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Muistutuksia:
Tässä kirjassa peninkulma on, jos ei toisin sel-

toästt sanota, maantieteellinen, joka on noin 7 wirstaa
pitkä.

Asteiden merkkinä on °.

(Bxi kirjainlajit osoittawat mikä on eri lukumäärien
ajalla luettawa; latinalaisilla kirjaimilla painettu kuuluu
mm. korkeampaan lukumäärään.



Sohdattto.
I^aiKKi mitä. anmäla on luonut, sanotaan maa-

ilmaksi. NslnoBti huomataan sttä mahdottoman suu-
rsn täytyy maailman olla, Knn ajattelee miten ääret-
tömän KanKana taivaan Kannalsst ovat tointaan
avaruudessa (anrinko, Kisrto- ja nvrBtötälitin6sn, ja
Öitä naitBs Kiinto-tänäst). Ml« näyttää msiBtä kyllä
iholta, vaan vsrrattnna maailman avaruuteen se si
ole suurempi Knin nitära verrattuna mereen.

Maa on pyöreä leilin omena ja kuvataan sen-
tähden parhaiten karttapalloon; maan sri osia Knva-
taan kartoille. Kartalla on pohja ylinnä ja eie/H alin-
na, iänsi V9.BSllliii3.lla puolella ja M olKsalla.

BilmiBtämms näyttää ikään aurinko liik-
kuisi, koska näemme sen nousevan iääBtä ja laske-
van läntssn. Nntta iocksn/isT-äisssit nvBVV anrinko
KnitsnKin liikknmatonna, sitä vaBtoin leilin 1113,3.

pyörii itsensä ympäri.
Naalia on, niinknin vierevällä pallolla, ainakin

kahtalainen iii^li/ito. Se KnlKss auringon v^/>ä^t ja
tarvitsee tähän 365 vnorokantta ja läli6B 6 tnntia.
Tämmöistä aikakantta Banotaan vuodeksi, ja tämän
liikunnon kautta Bvntvv eri vnodsn-ajat (Ksvät, Ks-
-Bä, syksy ja talvi). Maa pyörii samalla Ksrtaa ii-
sensä ympäri, ja siihen tarvitBss se 24 tnntia sli vii-
clsn vuorokauden. — I?äBtä liiknnnoBta tnlss häivän
ja yön vallitsin.

8s viiva, jonka ympäri maa pyörii, Banotaan
maan akseliksi. Akselin näitä Banotaan navoiksi, ni-
mittain pohjaisnavaksi ja stslänavakBi.

Hyvin tärksätä on, esim. msrsnKnlKiMin, tis-
tää määrätä honkiin paikan asema. Vsntändsn on
tarnsslliBta, sttä tämä asema on niin msrkittv Kart-
tanalloon taki kartalle, sttä sen mukaan voi laskea
missa paikka lövtvv itBs maan päällä. Tätä var-
tsn vedetään kartalle viivoja KaKtssn BNiinta3.ll.
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Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaarc
sentähden pyöröviivan vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä sanotaan ias«c«'a^sl eli päiväntasaajaksi, ja se ja-
kaa maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja-
eleläiseen pallopuoliskoon. Tasaajan ja napojen vä-
lillä ajatellaan vedetyksi useampia muita pyörövii-
voja samaan suuntaan kuin tasaajakin; näitä sano-
taan leveyspiireiksi. Tärkeimmät niistä ovat kravun
ja kauriin kääntöpiirit, josta edellinen on 359 penin-
kulmaa tasaajasta pohjaisessa päin, ja jälkimäinen
yhtä kaukana etelässä päin, — myöskin pohjainen
ja sie/äinsn a/)il>i, joista pohjainen on 359 penin-
kulmaa pohjaisnavasta ja stsläinsn 359 peninkul-
maa etelänavasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi m«/ia piirejä toi-
sesta navasta toiseen tasaajan poikki. Näitä sano-
taan puolipäivä-piireiksi, syystä, kun kaikissa niissä
paikoissa, jotka ovat saman puolipäivä-piirin alla
on yhtä aikaa puolipäivä. Puolipäivä-piirejä voi
tietysti vetää niin monta kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan kohdalta mi-
taten 5,499 peninkulmaa. Kartalla on tasaaja jaettu
puolipäivä-piirien kautta 369 osaan sli asissssn.

Ss puolipäivä-piiri, joka kulkee I^srro saaren
halki, otaksutaan ensimmäiseksi ja siitä lustaan toi-
set itään ja läntssn päin. Maa tulee tällä tavoin
jaetuksi iiäisesn ja läntiseen pallopuoliskoon. Meri-
mishst pitävät kuitenkin sitä puolipäivä-piiriä en-
simmäisenä, joka kulkee läpi 6-rsen>viohin [grinit-
shinj kaupungin Englannissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-
piirit ja puolipäivä-piirit merkityt, ja niiden avulla
voipi tarkkaan määrätä missä kukin paikka on kar-
talla. Sitten lasketaan missä se löytyy itse maan
päällä.
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Maat ja wedet.
Kolme neljättä osaa maau piittaa ou suolaisetta we-

bettä smerellä) peitetty ja aiuoastaau yksi neljännes ou
miu korkeatta, että se muodostuttaa maau.

Martta ou lukematon joutto suurempia ja pienempiä
osia, joideu fatftteu ympärillä ou meri. Suurimmat näistä
osista sauotaau mantereiksi.pienempää maata, jonka ympärillä joka puolella on wettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maafappatetta, jonka kolmella puo-
leffa on wettä, sanotaan niemimaaksi, ja soukempaa niemimaata
niemekkeeksi (niemeksi) ©ouffaa maakaistaletta, joka yhdistää
faksi maata, sanotaan taipaleeksi eli kannakseksi.

tantereita ou 3.
1. Watt h a mantere on itäisellä pallopuoliskolla.

£?e jaetaan 3 maan-ojaan, jotka oivat Europa, Aasia
ja Afrika. Europa ou Aasian kanssa ftitkäu matkan yh-

Besjä, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan maan kaita Sttesitt
taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika on laitti pallo-
puoliskolla. Sitä sanotaan Uudeksi mantereeksi, koska mai-
nio merenkulkija Columbus seit löysi wasta wuomta 1492.
Amerika ou neljäs maau-osa ja jakautuu Pohjais-
Amerikaau ja Gtelä-Amerikaau, joita Keski-Ame-
rika yhdistää. Keski-Amertkau kapeinta osaa sanotaan Pa?
nama-taipaleeksi.

3. Australian mantere eli Uusi Hollanti on
itäisettä pallopuoliskolla ja ou maituermaista pienin. Sen
itäpuolella olewa iso saari-joukko, ynnä tämä mannermaa
on wiides maau-osa eli Australia.

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

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

West, joka ei juokse ja on merestä erillään, sanotaan jiir-
weksi. Se reesi, joka murtaa maan siten, että sillä on kolmella
puoletta maata, sanotaan tähdeksi (wuonoksi). Se kapea reesi taas,
zoka yhdistää faksi isompaa reettä, sanotaan salmeksi.
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$D?eri jaetaan 5 pää-osaan, joita sanotaan malta-
meriksi.

1. Eteläinen Jäämeri on eteläuawan Ympärillä.
2. Iso waltameri, myöskin Tywenmereksi eli

Gtelämereksi nimitetty, ulottuu idässä Amerinaan ja län-
nessä Aasiaan ja Australian mantereeseu.

3. Inbtan meri ulottuu idässä Australian man-
tereeseu, pohjaisessa Aasiaan ja lännessä Afritaan.

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

5. Pohjainen Jäämeri ott pohjais-naman ym-
pärillä.

Kartalla näemme, että Eteläinen Jäämeri on vä-
littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian ja
Atlantin merien kanssa, sihä sitä rajoita mitkään
maat. — Pohjainen Jäämeri on osaksi välittömässä
yhteydessä Atlantin msrsn kanssa ja osaksi yhtyy
ss siihen Bafiinlahden hautta. Bsn yhdistää Isoon
valtamsrssn ainoastaan Beringin salmi. Pohjaisen
Jäämeren rajat ovat Europa, Aasia ja Pohjais-Ame-
rika. — Iso vaitamei'i on haihista meristä isoin.

