinen, ovat Hollantilaiset kunnollisina kauppamiehinä
ja maanviljelijöinä hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa olivat he maailman kaupan etupäässä. Hollanti
on perustanut laajoja u«iis?nal'ta vieraisin maanosiin,
esim. Indian saarille, joista se saapi kalliita tavaroita,
niinkuin maustimia ja kahvia. — Kun alhaisen Hollan-
nin („Alamaitten läpi juoksee Rhein, Maas ja Schelde,
jotka suuhaaroillaan tekevät joukon saaria, täytyy Hol-
lantilaisten rantavalleilla suojella itseään meren ja jokien
tulvilta. iVlaa on viljavata; sillä rantavallein sisäpuo-
lella ovat avarat marskimaat, joilla karja nauttii niitty-
laidunten rehevää ruohoa. Aivan suuri on voin ja juus-
ton valmistus ja kannattaa hyvin. Hollantilaiset ovat
myös tunnetut puutarhanhoidosta. Haarlem'in seuduilla
nähdään koko maisemat täynnä kukkasipuleja (hyasint-
teja, tulpaneja j. n. e.)

Tärkeimmät faitynngtt omat Slmjterbam, £>aag ja
Rotterdam.

Omituista on että ufeampatn hollannin faupunfein läpi juok-see fananria, joiden kummallakin puolella on puilla istutettuja ta*
tuja. — Amsterdam on pääkaupunki (300,000 asuk.). £ämän lä-
Ijellä on pieni kaupunki Za and am, jonka laimatehtaassa Pietari
Suuri työskenteli salnmmiehenä laiwanrakennusta oppiakseen. —

Haag'issa asuu kuningas — Rotterdam on melkoinen kauppa-,
kaupunki.
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8. Belgian knningasknnta.
(530 neliöpenink. 5V2 milj. asut)

Najat: katso kartasta.
lämä maa yhdistettiin sienin kongressissa Ala-

maihin, vaan erkausi v. 1830 ja on siitä lähtien ollut
itsenäisenä kuningaskuntana.

Belgia on alankoa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksevat Maas ja Schelde. Ainoastaan kaak-
kois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat suuri-
arvoiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät rikkaita
rauta- ja kivihiilikaivannoita. l6vlliBUUB on sentähden
hyvin edistyneellä kannalla. Muuten on Belgia edisty-
nyt yhtä paljon kuin Alamaatkin maanviljelyksessä ja
puutarhanhoidossa. Asukkaiden onkin täytymys tehdä
ahkerasti työtä. Belgia näet on tiheimmin asuttuja
maita Europassa, 10,000 ihmistä neliöpeninkulmalla.
(Suomessa on 300 henkeä neliöpeninkulmalla).

Tärkeimmät kaupungit owat Jörttsfel, An tm erpi,
©ent jo Öiége [iteefö] eli Liittieh.

Briissel on pääkaupunki (350,000 asuk.). — Antwerpi on
Belgian etewin kauppakaupunki ja linnoitus. — Lisge raalmtstaa
sota=aseita suuressa määrässä.

9. Franska.
(9,600 neliöpenink. 37 milj. asuk.)

Najat: katso kartasta.
Tällä maalla on hyvin edullinen a.<?sma/ sillä se

ulottuu seka Välimereen, jonka rantamaat ovat sille
avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa tien muu-
hun maailmaan. Sitä paitse on se muusta Europasta
eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, nimittäin Pyreneit-
ten, Alppein, «luravuorten jaVogesien kautta, ilman että
nämät estävät yhteyttä mannermaan kanssa. — Frans-
kalla on lisäksi mukava limasio ja maanlaatu, joka on
monenlaiselle viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköyn-
nöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin Rhonen laaksossa, on istutettu paljon silkkiäis-
puita, joiden lehdissä silkkiäinen elää. Franska, Kiinan
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ja Italian kanssa, valmistaakin koko maailmalle silkki-
tavaroita.

Pohjainen ja läntinen osa on $eSri-(£uropan alangon
jatkoa, itäisissä osisso ou nmorill nimittäin 9)läjransla ((Se*
mennit), SBogesit, Suramuoret jo vilpit. Etelässä eroitto-
mot Pyreneit Franskan Esponjosto.

Joet omat SJtaaS ja ©chelbe, — ©eine, Loire
jo ©aronne, — Rhone. Ne omat loikki purjehoittowio
jo auttamat sisämaan ja meren keskinäistä t)hteöttä.

Franskan kaupalle avuksi ovat myös monet rau-
tatiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas ja ainoas-
taan Englannin on etevämpi. — Vuorityö ei ole suuren
arvoinen; saadaanpa kumminkin kivihiiliä, jotka hyö-
dyttävät Franskanmaan teollisuutta. — leolllsUUB on
tärkeimpiä maan päällä. Franskalaiset tehdastuotteet
ovat tunnetut somuudestaan, ja tässä suhteessa ne voit-
tavat kaikkein muiden maiden teokset.

Franska on iaB2valt2.
Kun vuosien 1870—71 sodassa Franskan ja BaK-

san välillä Franskan keisari Napoleon 111 joutui van-
keuteen, tuli Franska tasavallaksi. Napoleon pysyi hai-
lituksessa enemmän kuin 20 vuotta, vaikka Franskalai-
sia on vaikea hallita, heidän vilkkaan ja vaihtelevaisen
luonteensa tähden.

Knnpnngeistll on Parisissa 2 milj., Lyon'issa ja
Marseillensa kummanakin 300,000 asukasta.

Snnteesstt on meren rannalla Calais [Mee], Le £>a-
vre [tö awr), Nouen [ruang] ja Cherbourg Mrbuur).

©atais on pliMJu-paikka Englantiin. — «st)er&ourg'ttta on
oiwallinen sotasatama.

Lännessä on Nantes ja Boroeaur.
Bordeaux harjoittaa mahdottoman juurta kauppaa punaisilla

nmneillä. jotta toiljeUään niillä seuduin.Wiilimeren rannalla on Marseille l^marsei) ja£ou*
to n ftulong^.

Marseille käypi kauppaa Sllgier lulshir^ nimisen kaupungin
kanssa, joka on Afrikassa ja kuuluu Franskalle.

©tsäntftössit on Parte, Versailles sversah ja Lyon.
Parts on pfransJantnaan pääkaupunki, ©e on lahden puo*

len ©etne-nurtaa ja on maailman loistawimpia kaupunkeja. Pai*jon uueratta matkustaa wuosittain tähän kaupunkiin, sen toistoa
katsomaan ja osaa ottamaan sen hurottwf ©en rakennuksista
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huomataan linnat Souore [luror] ja Tuileriat seka Notre-Dame-
kirkko ja SnroalibtHotellt, jossa on Napoleon Lfen hauta. Äaupun*
gin muinaiset linnanmuurit omat muutetut lemeikst kaduiksi täynnä
puu-istutuksia ja niitä sanotaan Buletoardeiksi. Kaupungin suoje-
lemiseksi on paljon linnoja rakennettu sen ulkopuolelle. — Ver-
salliessa on komea linna ja maan mainio puisto. Lyon'issa
gthönen ja Saonen yhtymäkohdalla, on ©uropatt suurimpia silkki-
tehtaita.

Fronskolle kuuluu Korsikan saari Wälimeressä. Sen
pääkaupunki on Ajaccio [ajatfhio], jossa Napoleon I syntyi.

Ift. Brittein saaret.
(5,700 netiöpeninf. 35 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.
Niitä on koksi suurto saarta, Suuri 33rttannta ja

Irlanti. Suuressa Britanniassa on Englanti, Skot-
lanti ja Wales [Ueeis], jotka ennen olimat eri maitokun-
tina.

Englanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osaa; alankomaa etelässä
ja vuoristot pohjaisessa. Suuri Britannia kohoaa siis
länteen ja pohjaiseen päin. Irlanti on enimmäkseen
alankoa.

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivan korkeita,
vaan ovat rikkaita /u/sH/iitslsiä liat/sisia,' Englannin
kansan varallisuus riippuukin siitä. Metalleista saa-
daan naulaa ja tinaa; mutta näitä metalleja vielä ar-
vollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suuria kivi-
hiili-kerroksia, että vuosittain saadaan kivihiiliä 1,000
miljonan markan arvosta eli paljon enemmän kuin muu-
alla. Joku osa lähetetään ulkomaille, vaan suurin osa
käytetään omassa maassa. Tällä hiilirikkaudella käy-
.tetään erinomaisen paljon tehtaita ja sentähden on Eng-
lannin teollisuus mahdottoman suuri. Tärkeimpinä teh-
dastuotteina voipi mainita puuvillatavaroita ja metalli-
tavaroita (esim. työkaluja, huonekaluja, tykkejä ja rau-
talaivoja). Kivihiiliseuduissa, etenkin keski- japohjais-
Englannissa, tavataan tehdaskaupunkeja toinen toisensa
vieressä ja niiden ympärillä on maaseutukin täynnä teh-
taita. Kaikkialla kuuluu koneitten jvske ja monista
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savutorvista, jotka ovat korkeampain tornien korkouiset,
nousee hiilisavu ja peittää ympäristöt mustalla hiilito-
mulla. Englannin tehdastavaroita, jotka ovat mainiot
hyvyytensä ja huokean hintansa puolesta, käytetään kai-
kissa maan piirin maissa, niin hyvin kaukana Afrikassa
ja Aasiassa, kuin Eskimoleilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee symiä lahtia Brittein sooriin. Stöpuo-
tella tekee Pohjanmeri Thamesin [tems] lohden, Hum-
ber'itt jo Forth'in lahben, joihin joet Thames (faup.
Lontoo), Hum (kaup. Hull) jo Forth loskemot. Länsi*
puolelta tunleupi maahan Bristolin salmi, johon @e-
mern-joki purkaa mettänsä, Suuren Britannian ja Jr*
lännin mältétä Atlantin merta nimitetään Irlannin me-
reksi, Skotlannin länsirannalle laskeutuu Clyde ikleidj.