Guropa.
(180,000 neliöpeninkulmaa, 330 miljonaa asukasta.)

Rajat: katso kartasta.
Vaihha Europa on lähinnä pienin viidestä maan-

osasta, on se muita paljoa tärkeämpi. Europalla
on nimittäin hyvin edullinen muoto, koska meri mo-
nessa hohden tunkeuu maahan. Xun siinä siis ei
löydy kovin laveita ja luokse-pääsemättömiä maita,
voipi helposti tulla sen eri osiin. Tämä helpoittaa
hauppaa ja kaikkea mnnta heshuusliihettä. Vuro-
palla on samassa edullinen asema maan päällä, kos-
ha sen suurin osa on lauhhsassa vyöhykkeessä. *)

*) Nu i Bt. llmHFton suhteen voidaan inlla, ia,ii«.a 5 vyöhyk-
keesen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lannilLaan ,si>, 2 kylmään. Kuuma
vyöhyke on kummallakin puolella tasaajaa kääntöpiirien välillä,;
poli^aiLpuolella tätä v)'ökvksttä on F»aH/ainen lauhkea ja eteläpuo-
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Koko vuoden sää (ilmasto), jolia^^^^^^^^^^^^^W
niin Buureßti vaikuttaa ihmiß-^^^^^^^^^^^^^^
ten ja kasvien meneßtymiß6en,^^^^^^^^^^^^^^
oi 010 tämän vuol^Bi liian i<ylmä^^^^^^^^^^^^^^
eil^ä liian kuuma, ei liian lvui-^^^^^^^^^^^^^^
va eikä liian l:08tea. Nuropalla^^^^^^^^^^^^^^
toßin ei 010 niin lämmintä il_H
mastoa, että siinä voisi l<aßvaa^^^^^^^^^^^^^^
noita mahdottoman suuria pui-^^^^^^^^^^^^^^
ta,, joita nähdään kuumassaM
vyöhykkeessä; vaan kuumuusH
silloin ei myöskään ole niin^^^^^^^^^^^^^D
painuttava, että 86 ihmisiä 68täi8i ajattelemalta, ja
työtä tel^6mäßtä. Täßßä on mui.Bt6tta.va. aßuliaßten
onnen tulevan varsinkin siitä, että Kvistin usko on
levinnyt meliiein yli koko Europan. läntäpä tulee
myößliin, että Europan asukkailla on suurin valiß-
-tuß ja Bivißtyß l^ol^o maan päällä.

Suuriu maakaftpale Gnropassa onltä-Guropa (We?
uäjä). Tästä lähtee kaksi niemimaata, nimittäin Pohjais-
(Suropa (Suomi, wähäiueu osa Wenäjätä, Ruotsi jaNorja)
ja Keski-Guropa. Keski-Europasta lähtee etelään päin
Gtelä-Guropa, jossa on kolme niemimaata, nimittäin Py-
reneitten (Espanja ja Portugal), Italia ja Balkan-niemimaa.

Meri. Pohjais-läämeri muodostaa SSienan
meren Wenäjän ja Lapinmaan mältlle. — Atlantin
meri muodostaa suuren joukon osta: Pohjanmeri on aukea
pohjaispnolelta; lounaassa yhdistää E a laisin [faleen]
salmi ja Kan ali sen Atlantin meteen. Pohjanmerestä
lähtee Skagerak itäänpäin Kattegatiin, joka Juutin?

KAUKASIALAINEN.

lella eteläinen iaA^i-ea vyöhyke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmat kylmät vyöhykkeet perimmäi-
seen pohjaan ja etelään asti. — Kuumassa vyöhykkeessä on kova
kuumuus, joka melkein on samanlainen läpi koko vuoden ja
siellä on kaksi vuoden-aikaa. Toinen on sade-aika, jolloin siellä
joka päivä sataa rankasti, ja toinen on kuiva aika, jolloin siellä
ei sada ollenkaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä synnyttää eri läm-
pimyys nuo neljä hyvin tunnettua vuoden aikaa. A?//??ns«ä vyö-
hykkeissä on kaksi vuoden aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä,
hyvin kylmä talvi. — Kunkin maan asemasta jossakin näissä
vyöhykkeissä ei kiiitenkaan voi aivan tarkoin määrätä sen il-
mastoa. lästä enemmin sittemmin.
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rauman (Öresttnd'in), Ison Beltin ja Wähän 23eltin
tantta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muodostaa
Pohjanlahden, Suomenlahden ja Ritganlahden. —

Franskan ja Espanjan mälillä on Biskajan lahti. —

Etelämpänä mie Gibraltariin [jhitraltarin] salmi Wäli-
mereen, joka on kaikista sijänteristä suurin. Pienempiä
osia Wältmertä owat Adrian meri Italian mterettä ja
Kreikan saaririkas meri eli Arkipelagi. Tästä wie
Dardanellin salmi, Marntara meri ja Konstantin
nopotin salmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa omat Nomaja Semtja, Spets-
bergit (Huippumuoret) kaukana meressä ja Lofoten-saaret;
kaukana meressä luoteessa owat Färsaaret ja Islanti;
lännessä on Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Ir-
lanti); Kattegatin ja Itämeren mälillä on Tanskan \aa^
ret ja itse Itämeressä Dlanti, Gotlanti, Ahmena,Hii-
denmaa ja Saarenmaa. — Wälimeressä on Korsika,
Sardinia, Sietlia ja Kandia sekä useampia pientä saa-
ria Kreikan saaririkkaassa meressä.

Europan waltakunnat.
1. Wenäjä tåx)ttåä koko Itä-Europan. Sitä paitse

owat Suomi ja Puola siihen yhdistetyt.
2. Nuotsi ja Norja täyttämät Skandtnamian niemi-

maan.
3. Tanska käsittää Jyllannin niemimaan pohjaisenosan ja joukon saaria.
4. Saksa täyttää Keski- Europan keski-osat ja sisältää

monta rvaltaknntaa. Tärkein maa on Preussi, jokakäsittää
suurimman osan Pohjais-Sccksaa.

5. Itäwalta-Unkari on Keski-Gnropan kaakkois-osassa.
6. Sweitsi on Keski Europan eteläosassa.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Franska omat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irlanti omat Raatia.
11. Espanja ja 12. Portugal täyttämät Pyreneitten

niemimaan.
13. Italia täyttää Italian niemimaan.
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14. Tnrkinmaa, 15. Kreikka, 16. Rnmania, 17.
Serbia ja 18. Montenegro rasittamat Balkan-niemimaan.

Itä-Guropa.
1. Wenäjän waltaknnta.

Itä-Gttropa on tärietn ofa Wenäjän maltakunnasta,
johon sitä pctitfe kuuluu mähempiä osia Pohjais-Gurovasta
(Suomi) ja Keski-Guropasta (Puola) sekä juuri oja Aasiata.

Venäjän valtakunta si täytä ainoastaan itäistä
puolta Europaa, mutta myöskin pohjaisen kolman-
116H osan Aasiata (Siperia v. in,.). 8s on laveutensa
i)iic)lsBt,a suurin valtakunta maan päällä ja tävttää
kuudennen osan kaikesta mannermaasta, ollen alal-
tXaan 400,000 neliÖpeninkulmaa. Tämä äärettömän
Ziiiiri valtakunta on kuitenkin harvaan aBnttn, ja
Bii)6riaBBa, joka on valtakunnan suurin osa, on. tus-
iliii neljä miljonaa aBtilcaBta. Xolvo valtakunnassa
on 100 milj. aBiils. — Venäjän mahtavuuden on v6-
rustanut Pietari 3n,i,,ri ia sitä ovat väniiXsllsn kar-
tiiittansst Bsliä lian että hänen jälkeisensä valloitta-
malla maita Ruotsilta, Puolalta, Turkilta ja Aasia-
laisilta kansoilta.

Waltakunnan ettropctlaiseen osaan kuuluu Wenäjän
Keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa. (Sn-

sin mainittuun luutuu sen ohessa alueita Aasiassa.
Weniijiin Keisarikunta.

(90,000 neltöpentn!. 80 milj. asuk.)
Rajat: katso kartasta.

Majatta Aasiata maataan omat fttltariff Uralin
tunturit idässä ja lumipeitteiset Kaukasus tunturit
etelässä; Krimin mähäisettä niemimaatta Mustan meren
rannatta omat Taurtan muoret. Mutta muuten on koko
maa suunnattoman suuri tasanko, jota sanotaan Itä-Eu-
ropan tasangoksi.

Poikki tämän tasangon Kiili^66 kaksi matalaa
maanselännettä. Pohjainen Bsläiiii6 kulkee Uralin
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keskipalkoilta Itämereen päin; sen korkeimmalla
kohdalla on nimi Waldai. Eteläinen kulkee Uralin
etelä-osasta Keski-Europan vuoriin saakka ja on
jokseenkin leveä. Waldailta juokseekolme Venäjän
valtajokea, nimittäin "Wolga, Dnjepr ja Väinäjoki.

Tämä tasanko on mesirikas ja siinä on suurempia
jokia ja särmiä httn missään Europan muussa maassa.
Joet omat merkilliset tafcttfesta juoksustaan. Ne owat sen-
tähden haaksikulutte soweliaat melkein lähteestä suulle asti.
Tärkeimmät joet omat Newa ja Wolga, joka on Europan
suurin joki. — Etelää kohden juoksee Kaspian mereen Ura-
lijoki ja Wolga (kaupunkeja: SRijtmtj-SRorofiorob, ffafån, Sa-
r^tom ja Astrahan), Asoman mcreett Don, Mustaan mereen
Dnjepr (kaup. fitero). —Itämereen laskee Neiksel (kaup.
Söarioraa) ja N jemt, joiden molempain laskusuut omat Pretts*
fin maalla. Riiaan lahteen laskee Wäinäjoki (kaup. 3tiiaa),
suomenlahteen Naroma (kaup. Narma) Peipseu järmestä
ja Nema (kaup. Pietari) Laatokasta, johon tulee Symärin
joki $äitt§järmestä ja Olhaman joki (kaup. Nowgorod)
Ilntajärmestä. — Vienanmereen laskee Wiena (kaup.
Arkankeli). — Mainituista järmistä on Laatokka suurin koko
Europassa. Kaspian meri, joka on Aasian rajatta, on suu-
rin järmt koko maan päällä, yhtä suuri 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 pakka-
nen talvella että hyvin kova kuumuus kesällä; sa-
massa on se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoas-
taan vähäisen. H/eT-i-i/ma^io^n sitä vastoin ei ole
niinkuin manner-ilmastossa kovaa pakkasta talvella
eikä kuumuutta kesällä, mutta kyllä kosteutta ja
tuulta paljon. Venäjä on Europan kylmin maa ja
paljoa kylmempi kuin Länsi-Europa samoilla le-
veys-asteilla, sillä se on vähemmän yhteydessä me-
ren kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hitaasti jääh-
tyy. Länsi-Europan lauhkeampaan ilmastoon on
toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin meren
siitä osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä, juok-
see suuri merivirta „Golfi.virta" Länsi-Europaan
saakka ja tuo joukon lämmintä vettä muassaan.
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Tämä lämmittää ilman ja lauhduttaa sillä tavoin
ilmaston. Koska Venäjä kuitenkin ulottuu kauas
etelään, niin on sen eteläisissä osissa lauhkeampi
ilmasto, vaikka talvi sielläkin on niin kylmä, että
Mustan meren lahdet joka vuosi jäätyvät.

Kasvullisuus on ilmaston mukainen. Pohjaisessa
osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät tuu-
lemaan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettö-
miä turverämeitä ja soita, joita sanotaan Tundraksi
ja jotka ovat jäässä melkein koko vuoden; siellä
kasvaa ainoastaan naanapensaita ja sammalta. —

Sitten seuraa äärettömät metsät (ensin havu-puita,
jotka voivat kestää kylmempää ilmastoa, ja sen jäl-
keen lehtipuita, niinkuin tammi ja lehmus) ja vii-
javaa peltomaata, joka runsaasti kasvaa viljaa, pella-
vasta ja hamppua. Maan viljakkain osa on niin-
sanottu mustan-mullan seutu, joka käsittää koko ete-
läisen maanselänteen ja jolla on syvä ja väkevä
väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli veh-
nää. — Etelämpänä löytyy äärettömiä a?°o?na«i« s. o.
tasankoja, joilla kasvaa korkeata ruohoa. — Äärim-
mäisessä eieiä>s« sallii lauhkea ilmasto viiniköynnök-
sen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
karjanhoito. Maanviljelys tekee, että suurin määrin
ulosviedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla
käypi laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia,
sarvikarjaa, lampaita ja kameleita. Siellä tavataan
lammaslaumoja, joissa on 50,000 lammasta. — Met-
-5«.«/?/5 on hyvin antava ja varsinkin oravia ja met-
sälintuja saadaan paljon. Ei mikään maa Euro-
passa ole niin rikas turkki-eläimistä kuin Venäjä.
— Kalastus on suuri-arvoinen etenkin Wolgassa,
Uralijoessa ja Kaspian merellä, jossa etenkin sam-
men lajit ansaitsevat mainitsemista. Niistä saadaan
kaviaria ja kalaliimaa. Näitä kaloja pyydetään
etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne
nousevat tiheissä parvissa 'VVolAaa ja TJralijokea
ylös. — Vuorityötä harjoitetaan etenkin Uralin vuo-
ristossa, joka antaa kultaa, platinaa ja etenkin rau-
taa. Suolaa löytyy viljalta samoissa paikoissa ja
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arojärvissä. Aromailla se usein ravettuu ulos maas-
ta niin suuressa määrässä, että maa näyttää kuin
olisi lumella peitetty. — Teollisuus on vilkas maan
keskiseudulla ja Venäjän suurin tehdaskaupunki on
Moskova. Venäläisistä tehdas-tuotteista on juhti-
nahka ja köysiteokset kiitetyt. — /i"a^Miii'Asiiä edis-
tyttää haaksikululle sopivat joet), kanavat, rautatiet
ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat kaikki
neljä Venäjään koskevaa merta yhteydessä. Tärkein
vesikulku Sisä-Venäjän kaupalle on "Wolga. Wol-
gasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Ne-
vaan ja Itämereen, esim. Hs«a7>l'«n kanavan kautta,
joka yhdistää yhden Wolgan syrjäjoen (Sheksnan)
ja yhden Ääniseen laskevan joen(Wytegran). Muis-
ta kanavista on merkillisin Laatokan kanava, joka
kulkee Eaatokan etelärantaa pitkin, sillä itse jär-
veliä purjehtiminen on vaarallista. Rautateillä voipi
nyt päästä Pietarista Mustan meren ja Kaukasus
vuoren luo sekä Uralijoelta länsirajalle. Tärkeim-
mät kauppakaupungit ovat Pietari, Riiga, Odessa,
Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri Kansaa. Useimmat
asukkaat kuuluvat Slavilaiseen kansakuntaan. Siihen
kuuluu itse pääkansa Venäläiset, jotka enimmäksi
osaksi asuvat maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset
länsi-osissa. Muista kansakunnista ovat seuraavat
lukuisimmat: useat Suomalaisheimot pohjaisissa ja
itäisissä osissa, Lättiläiset, Litvalaiset ja Juutalaiset
lännessä; Tatarit kaakossa. Saksalaisia löytyy eten-
kin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä.
Yleisin uskonto on kreikan uskonto, jota Venäläi-
set tunnustavat. Puolalaiset ovat katolis-uskoisia,
Saksalaiset ja osa Suomalaisia ovat luterilaisia. Ta-
tarit ovat muhammedilaisia. — Kansan vaiis^.9 on
vielä alhaisella kannalla, niin että useimmat talon-
pojat eivät osaa lukea eikä kirjoittaa. Nykyisiin
aikoihin saakka ovat talonpojat olleet orjina, mutta
Keisari Aleksander II on hävittänyt orjuuden.