Suurella Britannialla on edullinen asema Atlantin
meren ja Pohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä on sekin,
että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kuitenkin ovat niin
syviä, että isot laivat voivat niitä myöten purjehtia pit-
kän matkan. Tähän perustuu Lritannian Kauppa. Ei
ole koskaan ollut valtakuntaa, jonka kauppa olisi voi-
nut vertoja vetää Suuren Britannian kaupalle. Mahdot-
toman suuri kauppalaivasto tuopi tavaroita Englantiin
joko siellä käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten
taas ulosvietäviksi. Muutamissa päivissä vaihtavat Lrit-
tein saaret enemmän kauppatavaraa ulkomaan kanssa,
kuin Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin rautatie-
kartta näyttää, että siellä kulkee rautateitä jokaiseen
jokseenkin tärkeään kaupunkiin ja etenkin jokaiseen me-
rikaupunkiin. Itsestään seuraa, että sotalaivaston myös-
kin tulee olla ison, voidakseen sodan aikana kauppaa
suojella. Englannin sotalaivasto onkin suurin, mitä yh-
delläkään maalla on ollut, eikä kustannuksiin katsota
kun sen hyväksi käytetään uusia keksinnöltä („p'antsari-
laivoja").

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren luona
ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä meri-ilmasto
enemmän kuin millään muulla maalla Europassa. Kesä
ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on sitä vastoin niin
lauhkea että kylmä kestää ainoastaan muutamia päiviä.
Sade ja paksu sumu ovat tavallisia ja monessa paikoin
sataa 5 kertaa enemmän kuin meillä. — Kasvit ovat»
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samat kuin Europassa; vaan kostea ilma vaikut-
taa sen, että heinäkasvu on hyvin hyötyinen. Nurmi-
kot meidän puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Il-
masto on maanvlljollvkselle edullinen; kuitenkin tuodaan
maahan paljon elatus-aineita, svystä että maa on niin
tiheästi asuttu.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kallis.
Maa on varakas, vaan rikkaus on epätasaisesti jaettu;
muutamilla asukkailla on mahdottoman suuret tulot,
vaan moni on suurimmassa köyhyydessä. Kalleus tekee
köyhille sen, ettei aikaihmisten työ riitä, vaan myöskin
lapsia lähetetään jo pienestä pitäin tehtaisin. Ylästä
syvstä on kansanvalistus hyvin alhaisella kannalla, ja
suuri osa asukkaista ei ole ollut missään koulussa. —

Uskonto Suuressa Britanniassa on protestanttinen, Irlan-
nissa katolinen.

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

(gngfamtfåfa on itäpuoletta:
Lontoo, Hull ja Newcastle snjuukash.
Lontoo on ©nglannin pääkaupunki ja tnaailntan suurin kau-

punki. Tässä „jättiläi§faupungi§fa'' on 4 milj. asukasta eli Jaksi sen
mertaa mitä koko Suomenmaassa, ©en edullinen asema molemmin
puolin lywää ja leroeää Thamesjotea on tehnyt sen maailman suu-rimmaksi kauppakaupungiksi. Saimat seisomat joko Thames'issä tahi
latroateloiHa ja laimetuissa salamoissa, jotka oraat niin rakennetut,
että Thamesin roesi luoteen aikana tuimaa sisään. Joen alatse kulkee
faksi tunnelia ja sen ylitse roiepi monta siltaa, joilla on. mahdotto-man juuri liike. 9Jtonta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia ja yhbté*
tää sen muun Englannin fanSsa. Msi rautatie kulkee kaupungin
alitse. Eteliipnolella on Portsmouth [portsmötsh] ja Ply-
mouth IplimötM

Nämät kaupungit oraat kanalin warrella ja niittä on awarat
satamat Britannian sotalaiwastolle.

Lännessä on Jörtstot ftristlj jo Liverpool pfoer*
pui].

@t|mtutilsfft on Birminghom ftörmingeml, ©hej-
fielb [fijeffilb], Manchester [meniföeStr] ja poljon mutta
tehbasfaupunfeja.
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Skottlannissll on pääkaupunki Ed inburg ioässä ja
Glasgow iglesgooj lännessä.

Irlannissa on pääkaupunki 'Dublin [böötin].
Kaikki nämä kaupungit oraat ljgrotn raäkiritkaita, niissä on

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

Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita maita, jotka yh-
teensä täyttävät lähes 400,000 neliöpeninkulmaa ja ovat
siis kaksi vertaa suuremmat kuin koko Europa. Nn^-
lannilla on Europassa Aib^aitä^in vahva linna Välime-
ren suun rannalla ja Mlit« keskellä Välimerta. Sen
tärkeimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa, nimit-
täin Kap-maa Afrikan etelä-päässä, koko Australian
manner, pohjainen osa Pohjais-Amerikaa ja vihdoin ri-
kas ja avara Zsi-/n<A'a. Näistä alusmaista on hyvin
suuria etuja. Brittiläiset laivat eivät tuo kotiin ainoas-
taan semmoisia tavaroita, joita myödään muihin maihin
semmoisina kuin ne. tuodaan; vaan ne tuovat myös raa-
ka-aineita tehtaisin. Suuri osa valmistetuista tehdas-
tuotteista viedään takaisin alusmaihin.

Gtelä-Europa
käsittää folttte niemimaata, nimittäin Pyreneitten, Ita-
lian ja 4öaiian-ntemtmaon.

Ilmasto on etelä-Europassa paljon lämpimämpi kuin
muualla Nuropassa, kun se lähenee kuumaa vyöhykettä.
Kasvikunta on siitä syystä toisenlainen kuin meidän
maassa. Kasveja, joita meillä on ainoastaan kasvihuo-
neissa tahi asuinhuoneissa, kasvaa siellä ulkona. Omi-
tuista on myöskin, että muutamat puut eivät pudota
lehtiänsä, vaan ovat aina vihreät, niinkuin laakeri, öl-
jypuu, sitruuna- ja appelsini-puut, jotka molemmat vii-
memainitut kantavat „etelähedelmiä". Nisu on leipä-
eläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Rajat: katso fartaSta.

on saanut nimensä £t)reneitten lintortjonosta, jola on
rajana Fronskonmoato mastoon.
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Tämä niemimaa sisältää koksi kuningaskuntaa, nimit-
täin Espanjan (9,000 neliöpen. 16 milj. ajuk.) jo Por-
tugalin (1,700 neliov. 4 milj. osuk.)

pyreneitten niemi on vuorimaa, joka kohoaa
ylängöstä, noin 2,000 jalkaa korkeasta. Ilmasto on hy-
vin kuiva, ja tästä syystä on maanviljelys huono. Kar-
janhoidolle on maa paremmin sopiva ja espanjalainen
lammas, merino-lammas, on vanhoista ajoista asti ollut
kuuluisa hienoista villoistaan. Kaupalle ovat joet vähä-
arvoiset, niiden juoksu, samoin kuin Sweitsin jokien, on
i-yöpeä.

Sotia: Sbro juoksee kaakkoiseen päin SBältmereen;
Ta jo ftahhoj (kaup. Sissaoon) jo monta muuta juoksee län-
teenpäin Atlantin mereen.

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoite-
taan vuoritvtitä ainoastaan vähäisen. H«oiaa saadaan
paljon, niinkutsuttua „Sant Ybes-suolaa", joista joku
osa viedään Suomeen.

Hltoiaa saadaan monella tavalla. Useissa vuori-
maissa kaivetaan sitä niinkuin metalleja („vuori-suo-
laa"). Etelä- Venäjällä, jossa maa sisältää paljon suo-
laa, vievät joet suola-ainetta suolajärviin. Kesällä, kun
Huringon paiste kuivaa veden, jääpi suola jäljelle. lätä
luonnon menestystapaa on Portugalissa mukailtu. Suo-
lainen merivesi johdetaan nimittäin aavoille paikoille;
auringon paisteella haihtuu vesi ja nyt kootaan suola,
joka on jäänyt jäljelle („merisuola"). Suolaa saadaan
kolmannellakin tavalla, nimittäin suolalähteistä („Liine-
hurg'in suolaa").

Niemimaan asukkaat, Espanjalaiset ja Portugali-
laiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kielensä
ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä sukua Frans-
kan ja Italian kielille. — Heidän uskontonsa on kato-
linen ja tästä syystä on Kansanvalistus jäänyt takapa-
julle.

11* Gspanjan kuningaskunta
oh muinoin mahtavampia valtakuntia Europassa ja hai-
litsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maan osissa.
Espanjasta läksi nimittäin mainio merenkulkija Colum-
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hus matkoilleen ja löysi Amerikan. Vähitellen menetet-
tiin löydetyt maat ja Espanja on voimaton huonon hal-
lituksensa ja valtioriitojen vuoksi.

Kaupungeista on Madrid keskessii, Granada ja
©eroilla ifewiljaj etelämpänä; Sabij, Malaga jo kar-
eet a meren rannalla.

Madrid on pääkaupunki ja siinä on 400,000 asui. — Gra*
nada ja Sewilla oroat Espanjan thanimmassa ja sentähden enim-
min Viistetyssä osassa. — Muut kaupungit oroat tärkeitä kauppa»
kaupunkeja.

Gibraltar on hnroin roahroa linnoitus Wiilimeren suun ran-
nalla; se on Englannin hallussa.

12* Portngalin knningastnnta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, joka hallitsi
alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian saaret
ja Lrasilia. Nyt se on ilman arvoa samasta syystä kuin
Espanja.

Kaupungeista on ainoastaan koksi tärkeätä, nimittäin
Lissabon ja Oporto.

Lissabon on pääkaupunki ja siinä on 250,000 asuk. — £)*
porto on tunnettu roimistansa, jota sanotaan „portwiiniksi'.

Italian niemimaa
sisältää Italian kuningoskunnon (5,400 neliöpen. 28
milj. osut.). Wälimeressä on paljon saaria, niinkuin @t-
ctlia, «Sardinia, Korsiko jo Malto.

Rajat: katso kartasta.
Italian niemimaan rajana pohjoisessa oroat lp pi-

rouoret. Niiden alkupaikasta Sälimeren rannalla lähte-
roiit Apenninit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jat-
kuwot roietä Siciliooukin. Se omituisuus tällä wuorijonolla
on, että siinä lamataan tulivuorta, niinkuin Vesuvius
(Stelä-StatiaSfa ja (Stna «Sicilioösa. — Molemmin puolin
muortjonoa löytyy alangotta; suurin alanko on se iso ta-
sanko, jota rajoittamat Alpit ja Apenninit. ©itä sanotaan
Po'u-tosongoksi, kuu sen läpi mirtaa Italian tärkein
joit, Po (taup. Turin), joko lähtee läntisistä Atppirouorista
ja juoksee itäänpäin Adrian mereen, loinen, kuitenkin pie-
nempi joki, on Tiber (kaup. Roma).

Kristuksen aikana hallitsivat Roman keisarit mel-
kein koko silloin tunnettua maailmaa. Keskiajalla, jol^-
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loin paavien valta ulottui yli koko kristikunnan, oli Ro-
ma taas koko Europan keskuksena. Vähitellen väheni
tämä valta ja Italia hajosi vähempiin valtakuntiin, joista
useat kuuluivat vieraan vallan alle. Viimeisinä aikoina
oh' näin Itävallalla muuan osa pohjais-Italiaa. Uonta
Tuotta on sentähden ollut rauhattomuutta maassa. Äs-
kettäin onnistui Italialaisille vapauttaa maansa vieraasta
vallasta ja yhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko Italian,
Paavilla, jonka vallassa oli viime-äikoihin asti niin ni-
Niitetty kirkkovaltio eli keskinen Italia, on tätä nykyä ai-
noastaan se valta, joka hänelle tulee uskonnon suhteen.

Italiassa asuu yksi ainoa K2NB2, Italialaiset. Hei-
dän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta lio-
man kielestä. Latinasta on sitä paitse alkuaan moskin
Franskan, Espanjan ja Portugalin kielet.

Elatuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän edis-
tyneitä. Xoska 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. Pohjais-Italialaiset ovat kuitenkin toi-
uteliaita. — Tärkein elatuskeino on silkinviljelys ja Ita-
lia onkin se ainoa maa Europassa, jokatuottaa enimmä
silkkiä. Po'n-tasangolla istutetaankin silkkiäispuita pel-
loille ja tienvieriin; näiden puiden välissä kiertelee vii-
uipuun köynnöksiä.

»M2Bto Italiassa on ihanampi ja suloisempi kuin
muilla Etelä-Europan niemimailla. Niin pian kuin tulee
Alppien yli Pohjais-Italiaan, huomaa eroituksen Xeski-
ja Etelä-Europan ilmastojen välillä. Pohjais-Italiassa
on kuitenkin talvella hallaa ja lunta; vaan etelämpänä,
«sim. Romassa, jäätyy vesi ainoastaan harvoin, ja jos
lunta' sataa, niin se pysyy ainoastaan muutamia tunteja;
tammikuussa jo puhkeaa ruusut ja orvokit. Etelä-Ita-
liassa ei ole hallaa paitse korkeimmilla vuorilla. Neillä
sataa vettä millä vuoden ajalla hyvänsä, mutta Italiassa
sataa ainoastaan talvella.

13. Italian lnningastnntaan
tuutuu koko Italian niemimaa sekö Sicilian ja Sardinian
faaret. Korsika fuutuu Franskalle.
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VENEZIA.
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£ärfcimmät kaupungit owat
Pohillis-Italiassa Genowa idshenova^l, Torino (eli

Storin), Milano ja Venezia.
Genowa (eli Genua) on faumtlla paikalla samannimisen lah-

ben rannalla ja oli keskirajalla mahtaman Toapaamallan pääfaupuit'
Rna. — Milanossa, joka on Lombardian maakunnassa, o« komea
tuonno-kirkko roatfeasta marmorista. — Venezia (eli Venedig) on
Adrian meren rannalla. Se on rakennettu saarille niinsanotuissa»laguneissa- ja sen läpi käy lanamia ristin raotin. Rämät omat
katuje* asemesta sillä tawoin, että niitä kuljetaan telttnroenheiSfä,
joita sanotaan «gondoleiksi". Venezia oli pääkaupunkina mahtamassa
wapaawallassa, 'joka kokosi rikkauksia kaupalla Välimeren maiden
ja Indian kansia. Wielä nähdään tämän rilkauksen jäännöfsiä mo-
nissa lotätaroiSfa palatseissa ja kirkoissa. Kaikki on siellä kuitenkin
nyt lamassa, sillä kauppa on häminnyt.

Keski-Itlllillssll on Firenze, Livorno ja Noma.
Firenze (eli FtorenS) on «fas taioeleräyksistä. — Livorno

Wälimeren rannalla, on kauppakaupunki. — oma on Italian pää-
kaupunki; sillä on 250,000 asukasta. Muinaisajan suuruuden jään*
nöksiä on kolo joukko, niinkuin kunmaportteja ja obeliskeja. ©uurin
muinaisjäännös on ©olosfeum, teateri, johon mahtui 100,000 kat-
fojaa ja jota Romalaiset faytttroät miekkailu-huiveja ja elätn-taisteluja
»arten. — Uudemmista rakennuksista huomataan Pietarinkirkko,
maailman surin kirkko, ja Varilani, maailman suurin linna. Vati-
kanissa asuu paami. 9toma§fa on paljon taidekeräyksiä; maa-
larit, kuwanweistiijät ja muut taiteilijat matkustamatkin kaikilta haa-
roilta täfjän merkilliseen kaupunkiin.

Etelii-Italillssll ou «Rap
Napoli (Neapel) on Italian suurin kaupunki ja siinä on V2

milj. asuk. Se on ihanan Napolilahden rannalla ja lähellä Vesu-
viusta.

Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vulkanit)
puhkeaa Vesuviuskin vain aika ajoin, aina useampain
vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alinomaa tupruaa
aukosta (kraterista). Kun puhkeamisen aika lähestyy
kuuluu vuoren sisästä ikäänkuin ukkosen jyrinä; sula
aineet (laava) kohoavat vähitellen vuoren sisuksesta ja
viimein vuotavat aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena
jokena juoksee laava vuoren kupeita alas ja hävittää
kaikki tyyni matkallansa. Samalla aikaa krateri heit-
tää kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesu-
viuksen merkillisin pukkeaminen tapahtui vuonna 79
jälkeen Kristuksen syntymistä. Laava ja tuhkasade sil-
loin peittivät Pompejin ja Ae/vuianumtn kaupungit. Vii-
me vuosisadasta alkaen on ruvettu kaivamaan näitä
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kaupungeja ilmiin ja on niistä opittu paljon tarkemmin
tuntemaan muinaißta aikaa.

Europassa on tulivuoria ainoastaan Islannin saa-
rella ja Italiaß3a. Amerikassa ja Aasiassa sitä vaßtoin
niitä on paljon enemmän. Ison valtameren ympärillä
on tulivuorten jakso, HoKa kulkee pitkin koko Amerikan
länsirantaa ja MtKautuu aasiaan, kitkin Aasian itaran-
taa Kulkee 86 alaß Indian Baarißtoon aßti. Yksinänsä
«lavan s^äßavan^ saarella lö^tvv 50 tulivuorta.

Siciliassa owat 2ftes3finan jaPalermon kaupungit.
3JJe§si harjoittaa juurta eteliihedelmätn (»Messittahebel*

mäin") kauppaa.