Keisarin valta on rajaton.
HMtllksen suhteen on Wenäjä jaettukttmernementteihin.
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'SJlaan historian suhteen jaetaan Wenäjä 7 pääosaan :

Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Wironmaa, Liiwin-
maa ja Kuurinmaa), Ijo-Wenäjä, Wähä-Wenäjä,
Länsi-Wenäjä, Puola, Etelä-Wenäjä ja Itä»
Wenäjä.

Suurimmat kaupungit omat Pietari (900,000) ja
Moskowa (800,000 ajurasta).

PIETARI.
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Itämeren maakunnissa löytyy Pietari,Kronstatti
ja Narwa Inkerinmaassa, Räämeli (Tallinna) Wiron-
maassa, Riiga ja Tartolinna Liiwinmaassa sekä Mitan
Kuurinmaassa. — Saaria: Hiidenmaa ja Saarenmaa.

Pietari, waltakunnan pääkaupunki, on europan komeimpia
kaupunkeja leroeine katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niin
kuin lisakin kirkko, TatoiUnna ja Aleksanderin silta. Muistopat-
saita: Pietari Suuren kuwapatsas ja Aleksanderin pnlmäs. Meren
puolella suojelee Pietaria luja linnoitus Kronstatti, joka on saa»
rella Suomen lahdessa jaon Wenäjän tärkein fotasatama. — Narwa
on tunnettu Kaarle XlLnen rcoitoåta 1700. — Riiga on suuri
kauppakaupunki (170,000 asuf.). — Tartolinna (Dorpat) on yli-
opistonsa kautta tunnettu.

MOSKOVA.
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Isossa Venäjässä löytyy Arkankeli, Nomgorob,
Moskowa, Mshnij-Nowgorod ja %u\a. — ©aari:
Nomaja Semlja.

Arkankeli on kauppakaupunki. — Nowgorod oli waltakun-
nan ensimmäinen pääkaupunki. — Moskowa on waltakunnan toinen
pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut kupu»
katot ja tornit oroat ikäänkuin metsänä. — N,shnij-Nowgoro-
dissa, missä Ots, laskee Wolgaan, pidetään rouoftttain suuret mark-
kinat, joihin terä:)tim monta tuhatta ihmistä ©uropasta ja Aasiasta.
— Tulassa on metallitehtaita.

Wähässä-Wentijässä on Ktjem ja Poltama.
Kijew oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltama on

tunnettu Kaarle XllXn tappiosta w. 1709.
Sänft-äßeitö on Wilno suurin kaupunki.
Puolassa on Warsowa pääkaupunkina (400,000 asuk.).
Etelll-WenMssä on Mustan merenrannalla Odessa

ja S emäs top oi.
Odessa on suuri kauppakaupunki (200,000 asu!). — ©e*

wastopol on Krimin niemimaalta ja on tunnettu Turkin sobasta.
Donin tienoilla asumat SDonin Kasakat.
Itti-WenMssll on Kasan, Saratom ja Astrahan.
Kasan ja Sar^tow harjoittamat rotljafauppaa. —Astra-

han harjoittaa kalastusta.

inomen Snnrmchtinaanmlla.
(6,700 neliöpenink. 2,100,000 asui.)

Rajat: katso kartasta.
Buomonm2ÄN aseina on 60« ja 70" välillä poh-

jaisleveyttä sekä 38" ja 50" välillä itäpituutta. Snn-
rin nitnns on 108 snotn. peninkulmaa, pohjaisimmas-
ta päästä (Tenojoen luota) eteläisimpään nenään,
Hankoniemeen. Suurin leveys iclästä länteen on 57
snomen peninkulmaa.

(Suomenmaa on täyuuänjä wnoria, joista ei ainoakaan
ole erittäin korkea. Korkein muorihuipptt, Haldishok,
äärimmäisessä luoteessa 3iorjan rajalla on 4,000 jalan kor-
uinen. *) Wuorijetät maan pohjaisessa osassa omat 1,000

jalan korkuisia, jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan samankorkuiseksi jofa paitasta, ja lun puhutaan jonkin nmorenkorkeudesta,
tarkoitetaan sillä, miten korkealla je on meren pinnasta.
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päin 300—400 jalankorkuisiksi sekä kulkewat ympäri ja poikki
sen ylängön, joka täyttää suurimman osan maata. Tämä
ylänkö alenee läntiseen rantaan päin, joka ylimalkaan on
alhaista ja lakeaa. Täällä on maan juurin tasanko Poh-
janlahben keskisellä rantamaalla. Etelään päin muoret las-
ietttoat jyrkkinä mereen ja muobostamat juuren joukon nie-
miä. Etelärannan ebustalla löytyy lukemattomia luotoja
ja saaria. Waikka kohta meri ulkopuolella kuohuu, on
mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin sanotuissa
saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenan saaristo
Pohjanlahben suussa. Läntisellä raunastolla on saaristoja
ainoastaan siellä täällä, niinkuin Meren kurkussa Poh-
janlahben fapeimmalla kohballa.

Suomen ijointa muoriselkää sanotaan Maauseläfsi.
<2>c kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi Wenäjän rajalle.
Täällä kääntyy se etelään päin ja on osaksi rajana, fun=
neffa se käännäkse kaakkoiseen päin Wenäjän puolelle.

Maanselästä kulkee kaksi pääselkää poikki maan Poh-
janlahteen asti: 1. Suomenselkä, joka eroittaa Pohjan-
maan Karjalasta, Sawosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
2. Salpausselkä, joka ensin kulkee läpi Karjalan ja sitten
lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Samott, Hämeen ja Sata-
kunnan pohjaispuolella, Karjalasta, Uusimaasta ja Warsi--Suomelta eteläpuolella.

Kahteen miimeksi mainittuun selkään yhbistyy neljä
lyhcmpää selännettä, nimittäinKar jalanselkä, Samon-
selkä, Hämeenselkä ja Satafuuuanselfä.

©alpausselästä tullee lounasta kohben Lohjanselkä
aina maan eteläisimpään^ nenään asti, nimittäin Hankonie-
meen, ja kaakkoa kohben Ayräpäänselkä Inkeriin.

Maanselästä tattfee etelään päin Oun a s selkä pitkin
Muonion ja Tornion jokia Pohjanlahteen asti, ja lounaa*
fen päin Kain un selkä Suomenselkään asti.

lärwistii ja jo'ista on Suomenmaa hymin rikas.
Syystä sitä sentähben sanotaankin „maafsi järmijefji".
Erittäin rikas järwistä on (Suomenselän ja Salpausselän
mättnen osa maata, <e>e on ikäänkuin „merenä täynnä saa-
ria" ja ulfomaalaijet sanomat sitä nimellä Suomen järmi-
ylänkö. Täällä löytyy lukemattomia järmiä, joita salmet
ja mirrat yhbistämät.
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Mantaan mebet yhbistymat jaksottani muutamiksi las-
kujoiksi, joista sentähben maan mesirikkaimmat joet muobos-
tumat. Alamaan mebet laskemat ujeampatn pienempien jo-
kien kautta. Maan epätasaisuuben ja kimiperätsyyben tähben
omat mebet mirtaisitt ja täynnä koskia ja putouksia.

Mainittujen muoriselfäin kautta syntyy wiisi Wlllta-
wefistöä.

1. Pohjainen lueptö: Inarinjärwi, joka Paats?
joen taxitta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joka on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet laskemat ulkopuolella maan
rajaa Pohjaisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
lahben pohjaiseen osaan: Tornionjoki, joka ynnä sen syrjä-
joki Muonionjoki on rajana Ruotsia maataan (kaup. Tornio).
— Kemijoki (taup. Kemi), joka juoksee Kemijärmen läpi.
— SDulunjoti, jonka kautta laskemat Oulttnjärmi ynnä
jen lisäloebet: Hyrynsalmen reitti pohjaisesta ja Sotka-
moit reitti (kaup. Kajaani) ibästä (kaupunki Oulujoen roarreUa:
Oulu). — Wihboin suuri joukko pienempiä jokia, niinkuin
Lapuanjoki (kaup. ttuft Kaarleby eli Soenfuu) ja Kyröltjoki,
suurin Etelä-Pohjanmaalla.

3. Somtaiueit wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
lahben etelä-osaan ja Itämereen. Tässä huomataan mar-
sinkin pieni Pyhäjärwi (kaup. Sampere). Tähän laskee poh-
jatspuolelta Näsijärwi lisämesineen: Ätsärinselkä, Pih-
lajamebcn ja Keuruun reitit. Etelästä tulee Pyhäjär-
ween Längelmäen reitti, Hauhon ja Wanajan reitit
(kaup. Hämeenlinna). Pyhäjärmestä juoksee yhbistynyt Ivesi-
jottkko länteen päin, saapi pohjaispttolelta lisäksi Kyrös-
selän Kyröskosken kautta ja laskee mitmein Kokemäen-
joen taxitta Pohjanlahden etelä-osaan (kaup. Pori). — Aura-
joki laskee Itämereen (kaup. Turku).

4. Eteläinen ja Keskimäiuen wesistö, joka laskee
Suomen lahteen. —- muurin järmt mt Päijänne (kaup.
Inroäskylä). Tähän järween juoljee pohjaisesta päin Saari-
järmen reitti, Wtitasaaren reitti, jossa on Keitele,
ja Naurata mm en reitti. Ibästä tulee Päijänteesen Sys-
män xoitti, etelästä West järmt. Päijänteen eteläpuolella
juoksee mesi kaakkoiseen päin (kaup. §einola) ja sanotaan Kymi-
joeksi. Tähän jokeen juoksee pohjaisesta päin Mäntyhar-
jun reitti, jonka kautta PUtulameji laskee. Kymijoki
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jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen sutthaaraan, joiben
itä-puotijegsa on Korkeakoski faumtna putouksena. Rajalla
Wenäjätä ivastaan juoksee Rajajoki oli Si es tar joki.

5. Köflfkoiiteit wesistö, joka laskee Laatokkaan. —

Täsjä löytyy jaarifas Saimaan Järmi (kaup. Lappeenranta,
Mikkeli), joka saapi lukuisia lisämesiä pohjaisesta päin. Näi-
ben keskuspaikoista huomattakoon Hattkiwesi (kauv. Sawon-
Unna). Tähän järween tulee pohjaisesta päin Kallaweben
reitti, jossa on Kallawesi (kaup. Kuopio) ja sen pohjaiset
tisätoebet, nimittäin lisalmen ja Nilsiän reitit. Koil-
lisesta tulee Hattkimeteen iso Pieltsjärmen reitti, jossa
on Pielisjärwi, Pielisjoki (kaup. Joensuu), Pyhäselkä,
johon Höytiäinen laskee, ja Oriwesi. Haufnoebestä
juoksee tuesi etelään päin Pihlajaw johon Puru-

IMATRA
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mest yhbistyy ja laskee Saimaasen. Saimaasta lähtee
Wuotsen mirta, jossa on Imatra, yksi Europan isoina
pia loskia. Wuoksi laskee Laatokkaan kahbella suuhaaralla
(kaup. Käkisalmi).

Ilmasto. Suomi on pohjaisen lanliliean vvönvl-
lesn pohjaisessa osassa sekä 08al<8i pohjaisessa kyl-
mässä vyöhykkeessä ja sillä on jokseenkin kylmä
manner-ilmasto.

Pää-elinkeino on maanviljelys, joka kuitenkin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan on kiviperäinen
ja kiekansekainen 8el:ä tävnnä soita ja rämeitä.
Maanviljelykseen Bonivimmat ovat Varsinais-Suomi,
Uusimaa Bsliä Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan
«tslä-08at („lßolvvrön vainiot" ja „Waasan rniß").
Yleisesti viljellään ruista, otraa, kauraa ja maa-
perunoita. Pellavas mensßtv)?' paraiten Keski-Hä-
mesßßä. Pohjaisimmassa osassa karjoitetaan ainoas-
taan väliän maanviljs!vßtä, sillä talvi on niin nitlä
sttsi vilja valmistu, talii lvlmä tulee niin aikaiseen,
että halla viljan panee. — Hsäslmännita lövtv^v
valisminäßßä määrässä ja melkein ainoastaan etelä-
rantamaalla, vaan metsämarjoja lövtvv viljalta ja
i-nnßaimmin pohjaisissa osissa maata. — Metsät täyt-
iXävät suuren osan maan pintaa ja l:aßvavat varsin-
kin petäjää, lnnßta ja l^oivna. Metsänhoito tnottaa
maan etevimpiä vientitavaroita, nimittäin lankkuja,
lantoja ja tervaa (Pohjanmaalta). — I^äliinnä maan-
viljelystä on karjanhoito tärl^eänä elatuskeinona. 8s
antaa paljon voita ulosvietäväksi. Erinomaisen suu-
riarvoinen on larjannoito maan pohjaisissa 08188a,
jossa on livvät laitumet ja niityt („Limingan nii-
tyt"). Paraimpia hevosia lövtvv Savossa ja Karja-
lassa. Lapinmaan tärkein eläin on peura. — Mei-
.^ust^/s on Bivnslin,l!6ino enimmälti kaadetaan Irvi-
keitä ja metsälintuja. — Suuremman arvoinen on
Ha/asius. Etenkin nvväetään haileja merestä, loliia
virroista ja muikkuja järvistä. — Vuorityö si ols ar-
votta. Metalleista lövtvv rantaa enimmin ja mel-
kein jolva paikassa. Sitä saadaan varßinliin järvistä
ja soista maan pohjaisissa ja itäisissä osissa. Kalk-
ivia naitetaan naljon Uusimaalla ja Varsinais-Suo-
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messa. Yleisin kivilaji on graniitti. —- Teollisuus ei
täytä tarvetta. Enimmät tehtaat löytyvät etelä-
osissa ja etevin tehdaskaupunki on Tampere. Lai-
vanrakentamista harjoitetaan paljon ja etenkin Poh-
janmaalla. Etelä-Pohjanmaan talonpoikainen kansa
on hyvin näppäräkaikenlaisessa käsi-teollisuudessa.
Turun ja Porvoon tienoilla valmistetaan paljon puu-
villakankaita; Uudenkaupungin tienoillatehdään pai-
jo puu-astioita. — Sisämaan kauppa ei ole erittäin
vilkas, vaan ulkokauppa ja merenkulku ovat sangen
vilkkaita. Kaupan edistämiseksi on Haimaan kanava
kaivettu, joka johtaa Suomenlahdesta ("Wiipurista)
Saimaasen, jotta laivat voivat päästä merestä Sai-
maassn ja sen sisävesiin. Aaz/iatsiiH on rakennettu
Helsingistä Hämeenlinnaan, Tampereelle, Vaasaan,
surkuun ja Hankoniemeen sekä Porvoosen, Wiipu-
riin ja Pietariin. Etevimmät kauppakaupungit ovat
Wiipuri, Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.

H,Bul<l<2Nt. ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,
joiden sukua _^a^/)aiai.B6i ovat. Ruotsalaisia löytyy
Ahvenanmaalla, osassa turun saaristoa sekä Uuden-
maan ja Pohjanmaan etelä-osissa. Venäläisiä ja Ha^>
salaisia löytyy enimmin "Wiipurin läänissä. Musta-
/ais/a löytyy siellä täällä yli koko maan. Tiheim-
min asuttu on lounainen osa maata.