Balkan-niemimaa
sisältää wiisi waltakuntaa, jotka owat: Turlinmaa (6,000
neliöpen. 9 milj. afui\), Kreikan kuningaskunta (1,200
neliöpen. 2 milj. asuk.), fotningaSutnnat Rum ani a (2,300
neliöpen. 5 milj. asut) ja Serbia (900 neliöpen. I^4
milj. asui.) sekä ruhtinaskunta Montenegro (170 tieliööctt.
250,000 asui.).

Rajat: katso kartasta. >

Tässä niemimaassa on paljon Umona. ÖuoteeSja kul-
kee muorijonoja, jotka owat Alpptmuorten jatkoa. Niistä
lähtee itäänpäin Sallan Mustaan mereen asti, ja etelään-
päin kreikan muoret, jotka kulkemat hamaan niemimaan
eteläisimpciän päähän. — Alppetn, Balkanin ja Äaröatien
walissä on suuri Tonamanluukso.

Tärkein joki on Tonam a. ©e mirtaa läoi Tona-
wanlaukson lännestä itäänpäin ja saavi juuren joukon syr-
jiijokia ympärillä olemista muorista.

14. %uttin waltatnntaa
hallitsee fuurisultaut, jonka ensimäiucn ministeri on ni-
mettään suuriwisiiri; ylhäisimmät wirkamiehet saamat ni-
men pasha. Turkin cli Démanin maltukuutaan kuuluu sitä
paitse myös suuria aluetta Aasiassa ja Afrikassa.

lurkkilaiset ovat aasialaista 11an822, ja tunnusta-
vat Muhammedin uskontoa. Xeski-ajalla valloittivat he
Konstantinopolin japeloittivat monen vuosisadan kuluessa
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Europaa ryntäyksillään läheisiin kristin-uskoisiin maihin.
Turkkilaisten valta on vähitellen vähennyt ja useammat
maan-osat ovat irtautuneet. Kreikka, Serbia, Rumania
ja MmieneZ^o ovat aivan itsenäisiä valtioita ja Bulgaria
on melkein itsenäinen. — Turkkilaisia Europan turkissa
onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat Kia-
veja ja Kreikkalaisia. Turkkilaisilla on monta hyvää
avua ja he ovat etenkin sanansa pitäväisyydestä tunne-
tut. tässä suhteessa on heidän luonteensa aivan perin-
vastainen kuin Kreikkalaisten. Turkin hallitus on hy-
vin heikko („ sairas mies"); vaikka kristin-uskoiset olivat
muhammedilaisia neljä vertaa lukuisammat, sorrettiin
heitä tähän asti paljon. Kristityt tällä niemimaalla kuu-
luvat, samoin kuin Venäjälläkin, kreikkalaiseen kirkkoon,
ja Konstantinopolin patriarkka on heidän päämiehensä
turkinmaalla.

Kaupungit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, Saloniki Arkipelagin rannalla, Adrianopoli
sisämaansa.

Äonftanitnopolt on pääkaupunki ja siinä on 600,000 asuk.
2Jluinoin oli sen nimi Byzantium. ©ultanin linnan nimi on Se-
ralji. ©ofianmosfee oli muinoin kristittyin kirkkona.

Kreta eli Kanbta on tärkein Europan Turkkiin kuu-
lumista saarista.

Bulgarian ruhtinaskunnassa ou Sofia pääkaupunki.

15* Kreikan tnningasknnta
on pienempiä tumngasfuittta Europassa.

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

Muinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljelty ja metsät peit-
tivät vuoria; vaan nämät ovat aikojen kuluessa tulleet
hävitetyksi, ja ilmasto on siitä syystä kuivaa. lVlaanvil-
jelys ei ole hyvin edistynyt ja ainoana ulosvientitavaraa
ovat korintit. — Kaupassa ovat Kreikkalaiset hyvin tai-
tavat. Heidän maansa on samoin kuin Englanti, Tanska
ja Norja ympäröitty merellä ja sillä on siis melkoinen
merikulku. Pienellä Hermupolin kaupungilla on kauppa-
laivasto, johon kuuluu monta sataa laivaa.

Pääkaupunki on Athena. —©Yran saarella ou Her*
mupolis.
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16—18. Knningastnnnat Rnmania
ja Serbia sekä rnhtinastnnta

Montenegro.
Nämä maat ovat itsenäisinä valtakuntina Venäjän

sodan jälkeen Turkkia vastaan vuosina 1877—78.
$«ttWltto on ifo tasanko, rikas miljasta ja karjasta.

Pääkaupunki on Bufarejht.
©eröto on muorista. Kuten ©meitji ci tämäkään maa

ulotu mereen asti. Pääkaupunki on Belgrad, Tonaman
roarreöa.

Montenegro on foähäinen muortmaa, jossa asuu ur-
hoollista, puolisimistynyttä kansaa.

Aafta-
(800,000 neltöpeiunF. 800 milj. asuf.)

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

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

Ilmasto on hyvin erilainen, koska Aasia ulottuu
päiväntasaajasta Pohjais-Jäämereen ja siis on kolmessa
eri vyöhykkeessä.

K/leri. Pohjais-Jäämeri on jäätyneenä suuremman
osan vuotta. Kauan on luultu sen olevan hyödyttömän
merikululle; mutta vuosina 1878—79 onnistui Norden-
skiöldille kulkea laivalla koko pohjaisen Aasian ympäri.
— Beringin saimen kautta on Pohjais-Jäämeri yhtey-
dessä Ison vaiiaine^en kanssa. Pitkin Aasian itärantaa
kulkee saarisarja, joka muodostaa monta pienempää
merta, niinkuin 0/iols^l'n meren, Japanin nielen ja H"n-
nan meren. /nclian »ne»^' tekee Bengalin ia/icien, Per-
sian ia/itien ja /'«naisen me^en.

Niemimaita. Idässä on Kamtshatka, etelässä Taka-
/nciia ynnä niemi Malakka, Esi-India ja Arabia, — ja
lännessä l^anä Aasia.

Laaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisarjasta
ovat /a/?anl'n saaret tärkeimmät. Ison valtameren ja
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Indian meren välissä on Indian saaristo, jonon kuuluu
Ft'ilp/?l'nl't, Molukkit ja 4 suurta Sundasaarta, nimittäin
JBorneo, Cetibes, Jäva ja Sumatra.

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

Xaukasia.
2. aasian Turkki.
3. Arabia.
4. Persia.
5. India, joka jaetaan Esi-Indiaan, Taka-Indiaan

ja Indian saaristoon.
6. Annan valtakunta.
7. Japanin saaristo.
Aasian jakaa kanteen suureen pääosaan kaareva

vuorijono, joka kulkee idästä länteenpäin.
Pohjainen 082, joka käsittää suurimman osan Aa-

sian Venäjätä, on a/a?naa, samankaltainen kuin Euro-
pan Venäjä. Pitkin Pohjais-Jäämeren rantaa löytyy
jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä ja pelto-
maata, ja Turan on aromaata. Ilmasto on kuitenkin
vielä kylmempi kuin Europan Venäjässä. Merkillistä
on, että Turan, jossa tavataan kaksi suurta järveä, ni-
mittain Hsas^«an me^' ja Araljärvi, on osaksi alempana
valtameren pintaa. Suurimmat joet ovat Obj, Jenisei
ja Lena, jotka laskevat Jäämereen.

Etelä-osa on ääretön i/ianckS.
3aman ylängön liälsessä osassa ön Xiinan va/ta^«nta,

jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen etelä-
puolitse kulkee H'?na/a/a. maailman korkein vuorenharju;
korkein vuorenhuippu, Mount Everest, on 27,000 jalkaa
tani toista peninkulmaa korkea. Pitkin Xiinan meren
rantaa on tuo erinomattain viljava Kiinan alanko.

3?anFön iäniisessa osassa on Persia, Arabia, Aasian
Turkki ja Xaukasia.

Ylängön etelä-osassa on Esi-India, jonka pohjais-
puoli on viljavaa alamaata, ja laka-India, joka on vuo-
ria täynnä.

lärkeimmät joet ovat Amur Venäjän Aasialaisen
alueen rajalla Xiinaa vastaan, Hoangho ja Jangtsekiang
Xiinassa, Ganges ja /ncins Esi-Indiassa sekä Eufrat,
Tigris ja Jordan Turkin Aasialaisessa alueessa.
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Useimmat seudut eteläisessä pää-osassa ovat erä-
maita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pienet verra-
ten Aasian suureen avaruuteen.

1. Wenajan aine Aasiassa.
(300,000 neliöpen. 13 milj. asuk.)

9tajat: katso kartasta.
Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet nämät mah-

dottomat suuret maisemat muilta kansoilta; viimeisai-
koina ovat he valloittaneet Turänin.

Vaikka Biperia (Sibiria) on niin mahdottoman la-
vea, on siinä vähemmin asukkaita kuin Lel^iassa. Maan
paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niinkuin kulta
ja hopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin sopelit, kärpät ja
varsinkin oravat. Alkuperäiset asukkaat kuuluvat mo-
neen eri kansakuntaan ja elävät karjanhoidolla, kalan
pyynnillä ja metsästyksellä. Paitse näitä koto-asukkaita
ja maata viljeleviä Venäläisiä, löytyy Siperiassa maan-
pakolaisiakin, jotka ovat työvankeina. — H7au/i«nFl't ovat
pieniä. /oböisck lännessä, Irkutsk lähellä suurta Baikal-
järveä, ja JSikolajevsk Amurjoen suulla.

turanissa asuu osittain paimentolaisia tahi ros-
voja (Turkmenit), jotka elävät huopateltoissa jakiertävät
maata mahdottoman suurine lammas-, hevos- jakameli-
karjoineen, osittain maanviljelijöitä. — Täällä on etelä-
puolella, Turkestanissa, melkoinen /as/^entin kaupunki
(80,000 asuk.).

Kaukasian läpi kulkee Kaukasus-vuoriharju Kas-
pian meren jaMustan meren välissä. Alkuperäiset asuk-
kaat ovat monta eri sukukuntaa. — Suurin kaupunki
on Tijlis (100,000 asuk.).

2. Tnrtin alne Aasiassa.
Kun Muhammed oli perustanut uskontonsa, koetti

hän väkivallalla sitä levittää ja hänelle onnistuikin yh-
distää koko Arabia yndeksi valtakunnaksi. Nuhamme-
din seuraajat, kalint, voittivat läheiset maat ja valloit-
tivat myös Pohjais-Afrikan. Joka paikassa pakoittivat
he asukkaat Muhammedin uskontoon. He kulkivat sen
jälkeen Espanjaan ja perustivat maurilaisen valtakunnan
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Cördoba [va] ja sittemmin Granada pääkaupunkina.
Tämä valtakunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin
Maurit karkoitettiin Espanjasta. Itss kalifikunta hajosi
vähitellen pienempiin valtakuntiin ja tärkein munamme»
dilainen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Turkin Aasialaiseen alueesen kuuluvat seuraavat
maakunnat: Vähä Aasia, Armenia, Mesopotamia, Syria
ja /'aiesttna.

Vanassa aasiassa on H/n^nan kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki T<e-
vantissa (s. on Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araratin vuori, johon Noakin
-arkki seisahtui.

IVlesopotamia on /^//»at- ja /i'^is-jokien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakuntaa:
Babylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli hyvin viljelty.
Nyt se on melkein autiona; muinaisajan loistavuutta to-
Mstavat ainoastaan mahdottoman suuret sorakummut
ja rauniot, jotka ovat jäännöksiä Niniven ja Fabl/ionl'n
kaupungeista. — Tärkein kaupunki on nyt Bagdad, ka-
lifikunnan muinainen pääkaupunki.

B^riassa ovat kaupungit Aleppo (Haleb) ja Da-
maskus. Damaskus-kaupunkiin kokoontuu vuotuisesti
„Pyhä karavaani", muhammedilaisia toivioretkeläisiä,
jotka matkustavat Mekkaan.

Palestinaa eli /tlcieaa kristityt nimittävät „pyhäksi
maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syntyi javaikutti.
8e on sen vuoksi merkillinen maa. Rantaa pitkin on
/oint^ia pohjaisessa ja /Ulstean maa etelässä. Sisämaan
läpi kulkee pohjaisesta eteläänpäin mataloita vuoria,
/ibanon ja Antilibanon. Niiden välillä on laakso, jossa
Jordan virtaa. Jordan juoksee ensin kauniin suolatto-
man Genesaretin järven lävitse ja laskee viimein suolai-
seen H^oiieesen Tnsresn. Tämä laakso on matalin kai-
kista 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 ja täällä oli muinoin
Sodoman ja Gomöran kaupungit.

Palestina oli muinoin erinomaisen hyvästi viljelty,
'vaan nyt on kaikki laiminlyöty; monessa kohden, jossa
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ennen oli viljavia maita, on nykyään ainoastaan erä-
maita ja aroja. — Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi
Arabilaisia. Turkkilaiset sortavat kovasti niitä harvoja
kristityltä ja Juutalaisia, jotka siellä asuvat. — Kau-
pungit ovat pieniä, ja Jerusalemissa, jossa muinoin oli
monta sataa tuhatta asukasta, on nyt ainoastaan 20,000.

JERUSALEM.

/erusaiem seisoo ylängöllä, jonkaympärillä kolmella
puolella on syviä kuiluja eli juopia. Tämä on meille
kristityille muistorikkain kaupunki maan päällä. Temp-
peli ja kaikki loistavat rakennukset muinaisista ajoista
kyllä ovat hävitetyt; vaan kaikkialla tavataan nimiä ja
paikkoja, jotka muistuttavat Raamatun kertomuksia.
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„Pyhän haudan kirkkoon" kokoontuu pääsiäisaikana suuri
joukko kristityltä toivioretkeläisiä kaukaisistakin maista.

Joksenkin lähellä Jerusalemia on _3eiie/le??i, jossa
vapahtaja syntyi.

3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata. Ai-
noastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty maisema,
jossa kahvipuu on sangen ylei-B
nen. (Xahvia viljellään nykyäänß
monessa paikassaß
kuumassa vyöhykkeessä, esim.B
Bi-asiljassa ja Javan saarella. B
— Asukkaat ovat Beduineja jafl

lap-B
siksi". He kiertävät maata,B
kuljettaen kameleitansa ja har-B
valukuisia, erinomaisen hy-B
viä hevoisiaan laitumelta laitu-^^^^^^^^^^^^^^^
nielle. Niinsanotut „täysirotui-^^^^^^^^^^^^^^^

hevoset" polveutuvat arabi-^^^^^^^^^^^^^^D
Arabiassa on muhammedilaisten pyhät kaupungit

Mekka ja Medina. Nekkassa syntyi Nuhammed ja siellä
olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa vuotuisesti monta
tuhatta muhammedilaista.

ARABILAINEN.

4. Persiaa
hallitsee shahi-nimimen ruhtinas. Maan tärkeimmät elin-
keinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Persialaiset ovat
tunnetut sievistä tavoistaan; vaan he ovat viekkaita ja
petollisia. Uskonto on muhammedilainen.

Persiassa on monta isoa kaupunkia, niinkuin Ispa-
/l«n ja Teheran.

5. India
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivilajeista
tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta antaa kalliita
puulajeja ja maustimia; eläinkunta antaa norsunluuta,
silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme, että vieraat kansat aina
ovat koettaneet sitä valloittaa. Jo ammoisina aikoina
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joutui sinne Kreikan kuningas Aleksander Suuri, kun hän
kuuluisalla «Aleksander retkellään" valloitti koko T«änsi-
Aasian. Uudempina aikoina valloittivat Portugalilaiset,
Hollantilaiset ja Englantilaiset suuria osia siitä. Portu-
galilaisilla on ainoastaan vähän jäljellä. Hollantilaisilla
on vielä suuri osa Indian saaristoa. Mutta Englantilai-
silla on enin osa Esi-Indiaa ja suuria osia Taka-Indias-
takin. Oli ensiksi englantilainen kauppamies-seura, niin
nimitetty ZnFtannin itä-inciiaiais-Kom/?/?ania, joka viek-
kaudella ja väkivallalla valloitti Esi-lndian ja sai siitä
mahdottoman suuria etuja. Joku aika takaperin syntyi
kapina, joka tukahutettiin Englannin hallituksen avulla,
ja komppanian täytyi silloin luopua vallastaan maan yli
ja antaa se Britannian kruunulle. Britilaista Indiaa
sanotaan /nciian Keisarikunnaksi.

Esi-lndian pohjainen osa on sangen viljava maa;
sen läpi juoksee Oan^es idässä ja Indus lännessä.

Asukkailla, joita nimitetään Hinduiksi, on jo aikoja
ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri sivistys, ja hei-
dän vanhimmalla, sanskrit-nimisellä, kielellään löytyy
paljon oivallisia kirjoja. — Hinduit tunnustavat Brahman
AsKontoa, joka jakaa kansan neljään tarkasti rajoitettuun
ihmisluokkaan eli Kastiin. Ne Hinduit, jotka ovat niin
alhaisia, etteivät kuulu mihinkään kastiin, sanotaan />«-

dioiksi ja ovat suuren ylenkatseen alaiset.
Indiassa on vahvasti kansaa ja paljon kaupunkeja,

joissa asuu monta sataa tuhatta asukasta.
Ganges-joen varrella ovat Kalkutta, Zsna^es ja

erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä meren ran-
nikolla on Hsacl^as ja läntisellä Aomba</.

Esi-Indiaan' kuuluu rikas t7e^ion'in saari, eroitettu
mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyydetään.

Taka-lndiassa on monta valtakuntaa. Englannilla
on muun muassa Hin^a^oo^e, joka on saarella Malakka-
niemen luona; se on tärkeä kauppapaikka.