Uskonto on inie/^ainsn. Venäläiset ja vähempi
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia tunnustavat
kreikan uskoa. Oppinutta sivistystä varten löytyy
yliopisto Helsingissä ja joukko muitakouluja. Vlei-
sessäkin kansassa on lukutaito hyvin yleinen. Kan-
sakoulun-opettajia varten löytyy seminari Jyväsky-
lässä, Tammisaarella ja Uudessa-Kaarlebyssä sekä
Kymölässä Sortavalan luona.

Suomi on eroittumaton osa Venäjän valtakun-
taa, jonka keisari on Suomen Suuriruhtinas. Mutta,
Suomella on omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu
hallinto. Kansa lähsttää edusmiehiä va^io/?<2t'vl^e
ja hallituksen etupäässä on Hs6ni'aa/iAlivs^?lö>i ja Kei-
sarillinen Hsnaii. Läänejä hallitsevat kuvernörit.

Suomi on monta vuosisataa ollut yhdistetty
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[Ruotsin kanssa ja on sitten vuodesta 1899 yhdis-
tetty Venäjän kanssa.

Suomi \adaan hallinnon suhteen 8 lääniin: l.ltubem
maan, 2. Turun ja Porin, 3. öämcen, 4. Wiifturin,
5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Waasan setä 8. Oulun
ja Kajaanin.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuttu on
Uudenmaan lääni (200 neliöpen.) Juurin mutta har-
vimmin asuttu on Oulun lääni (3,000 neliöpen.)

Historiallisessa suhteessa jaetaan Suomi 9 maatun*
taan, jotta omat: Warsinats-Suomi, Ahmena, sata-
kunta, Uusimaa, Häme, Karjala, ©amo, Pohjan-
maa ja Lapinmaa.

Lainkäytäntöä varten löytyy hovioikeuksia Tu-
russa, "Waasassa ja Wiipurissa.

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

©ntmmät fauuimgit omat meren rannalla. Suurim-
mat owat: Helsinki (45,000 asuk.), Turku (24,000), Wii-
puri (16,000), Tampere (14,000), Oulu (10,000) ja Pori
(9,000).

1. Uudenmaan lääni
on Suomenlahben rannalla Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle asti ibässä. Kaikki läänin kaupungit owat meren
rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Weaporin linnoitus,
Pormoo, Lomiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

Helsinki, niemellä, on ©uomen pääkaupunki ja osaksi erin-
omaisen hywin rakennettu, Sillä on kaksi oiwallista satamaa ja
tuonnin suhteen suurin kauppaliike maassa. äJJeren puoletta on fau*
pungilla suojana wahwa Weaporin linnoitus Wargön saaris-
tolia. — Borraoo§sa on hywä kauppaliike. — Tammisaari on
tunnettu kilohaileistaan. — Hankoniemellä on hywä satama.

2. Xnvnn ja Porin lääni
täijttää maan lounaisen osan ja Ahmenan saariston. M(llt=
nermaalla on meren rannalla seuraamat kaupungit: Surku,
Naantali, Uusikaupunki, Rauma ja Port. Ahwencm-
maalla löytyy Maarianhamina.

Surku on maan raanhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa-
la tehdastaupunkeja. Saupuugin rakennuksista on wanha tuomio»
kirkko huomattaroa. Aurajoen suussa on Surun linna, roanhinmaassa. — Naantali on raähäinen kaupunki, tunnettu willakutouk-
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HELSINKI.
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sistaan. — Uusikaupunki harjoittaa puuastiain*kauppaa. — Rau-
ma, tunnettu vitsinteoksistaan. — Pori roie ulkomaille paljon lanf*
kuja ja lautoja seka harjoittaa suuria merikulkua ja laiwanrakenta-
mista.

Kauppaloita owat Sato, erään Itämeren lahden roierettä ja
Ikaalisten kauppala Kyrösselän rannalla.

3. Hämeen lääni
on länsipuolella Päijännettä ja samoin kitin Mikkelin ja
Kuopion läänit keskimaassa. Kaupungit omat Hämeen-
linna ja Tampere.

Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruunun linna eli
Hämeen linna lähinnä manhin maassa. — Tampere on ihanalla
paikalla, Näsijärwen ja pyhäjärwen wälillä. Siellä on juuri puu*
willatehdas y. m tehtaita ja se ynnä Kuopio oroat keskimaan uit'
rimmat kaupungit.

Kauppala: Lahti, rautatien pysäkki lähellä Wesijärweä.

4. Wiipurin lääni
on maan kaakkoinen osa. Suomenlahden rannalla on 3Sit-
pnri, Hamina ja Kotka, Saimaan rannalla Lappeen-
ranta, Laatokan rannalla Käkisalmi ja Sortamala.

Niipuri on Saimaan fanaroan suussa ja se wie sentähden
kaikista maan kaupungeista enimmin puutawaroita ulkomaille. Kau-
pungissa on linnanjäännöksiä ja mallituksia — Haminassa on
maan kadettikoulu. — Käkisalmi ja Sortamala tekemät kaup-
paa Pietarin kanssa. — Kotka, saarella Kymijoen itäisellä suulla, on
merttttäroä sahaliikkeestään.

©aariat ©uomenlahbessa Suursaari; — Laatokassa 2öa*
lamo ja Äononfaari, molemmissa kreikkalaisia luostareja.

5. Mikkelin lääni
Päijänteen ja Oriweben mälillä. Se on täplinänsä järwiä,
jotka peittämät enemmän kuin neljänneksen sen pintaa. Kait?
pungit omat laitti wähäisiä: Mikkeli, Saimaan rannalla,
— ©amoulinna, Hatckiweben ja Pthlajameben mälillä —

sekä Heinola Iyrängön kosken marrelta.
©a tiun on latroafuhm keskuksena suurelle osalle sisä-

maata. ©täällä saarella kaupungin roieressä on Dia min linna.
Pihlajaweden ja Pururocben wälillä on luonnon ihanalla seu-

bulla pitkänsoikea saari Punkaharju.

6. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleestä lännessä Wenäjän rajalle saakka ibässä
ja sen kaupungit omat Kuopio ja joensuu.
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Kuopio, kauniilla paikalla Äallameiienrannalla (7,000 asu!.),
on samoin kuin Turku ja Pormoo piispanistuimena. — Joensuu,
Pielisjoen suussa, on mähäinen kaupunki roilHaalla kauppaliikkeellä.

Kauppaloita: äöarf au eteläpuolella Kuopiota, konepaja;
— lisalmi, Kuopiosta pohjoiseen päin; — ja Nurmes, Pielis-
järroen luona.

18l)8 muoden sodasta omat tunnetut Toimala, lähellä Kuo*
piota, ja lisalmi tjnnä Äoljonrotrta.

7. Waasan lääni
ulottuu Pohjanlahben rannan keski-osasta Ketteleeseu ja Päi-
jänteesen. Meren rannalla on Kristiinankaupunki,
Kaskinen, Nikolainkaupunki (eut. SOBaasa), Uusi-Kaar-
ießy eli Joensuu, Pietarsaari jaKokkola. Sisämaassa
on Iymäskylä, Päijänteen pohjaisrannalla.

Suurin kaupunki on Niko inkaupu ki (7.0N0 asui.). On
homioikeuben istuin samoin kuin Turku ja SBtipuri, ja harjoittaa
suurta kauppaa samoin kuin Kristiinan kaupunki. — Kaskinen, mä»
häinen kaupunki oimaltisine satamoineen, harjoittaa hailinpyyntöä.
— Iyroäs ky lässä on fansatoulunopettajan-jemtnurt.

Pohjanmaalla on monta 1808 muoben sodasta tunnettua
paijaa, niinkuin Lapuan Isokylä, Juutas, Orawainen, Re-
won lahti (Oulun läänissä) y. m.

8. Dulnn ja Kajaanin lääni
on pohjaisin kaikista lääneistä. Meren rannalla on Naah e,
Oulu, Semi ja Tornio. ©ifämaaöfa on Kajaani.