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi /toiVanti-
iäisten hallussa. Filippinit kuitenkin ovat Espanjan. Mo-
lukkeista saadaan paljon maustimia esim. ryytineilikoita
ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sanotaankin sentähden
Maustin- (eli ryyti-) saariksi. Tärkein kaupunki on Aa-
tavia Javan saarella.
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6. Kiinan waltaknnta
(200,000 netiöpen., 400 milj. asuk.)

käsitää, monta maata, joista tärkeimmät ovat l^ai's«?ai-
nen A"tt'na ja erinomaisen korkea dösiin vuorimaa. Se
on laajuutensa suhteen kolmas valtakunta maan päällä
ja väkirikkain kaikista; siellä onkin eiiemmänasukkaita
kuin koko Europassa ja joka kolmas B
ihminen maan päällä 011 Kiinalainen.M
Tämä suuri väkiluku on ainoastaanB
Varsinaisessa Kiinassa, jossa kuiten-B
kaan ei tilaa eikä ruokaa riitä silleB
ihmispaljoudelle. Asukkaat tappavatß
usein lapsensa, päästäksensä heitäß
elättämästä, ja monta tuhatta asuuß
laivoilla ja hirsilautoilla, jotka uivatß
jokien pinnalla. Kiinalaiset nmutenß
ovat kelta-ihoisia ja heillä on viis-B

KIINALAINEN.Varsinaisen Kiinan läpi virtaa^BßHHHß^l
kaksi suurta jokea, Iloangho ja Ja.ngtsekiang. Se on
viljavimpia maita maan päällä ja ahkerat Xiinalaiset
viljelevät sitä kuin kasvitarhaa; tärkeimmät viljakasvit
ovat riisi ja ies. Erinomaisen hyödyllinen on silkkiäinen
ja puolet kaikesta silkistä arvellaan olevan kiinalaista
skatso Franskaa ja Italiaa). — Teollisuus on monessa
suhteessa niin edistynyt, etteivät Eur alaiset voi siinä
vertoja vetää; porslini, silkkivaatteet ja lakeeratut teok-
set ovat paremmat kuin Europalaisten. Kiinalaiset ovat
ennen Europalaisia keksineet monta keinoa, esim. kom-
passin, porslinin ja kirjapaino-taidon. Mutta sitten ovat
he jääneet vanhalle kannalleen, kun sitä vastoin Europa-
laiset ovat edistyneet; nyt ovatkin Europalaiset paljon
korkeammalla kannalla kuin Xiinalaiset.

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

Varsinaisessa Xiinassa on paljon suuria kaupunkeja,
esim. Kanton, Nanking ja /^ck'nL, joissa jokaisessa on
V2— l milj. asuk.
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Kanton oli kauan aikaa ainoa satama johon Eu-
ropalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on /son^Kon/in
saari, joka on Englantilaisten. — /HKinF on pääkau-
kunki ja keisarin asunto.

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

7. Japan
on pelkkiä saaria. Samoin kuin kiina on Japankin kauan
ollut Europalaisilta suljettu, ja Alamaalaiset yksinään
saivat käydä yhdessä satamassa. Viimeisinä vuosina
ovat Europalaiset kuitenkin pakoittaneet Japanilaiset
avaamaan useampia satamia. Tokio nimisessä pääkau-
pungissa on 700,000 asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjaisessa asu-
vat M>nFoiit, joihin Kalmukit, Kirgisit, Kiinalaiset ja
Taka-Indian asukkaat kuuluvat. Lounaassa löytyy eten-
kin Arabilaisia, Turkkilaisia j. n. e. Esi-Indiassa asuu
/tt'n<?«e/a, Malakka-niemellä ja Indian saaristossa asuu
H/ä/a^'ia.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Siperiassa
on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa ovat asukkaat
muhammedin uskoisia. Hinduit tunnustavat Brahman
uskontoa, vaan Taka-Indian asukkaat sekä Kiinalaiset
tunnustavat Buddan uskontoa. Malajit ovat suuremmaksi
osaksi muhammedilaisia.

Afnfa.
(550,000 neliöften., 200 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.

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

Fisä-^/^iKaa hyvin vähän tunnetaan. Vettä myö-
ten ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ainoastaan
muutamia merenlahtia löytyy; pitkät matkat tekevät
matkustajalle mahdottomaksi päästä maata myöten sisä-
maahan, ja ilmasto on joko liian kuiva tahi niin tur-
miollinen, että se synnyttää tappavia tauteja. Tämän
lisäksi ovat asukkaat vielä raakoja ja julmia, jonka täh-
den heidän seassaan matkustaminen on vaarallista. Vasta
viimeisinä aikoina on saatukin tietoja sisämaasta; eng-
lantilainen lähetyssaarnaaja Livingstone ja amerikalai-
nen Stanley ovat tehneet itsensä kuuluisiksi matkoistaan
Etelä-Afrikassa.

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

sinia. 2. Berberiä, johon kuuluu Tripoli, Tunis, Algier
ja Marokko. 3. Ha/la^a. 4. Sudan. 5. <3ene^a?noia.
6. Guinea [gineea]. 7. /'teta-^i/,'ika, josta Kapmaa on
tärkein osa.

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

Pohjais-Afrikan eteiä-osa on Fa/iaian 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 vesirik-
kaita paikkoja, niinsanotuita keitaita eli oaseja. Nämät
ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on ainoastaan yksi
lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toiset sitä vastoin
täyttävät monta neliÖpeninkulmaa ja sisältävät kauppa-
loita, peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi on keitaita
paljon, ja matkustajat kulkevat niinsanotuita karavani-
teitä, jotka vievät yhdestä keitaasta toiseen. Ainoastaan
dromedari, joka voi janoa kärsiä monta päivää ja tyy-
tyy hakaraisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi matkustaa
läpi tämän erämaan; sitä sanotaankin senvuoksi täy-
dellä syyllä „erämaan laivaksi". Kun karavani tulee
keitaalle, tapaa hän siellä vettä, viljaa, taateleja ja lei-
pää suurista vaivoistaan.



69

/täpnoieita ovat Niilmaat, joiden joukossa Abessi-
nia on korkea vuorimaa; Nubiassa ja Egyptissä on ai-
noastaan matalampia vuoria ja niiden välitse juoksee
merkillinen Mii/oKi. Vasta viimeisinä aikoina on saatu
tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki syntyy useammista suu-
rista järvistä, jotka ovat kaukana Sisä-Afrikassa, ja
matkallaan saapi se useampia suuria syrjäjokia Abessi-
niasta. Mutta Nubian ja Egyptin läpi kulkiessaan se ei
saa lisäjokia eikä kasva sateenkaan kautta. Näissä maissa
ei sada ollenkaan. Suullensa, Välimeren äärelle, on se
aikojen kuluessa luonut ison suistomaan, niinsanotun
/leitan, joka muinaisina aikoina jo oli kuuluisa viljavuu-
destaan („Gosen"). Tämän viljavuuden synnyttää Niil-
joki vuotuisilla vesit«i>iiiaan. Kun näet lämpö kuumana
vuoden aikana sulattaa lumen Abessinian vuorilta ja
kun vahvat „kesäsateet" putoavat Niilin yläjuoksun seu-
duilla, paisuu joki, virtaa yli reunojensa ja tekee Egyp-
tin järveksi. Ainoastaan sulut ja ylhäisemmät paikat
eivät joudu veden alle. Vuoden lopulla vesi pakenee ja
joesta jäänyt lieju lihoittaa maan.

Keski-Atrikassa juoksevat seuraavat joet: Hene^ai,
Oanibia ja iso Nigerjoki. Huolan on länsipuolella vuo-
rinen vaan idässä alankoinen ja viljava maa.

Etelä-Afrikassa on vuoria pitkin rantaa. Sisämaassa
on sekä erämaita että viljaviakin seutuja. Tärkeimmät
joet ovat Zambesi, O^an/s soi-ang^ sekä iso Kongo-
virta.

Eläinkunta Afrikassa poikkeaa osaksi muiden maan-
osien eläimistä, ja siellä onkin monien suurempain eläin-
ten koti. Niilin ylisessä juoksussa on krokodilejä ja
virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa muuttolinnut poh-
jaismaista, matkustavat suuret joukot heitä alisen Niilin
seutuihin. Saharassa asuu kamelikurki. Etenkin Etelä-
Afrikassa löytyy paljo suuria eläimiä. Täällä elää nor-
suja eli elefantteja, sarvikuonoja ja giraffeja; suuret kar-
jat juovikkaita xebrahevosia ja monenlaisia antilopeja
karkelevat jalopeuroja paeten, ja joutuvat kuoltuaan
hyenojen ja shakalein saaliiksi.

Asukkaat Afrikassa eivät ole läheskään niin lukui-
sat kuin Aasiassa. Heidän lukuansa ei varmaan tun-
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neta, vaan arvataan se 200 mil-B
jonaksi. Koko pohjais-Alrikassa^^^^^^^^^^^^B
asuu Arabilaista; Keski- ja Ete-B
lä-Afrikassa Neekereitä. Neekerit^^^^^^^^^^^^^
ovat mustia; heillä on kähäräB
tukka ja paksut huulet. Et elä-B
Afrikassa asuu Hottentotteja, joi-B
den tukka on vanukkeinen. —I
Xaikki arabilaiset ovat muham-H
medilaisia; vaan useimmat Neekc-B

pakanoita.
1. Niilmaat.