Raah elia on suuri kaupualaimasto. — Oulu mie kaikista
kaupungeista enimmän tenoaa ulkomaille. — SSKuut kaupungit owat
mähäpätöisiä.

Torniosta pohjaiseen päin on Aawasaksa, johon matkusta*
maisia keräytyy Juhannuksen aikana keski-yön aurinkoa katsomaan,

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

2. SUtotfi ja Nsrza.
Rajat: katso kartasta.

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

Meri muobostaa kaikkialla jymälle ttmkeuwia wuonoja
ja rantojen ulkopuolella on tuhansittain luotoja tahi saaris-
toja. Suurimmat saaret omat Lo fogens aare t Pohjais-
Jäämeressä Sänsimuonon ulkopuolella, Olanti ja ©otlanti
Itämeressä. — Mertilltsimmät wuonot Norjan rannalla
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omot Kristianian muono, Tronbhjemin muono ja
Lä,nsimuono (SSeftsjorb).

©tanbinawian niemimaa jaetaan pohjaiseen ja eteläi-
feen osaan; niiben mälillä on lamea alanko, jossa on We-
nerin, 2Bctterin ja Mälarin järwct.

Se osa maata, joka on pohjaispuolclla suuria järmiä,
on wuorimaata. Pohjasta etelään kulkee Kölin wuorijono,
joka pohjaisessa on rajana Ruotsin ja Norjan wälillä. Nor-
jassa kulkee se lounasta kohben nimillä Dowrefjelb ja

Langfjelbene ja ulottuu länsirantaan asti, jossa se jyrk-

NORJASSA.
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känä lasketut Atlantin mereen. Monilukuisista niemistä
matmttatoon: Norbkaft, Norjan ja koko Europan pohjaisin
kohta ja Sinbesnäs, Norjan eteläisin kohta.

Vuoret ovat niin korkeat, sttä Buur6t tunturi-
selät ovat peitetyt ikuisella lumella; Ivoi^oimmab
vuorenhuiput ovat Langfjelden'illä jakohoavat 8,000
jalan korkuisiksi. Ruotßißßa alenee vuorijono välii-
tellen Pohjanlahtea ja Buuria järviä kohden. Poh-
jaisessa Ruotsissa ovat vuorot matalat ja muodos-
tavat lakeita vuoritasankoja, joita sanotaan Lapeiksi.

Koko vuorimaa on rikas järvistä ja jo'ista.
Jo'et eli vi^ai ovat väliäl^i 08al^8i liaa1^8il:ulullo 80-
--joivat, sillä niissä on paljo putouksia, talii koskia.

solta. Nuotsissa mirtaa rajana olema joki Torut n?
joki, Dat jok i ja (Sotajoki (kaup. ©öteßorg). Götajoen
kautta laskee SBenerin järmi ja Göta joessa owat Tr oli -

Hätteputo —- Norjan tärkein joki on ©tömmen.
Siinä osassa maata, joka on eteläpuolella juuria jär-

miä, on joitakuita muorista seutuja. — Eteläisin osa, Skä-
e, on tasankoa.

Tämän niemimaan ilmasto on Bon pituuden
vuoksi hyvin erilainen pohjaisessa ja eteläisessä
osassa. Niittä 80 on myös erilainen Ruotsissa jg.
Norjassa. Norja Baa nimittäin naljon lämmintä 6-olf-
virrasta ja sillä on meri-ilmasto. I^un lämmin meri-
ilma äl^lviä lvvlmonoo kohdatessaan fiiniä vuoria^,
niin on ilma sangen kostea. Bergenissä sataa kol-
mo jona neljä ksrtaa sen vertaa l^uin meillä. Ruot-
sissa, jota korkeat vuoret eroittavat Atlantin meres-
tä, on ilmasto enemmän mantereinen.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-
laisia, jotl^a ovat Bul<u.a Tanskalaisten ja Islantilais-
ton kanssa. olaita l<anßoja nimitetään Skandinaa-
veiksi ja heidän kielensä ovat livvin toistensa lcal-
taisia. Niemimaan Ji>olijaißißßa osissa löytyy vähäi-
non joukko Lappalaisia ja Suomalaisia, jotl^a olävätX
I<alaßtnlvß6lla ja peuranhoidolla.

Uskonto on luterilainen ja kansanvalistus vloinon.
Ruotsin ja Norjan kuningaskunnilla on yhtei-

non kuningas. Norja on monta vuosisataa ollut yh-
distettynä Tanskan I<anßßa; vaan lcun se siitä oi-oi-



27

tettiin v. 1814, kävi se liittoon Ruotsin kanssa, kui-
tenkin niin, että se on Ruotsista erillään omaval-
tainen ja hallitaan omain perustuslakiansa mukaan.

Rnotsi.
(8,000 neliöpenink. Va milj. aju|.)

Rajat: katso kartasta.
Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Naan vil-

javimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien vm-
pärillä olevat tasangot. Nuut osat ovat hiekka- ja.
kiviperäistä maata, Pohjaisissa osissa on maanvil-
jelys epävakainen usein tapahtuvien halla-öitten
tähden. — Maanviljelystä lähinnä on vuorityö Ruot-
sin tärkeinnä elatuskeinona. Keski-Ruotsin poikki
kulkee metallirikas seutu, joka antaa vaskea ja eten-
kin rautaa. Tästä tulee, että metallitavarain teolli-
suutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpoittamiseksi on poikki
maan kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee ni-
mittäin Götan kanava Vetterin läpi Veneriin, josta
Trollhätte-kanavan laitokset kulkevat Grötajoen pu-
touksien sivuitse. — A«u^e?'i« kulkee Tukholmasta
Göteborgiin, Malmöön, Kristianiaan ja useampiin
muihin kaupungeihin.

Stitotsi jaetaan 3 osaan, jotka omat (Smean maa
keskellä, ©otan maa etelässä ja Noria nti pohjaisessa.
Nämät pää-osat jaetaan taas maakuntiin ja hallinnon
suhteen läa' neih i n.

Swean maassa on Tukholma, Upsala, Falun ja
©efle.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja siinä on
190,000 asufaota. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee itämereen. — Upsalassa, Uplannissa, on
yliopisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa ©alame=maalun*
nassa, on waskikaiwanto. — Gefle on kauppakaupunki.

Götan maassa on Norrt^öpiua, Kalmar jaKarls-
krona ibäsjä, Malmö ja Bunb Skänessa sekä Göteborg
luoteessa.

Norrköping, Itägötanmaassa, on melkoinen teljbaSfaupunfi.
— Kalmar, Smälannissa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto tp. 13U7. — itarlsfrona on Ruotsin sotasatama. —
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Malmö, Juutinrauman rannalla ja rautatien warrella, wie ulko-
maille ©länen roiljaa. — Lundissa on samoin luin Upsalassakin
kuuluisa tuomio-firkfo ja yliopisto. — te oorg, Sänfigötanmaasfa,
on rikas kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki (70,000 asuk.).

Norrlannissll ou meren rannalla monta pienempää kau-
punkia, niinkuin SundsWall ja Uumaja.

TUKHOLMA
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Norja.
(5,700 neliöpenink. i,900,000 asuk.)

Rajat: katso kartasta.

ä"Öuoret jakamat Norjan 3 pää-osaan, nimittäin
©telätunturiseeit eli Sönbenfjelb'in, Vänsitunturiseen eli
2Bestcnjjelb'in ja pohjantunturiseen eli Norbenfjelb'ur
Norjaan.