Egypti (10,000 neliöpen. 5 milj. asuk.) on kyllä.
Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäinen
„sijaiskuningas". Hän vallitsee myöskin Nubiata. Asuk-
kaat polveutuvat muinais-ajan Egyptiläisistä. Heidän
silloisesta korkeammasta sivistyksestään todistaa vielä
suuri joukko muistomerkkejä, niinkuin temppelit, obe-
liskit ja mahdottoman suuret pyramidit, joita käytettiin
hautakammioiksi Egyptin kuninkaille. Muinais-Egypti-
läiset näet kunnioittivat kuolleitaan suuresti ja balsa-

NEEKERI.

PYRAMIDEJA.
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moitsivat heitä; sentäbden Egyptissä tavataankin paljon
ruumiita, niin nimitettyjä muumioita. — Egypti on vii-
me vuosikymmenien kuluessa alkanut edistyä, ja mer-
killinen Sues'in Kanava on suuresti vaikuttava sen edis-
tymiseen ja kauppaan. Tämä kanava yhdistää Välime-
ren ja Punaisen meren toisiinsa ja tekee vesimatkan In-
diaan, jonne muutoin täytyisi kulkea Afrikan ympäri,
paljoa lyhemmäksi.

Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannalla
ja Kairo suistomaan alkupäässä. Aleksandrian perusti
Aleksander suuri. Kairo on Egyptin pääkaupunki; siinä
on 350,000 asuk. ja se on Afrikan suurin kaupunki.

Nubiassa ja Abessiniassa ei ole yhtäkään suurem-
paa kaupunkia.

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

Algier ja Marokko rosvovaltioita, jotka ryöstelivät me-
rellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Välimeren ran-
tojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä tavaroita. Euro-
pan vallat kärsivät sitä ja maksoivat vielä vuotuista
veroa laivojaan suojellakseen. Viimein teki kuitenkin
Franska lopun tästä ilkivaltaisuudesta valloittamalla Al-
gier'in vuonna 1830. Tämä maa tuli siis Franskan omai-
suudeksi ; vaan Franskalaisten täytyi monta vuotta käydä
sotaa ympärillä asuvia Arabilaiskansoja vastaan ennen-
kuin ne tahtoivat antautua heidän valtaansa. Franskalai-
set ovat koettaneet siellä levittää europalaista sivistystä.

Tripoli kuuluu erään turkkilaisen pashan alle.
Tunis on Franskan alusmaata. Siellä on kaupunki

/unis. Tämän läheisyydessä oli muinoinen Kartago.
Algier'issa on kaupunki Algier.
Marokkoa hallitsee muuan suitani. Pääkaupunki

on Marokko.
3. Saharassa

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

4. Snvan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on Timbuktu erämaan
rajalla. Monta karavani-tietä viepi tähän kaupunkiin.
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5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja (Bambia nimisistä joista.
Täällä on Viheriäniemi (Cap Verde).

6. Guinea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin ran-
taa erittäin taudillinen ilmasto.

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

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

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

Saatia.
S:t Asisna on myöskin Englannin hallussa. Täällä

kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Waterloon
tappelussa voitetuksi, täytyi hänen antautua Englanti-
laisille, jotka pitivät häntä 6 vuotta vankina tällä saa-
rella. — Hsacisi>a kuuluu Portugalille ja on tunnettu viini-
viljelyksestänsä. — H/ackaFasKa?' on Indian meressä.

Amerika.
(750,000 neliöpen. 100 milj. asuk.)

jakautuu Pohjais-Amerikaan ja Etelä-Amerikaan; näitä
yhdistää Amerika, jonka kapeinta kohtaa sano-
taan -ial^aies^sl.

Rajat: katso kartasta.
Ilmasto on hyvin erilainen, koska Amerika ulottuu

kaikkiin vyöhykkeihin, paitse eteläiseen kylmään.
IVleri. /'on/ais-./ääme^ on .Vams-saimsn jaBafjin-

ia^cien kautta yhteydessä Atlantin ms^en kanssa. Poh-
jais- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri
H/e^sl^oia^<isn. Magalhaensin [magaljangsin] salmen kautta
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on Atlantin meri yhteydessä /son Valtameren kanssa.
Tämä tekee Aaii/o^nian ia/lcisn.

öliemimalta. Pohjais-Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin /ab^acio?», Florida ja H^aii/o^nia.
— Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa suhteessa
se on Afrikan kaltainen.

saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista (^önianti on tärkein. Atlantin meressä on
New-Foundland [nju]. Pohjais- ja Etelä-Amerikan vä-
lissä on suuri /änsi-/nciian saaristo, johon kuuluvat
Htttt^et Antillit [antiljit], nimittäin H5/ba, /a/naika, Haiti
ja /'uei'to Aioo, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita
sanotaan /teniksi antiikeiksi. Amerikan etelä-
päässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi on Ha/> Hoorn.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. 6?'önianii. 2. S^ittitainen /'o^/ais-^nle^ika. 3.

Amerikan yhdysvallat. 4. H/eKsiKon tasavalta. 5.
AssKi-^lnle^iKa, jossa on useampia tasavaltoja. 6. Ete-
ia-^ mexikan tasavajat. 7. Brasilian keisarikunta. 8.
6nm/anan maakunta. 9. /KtaFonian maakunta. 10. /änsi-
/nciia.

Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoornista
Pohjais-^äämereen asti kulkee vuorijono, jota nimitetään
Andes-vuoriksi. Ne ovat pitemmät kuin mikään muu
vuorijono maapallolla ja ovat korkeimmallaan Etelä-
Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat
kuin Himalaja. Andes-vuoret ovat rikkaat kalleista me-
talleista, etenkin Perussa ja Meksikossa, jossa on ho-
peata, ja Kaliforniassa, jossa saadaan paljo kultaa.
Tulivuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andes-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin Brasilian sianko'. An-
desvuorten ja muiden vuorimaitten välissä on 3 suurta
«tankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mahdottoman suuri
joki. Pampas ovat etelässä; niiden läpi juoksee />tata-
joki. Heiras s. o. metsät ovat keskessä ja niiden läpi
virtaa Amazon-joki, joka on maailman suurin joki. Lla-
nos Uaj ovat pohjaisessa ja niiden läpi juoksee (kinoko-
joki. — Pampas ja Llanos ovat ruohokkaita tasankoja.
Seiväs sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä, niin-
sanotulta aarniometsiä.
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Aarniometsä ei ole sennäköinen kuin meidän met-
sät. Meidän metsissä nim. kasvaa harvoja puulajeja,
eivätkä nämä kohoa erittäin korkealle. Mutta aarnio-
metsissä kasvaa puita monta sataa latua, jotka ovat
niin korkeat, että meidän suurimmatkin puut sopisivat
niiden latvojen alle. Puista huomataan etenkin palmut,
joita vallan oikein sanotaan „kasvienkuninkaiksi". Niillä
on yleensä hoikka, usein 100 kyynärää korkea oksaton
runko, jolla ne kohoavat yli muitten puitten; päässä on
mahdottoman lavea, hyvin suurilehtinen latva. Useam-*
mat aarniometsän puista ovat täynnä heleän ja loistavan
värisiä kukkia, ja puitten välissä kiertelee semmoinen
joukko köynnöskasveja, ettei voi päästä metsän läpi.
Tämmöisiä aarniometsiä on ainoastaan kuumassa vyö-
hykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat rankka-sateet kar-
tuttavat viljavuutta.

Pohjais-Amerikassa on paitse Andes-vuoria matala
vuorijono idässä. Tämän ja Andes-vuorten välissä on
mahdottoman suuri alanko, jonka läpi iso M'ssissi/?/?i-
joki juoksee. — Pohjempana, Yhdysvaltain ja Brittein
Pohjais-Amerikan välissä, ovat Aana^an parvet, joista
I7ä/H?'t'i on isoin. Nämät järvet yhteensä ovat suurin

suolattoman veden ala maapallolla ja ne purkavat vet-
tänsä H.-t /a«)7'e«es-^osn [lorens] kautta. Kahden niiden
järvien välissä on M'a^a»-an [nejägara] putous, jossa on
10 vertaa enemmän vettä kuin Imatrassa ja joka on
maapallon suurin vesiputous. — Pohjais-Amerikan poh-
jaisin osa on alankoa, täynnä järviä ja jokia.

Muinais- ajan kansat eivät tienneet Amerikan ole-
vankaan. Amerikan ensi/naiset löytäjät olivat Skandi-
navian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grönlantiin
ja Leif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen Pohjais-
Amerikan itärannalle ja nimitti tätä osaa maasta hy-
väksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuitenkin jäi unhoksiin
ja melkein viisi vuosisataa Eeihn löytöretken jälkeen tuli
Columbus vuonna 1492 Eänsi-Indiaan. Nyt seurasi löy-
töretki toisensa perästä, Espanjalaiset kulkivat kauem-
mas länteenpäin mannermaahan javalloittivat Meksikon,
Keski-Amerikan ja nykyiset Amerikan tasavallat,
joissa sen vuoksi Espanjan kieli on tullut yleiseksi. Eng-
/antitaiset tulivat Pohjais-Amerikan itärannalle ja levisi-
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vät siitä edemmäksi sydänmaahan. Pohjais-Amerikan
yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä enimmäksi osaksi
Englannin kieltä. Portugalilaiset tulivat Brasiljaan, joka
silloin joutui heidän haltuunsa. Kahdeksannentoista vuo-
sisadan loppuun asti oli Amerika Europalaisten vallan
alla. Ensiksi irtaantuivat Pohjais-Amerikan Yhdysvallat
Englannista; sen perästä Espanja ja Portugal kadotti-
vat alusmaansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään
suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja Europalaisten tärkeim-
mät alusmaat ovat Länsi-Indian saaristossa.■ Alku-asukkaat ovat kahta ro-

tua, nimittäin Eskimoit pohjaisessa
ja Indianit maan muissa osissa. Es-
kim.oit ovat metsästäjä- ja kalas-
taja-kansaa. Indianit ovat vasken-
värisiä („ruskeanahkoja"). — Paitse
sinne muuttaneita A«?'oMiais«a on
monessa seuduin /VeeAsi'et'i<Mn, joita
on tuotu Afrikasta. Kauan aikaa
ovat Neekerit siellä eläneet orjuu-
dessa ja usein on heitä julmastikoh-
deltu; mutta nyt ovat he melkein
kaikki vapaita.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet, ja
näistä ovat merkillisimmät Mormonit, jotka ovat asettu-
neet Pohjais-Amerikan läntiseen osaan /son Huoia/ä/^-sn
seuduille.

INDIALAINEN.

Pöhjais-Amenla.
1. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoeja. Il-
masto on hyvin kylmää, kun kylmät merivirrat tuovat
suuria jäälohkareita Jäämerestä rannalle. Asukkaat
ovat kristittyjä.

3. Brittein Pohjais-Amerita
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asuma-
tonta jatärkeää ainoastaan turkki-eläinten tähden. Ete-
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läisin osa Hanacla on hyvin viljava. — New-Foundlandin
luona on suuri hietakari, jossa arvaamaton määrä turs-
keja pyydetään.

3. Pohjais-Amerikan Yhdysvallat
(170,000 neliöpenink., 50 milj. ajuf.)

on nykyään tärkein valtakunta Uudella mantereella. Ne
täyttävät melkein yhtä suuren alan kuin koko Europa,
vaan väestö ei ole paljoa suurempi kuin Saksan. Se li-
säytyy kuitenkin lisäytyrnistään, kun paljon ihmisiä muut-
taa sinne Europasta.

Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän teotVisnutensa
voittaa koneitten suhteen (esim. ompelukone) Europan.
Vuorityö antaa teollisuudelle tarpeelliset kivihiilet, joita
siellä löytyy paljon suuremmassa määrässä kuin Eng-
lannissa. Pohjais-Amerikalainen valo-aine, joka on suu-
resti levinnyt, on vuori-ölju (petroleum), jaKaliforniasta
saadaan paljo kultaa. MlanmV/ei^s ja Ka^annoito ovat
samoin tärkeät, ja sieltä viedään paljo viljaa, puuvillaa
ja lihaa Europaan. Kauppa ja Tne^iKu/Kn ovat melkein
samalla kannalla kuin Englannin, ja Mississippi-joessa
kulkee enemmän höyryaluksia kuin missään muussa joessa
maailmassa. Rautateillä on tuskin lyhyempi pituus kuin
koko Europan, ja itä- ja länsi-ranta ovat yhdistetyt
rautatiellä, joka kulkee Nevv-Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 t?a/?aavaitioon. Niiden
kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi Washing-
tonissa ja /^esi^entti. Muutama vuosi takaperin syntyi
sisällinen sota pohjaisten ja eteläisten valtioin välillä,
etenkin siitä syystä kuin pohjaisvallat tahtoivat hävittää
orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä koston, New- I^K [nju], Phi-
ladelphia ja l^as^inoton [uosninZfnl. — Nämät kaupun-
git ovat hyvin väkirikkaita. New- lakissa on IV2 rnilj.
asuk.; se on Amerikan tärkein kauppakaupunki. Wa-
shiugtouissa on ainoastaan 100,000 asukasta, mutta se
on pääkaupunki.

Sisämaassa on O^iea^o It^iKseZol, joka harjoittaa
maapallon suurinta viljakauppaa. Mississippin suulla on
New-Orleans [nju-orliins].

Äärimmäisessä lännessä on Fan />anoisso kulta-
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rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useammat muutkin
Pohjais-Amerikan kaupungeista, on se vaurastunut san-
gen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty kultaa, virtaili
sinne monta tuhatta ihmistä.

4. Meksiko (Mejieo).
Suurin kaupunki on pääkaupunki Mejico.

5. Keski Amerikassa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panamåtaipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään tuumitaan kanavan kaiva-
mista tämän taipaleen poikki. Tällä tavalla tulisi meri-
matka itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

Etelii-Amerila.
6. Etelä Amerikan wapaawallat

kuuluivat samoin kuin Meksiko jaKeski- Amerika Espan-
jalle. Vapautuessaan jakautuivat he useampiin valtioi-
hin, vaan vaikka siitä ajasta on jo kulunut puoli vuosi»
sataa, kestää niissä yhä vain alituisia rauhattomuuksia;.

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä Ecua-
cko7>/ pääkaupunki Huito [kiitto] on päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen jäi-
keen Perit rikkaine hopeakaivantoineen ja <7niis [tshiile],
jossa on merikauppakaupunki l^at/ia^aiso. — Idässä on
Plata-joen varrella kaupunki Buenos Ayres, josta viedään
ulos paljo lihaa ja nahkoja niistä villittyneistä karja-
laumoista, jotka elävät Pampas-tasangoilla.

7. Brasilian keisarikunta.
(150,000 neliöpenink. 12 milj. ajuf.)

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

Tärkein kaupunki on pääkaupunki H'o /anei,'o lMa»
neeiru], Etelä-Amerikan suurin kaupunki (400,000 asuk.).

8. Gnayana
on viljavaa; siellä asuu Europalaisia uutis-asukkaita.
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MAISEMA ETELÄ-AMERIKASSA.

9* Patagonia
on hedelmätön ja harvaan asuttu.

10. Länsi India
on sangen tärkeä, kun saaret, joilla on oivallinen ilmasto,
ovat viljavia. Tuotteet ovat tupakka, sokeri ja kahvi.
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Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen
valtion alle. Suurista Antilleista on Auba ja Puerto Aieo
Espanjan ja /amaika Englannin vallassa; ainoastaan
Aaiti, jossa asuu Neekereitä, on itsenäinen. Kuhassa on
Habanan [havanan] kaupunki, joka on tunnettu sikareis-
taan. — Pienistä Antilleista ovat useimmat Englan-
nin omia.

Australia
käsittää kaksi pää-osaa, nimittäin Australian mantereen
eli i7u<Hen Hollannin, joka on Ison valtameren ja Indian
meren välissä, ja Australian saamet Isossa valtameressä.

1. Australian mantereessa
samoin kuin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on vähän
lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuumassa ja ete-
läisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan i/inasio on jok-
senkin kuiva. Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas. Met-
säpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa maan-osissa;
niissä näet on kankeat lehdet, jotka seisovat syrjittäin,
niin ettei Australian metsissä ole samanlaista tiheää
varjoa kuin meidän metsissä. Eläinkuntakaan ei ole
samanlainen kuin muissa maan-osissa. Nisäkkäitä ei
muinoin ollut muita kuin reppu-eläimiä, esim, hyppäi-
levät kengurut. Mutta nytB

Europalaiset tuoneet H
maahan koti-eläimiä, jotkaB
menestyvät lam-B
mashoito etenkin on hyvinB

Alkuperäiset o-B
erästä Neekerin sukua, B

häviävät häviämistäänB
sinne muuttavien Europalais-B
ten edeltä. Koko tuolla suu-B
rella mantereella (140,000 ne-B
liöpen.) on vasta ainoastaanB
2 milj. asuk., ei siis enempää kuin Suomessa. Austra-
lian mantere on Englannin vallan alla.

MALANI.
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Tärkeimmät kaupungit ovat K/cknet, [sidni] ja Mi-
bou^ne [böm]. Viimeksi mainittu on samoin kuin San
Erancisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupungiksi,
kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita kultamaita.

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

/asTnania eli Van Diemenin nlaa on mantereen etelä-
puolella, l/«si Zeeland itäpuolella ja i/nsi 6uinea poh-
jaispuolella. Ulompana Isossa valtameressä löytyvät saa-
ret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhatta. Niistä
huomataan stäm/t/cien saamet, Ke^a-saa^et ja äärimmäi-
sinä koillisessa Havaii eli sanc/u?ie^in saamet [sendvitsh].

Useimmat näistä saarista ovat Ko^aiiii«oto/a. Nä-
mät syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta, jotka
rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti. Vähi-
telien syntyy saari, ja tämä saapi ensimmäiset kasvinsa
siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren ajamista ko-
kospalmun pähkinöistä.

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

Useimmat saaret kuuluvat Europan vaitioin alle.
/tavaii saajia hallitsee itsenäinen kuningas ja asujamet
ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä saarilla
surmattiin mainio englantilainen merenkulkia Cook, joka
on tehnyt itsensä kuuluisaksi löytöretkillään Australiassa.
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