Elinkeinoista on «7«ani'i'i/6/?/F välremmän arvoi-
nen, sillä Norja on vuorimaata, ja vuosittain tuo-
daan maahan paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa
metsänhoito etelässä ja kalastus pitkin koko länsiran-
taa suuria tuloja. Joka vuosi kokoontuu enemmän
kuin 25,000 ihmistä Lofoten-saarille silliä ja turskia
P3?ytämään. Paljon viedään kaloja Espanjaan ja
muikin katolis-uskoisiin maihin, jossa paaston aika-
na syödään kalaa. — Nordenfjeldin Norjaan tulee
keväällä lukematon joukko /ia«/i/ca/^, ja muita vesi-
lintuja, jotka tuottavat hyötyä varsinkin untuvil-
laan, joita pesästä saadaan. — H/ei^ui/e^ on Nor-
jassa vallan suurenarvoinen ja Norjalaiset ovatkoko
maan päällä tunnetut oivallisiksi merimiehiksi.

Norjan suurimmat kaupungit owat Kristiania
(100,000 asuk.) ja Bergen (35,000 asut.).

Bönbcitsjtlbitt Norjassa on meren rannalla Kris-
ttania.

Kristiania on Norjan pää» ja yliopistokaupunki.
Westenfjcldw ja Nordeufjeldin Norjassa on meren

rannalla: Stamanger, Bergen, Tronbhjem ja Ham-
mcrfest.

©taroangerja Bergen oroat kalakaupan pääpainoja. —

Tronb hjemissa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismaiben fuurim--
pia ja wanhimpia. — Hammerfest on pohjaisin kaupunki maan
päällä.

3. Tanskan kuningaskunta
(700 neliöpenink. 2 milj, asuk.)

Rajat: katso kartasta.
käsittää Tanskan saaret ja pohjaisen osan Jyllannin
niemimaata.
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Tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan poh-
jainen osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen
Jyllanti sen jälkeen kun muut osat, Slesvig ja //o/-
sisin, v. 1864 yhdistettiin Preussin kanssa.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itäme-
ressä. Itämeren ja Kattegatin mälillä on Seelanti,
%al&tex, Laalanti [loo], Fyen ja Sangelantt.

Tanska on alankoa.
8'? Jyllannin itäinen rantamaa ja kaikki saaret,
paitsi vuorinen Bornholm, ovat viljavia; niillä kas-
vaa siellä täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä.
Niemimaan keskitse kulkee hietaharjanne monine
kankaineen ja päättyy H/ca^in, niemeen. Matalan
länsirannikon ulkopuolella on kaltainen rivi „liet-
selkiä", s. o. hiekkaa, jota meri on kokoihin ajanut.
Poikki koko niemimaan kulkee Limvuono.

limasto on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys ja kar-
janhoito. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat
meriliike ja kauppa melkoisia. Kantateitä löytyy
sangen paljon.

Uskonto on luterilainen. Fivis^sessä ovat Tans-
kalaiset hyvin korkealla kannalla.

Tanskan ainoa suurempi kaupunki on pääkaupunki
Kjöbenhavn eli Köpenhamina (250,000 ajittV).

j?öpent)amina on ©eelannisfa Suutmrauman rannalla jaasemansa wuoksi milläs merikauppakaupunki, sillä Suxitinrauma on.
samoin kuin Calais'in, Gibraltarin ja Konstantinopolin salmet. yksi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii muosittain noin 20,000
laitpcta. Köpenhaminassa löytyy waltakunnan yliopisto.

Maan muista kaupungeista on huomattama: Hel-
singör Seelannissa, Ob ense Fyenissa ja Aarhus soorj
Jyllannissa.

Helsingör, juutin rauman kapeimmaUa iohbaKa. — 21 ars
hus on Jyllannin tärkein kauppakaupunki ja Tanskan toinen lau*
punki (-25,000 asuk.).

Tanskan syrjämaat Europassa omat gärsaaret ja
Islanti.

Färsaaret omat korkeita ja puuttomia kaltioita. — Islan-
nissa (1,850 neliöpen., ainoastaan 70,000 asuk.) on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita sekä monta tulirouorta, niinkuin Hekla, jakau-
mia lähteitä, niinkuin G et) sir, joka woipi suihkuttaa wettä 100—200
jalan korkeubelle.
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GEYSIR ISLANNISSA.

Färsaaret ja Islanti saavat lämmintä Golfvir-
rasta ja niissä on sentähden lauhkea talvi. Färsaa-
rilla voi ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa
vilja ei valmistu, koska kesä on kylmä ja kostea.
Tämä kosteus kasvattaa näillä saarilla runsaasti hei-
nää ja sentähden siellä harjoitetaan oivallista lam-
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mashoitoa. Tämä ynnä kalastus ja linnunpyynti
(«haahkoja", „lintuvuoria") ovat Färsaarelaisten ja-
Islantilaisten tärkeimmät elinkeinot. Polttopuuksi
käytetään Islannissa meren ajamia puita.

ffiesft=®ttro))a
käsittää laitti maat Puolasta itäpuolella Atlantin mereen
saakka länsipuolella; Itämerestä ja Pohjanmerestä pohjais-
puolella Pyreneihin, Wälimereen ja Alftpeihin saakka etelä-
puolella. — SSaltafunnat, jotka luetaan Keski-Guropaan,
omat siis: Tanska, Saksa, Itämaita-Unkari, Smeitsi,
Hollanti oli Alamaat, Belgia ja Franska.

Keski-Europan rannat omat matalat, ivaan mitä ebem-
mäksi tultaan maan keskustaa kohben, sitä enemmän maa
kohoaa, kunnes tullaan Kesti-Guropan muorille. Nämä omat
suurempien ja pienempien tasankojen kautta eroitetut Al-
peista, jotta omat Guropan korkeimmat muoret. Keski-Gu-ropassa moi siis sen forfettben suhteen eroittaa kolme osaa,
nimittäin alanko, Keski-Guroftan muoret ja Alpit.

1. Keski-Europan aian^o on lakea ja vaihetel-
len löytyy siinä metsiä, soita javiljavia maita. Ve-
näjän pohjainen maanselänne jatkautuu länteen päin
pitkin Itämeren rantaa Jyllantiin asti ja Jyllannin
nummet jatkautuvat etelään päin Hannoveriin saak-
ka. Tanskalaiset „Klitter-nimiset hiekkasärkät jat-
kautuvat „l>ä«0n"-nimisinä pitkin Pohjanmeren ran-
taa Hollannin ja Belgian maihin, osaksi saarilla ja
osaksi mannermaalla. kärnat saaret, joita Friisein-
saariksi nimitetään, ovat syntyneet hävittäväisistä
vesitulvista, jotka ovat nousseet maahan. Hiekka-
särkkien sisäpuolella on reunus erinomaisen vilja-
vata maata, jota sanotaan ma.rskimaaksi.

(Kuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka
suuremmissa merissä synnyttää nousu- ja laskuve-
den vaihtelun, niin nimitetyn /n/«?- ja pakoveden.
Kohovettä sanotaan luoteeksi, pakovettä vuokseksi.
Noin kuusi tuntia kestää luode ja noin 6 tuntia,
vuoksi. Veden korkeuden eroitus valtameressä
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on 30, 50 jopa 100 jalkaa; Jyllannin länsirannalla
on se 10 jalkaa).

Friisein saarten sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon
hienoa savimaata. Tämä jää jäljelle kun vesi taas
pakenee ja vähitellen siitä syntyy maa. Asukkaat
koettavat sulkulaitoksilla suojella tämmöistä maata
vesitulvista. Sulkulaitokset rakennetaan vähitellen
vahvoiksi ja korkeiksi valleiksi. Xoska marskimaat
ovat syntyneet lihavasta savimaasta ja ovat hyvin
viljavia, ovat ne erinomaisen soveliaatkarjanhoidolle.

2. Keski-Europan vuoret muodostavat suuren
kaaren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle
asti. Niitä on 3 jaksoa: Franskan ylämaa lännessä,
Keski-Saksan vAo?'ei keskellä ja Karpatit idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka H^/isns-
laakso eroittaa Alpeista. Keski-Europan vuorista
huomataan lännessä Juravuoret, joita eroittaa Al-
peistä >3wsii.Bi?i ylämaa; Vogesit ja H6'/nl)a?'iT.wa/^, joiden
välissä on H/ieinin. laakso. Pohjaisessa on Harzvuori,
jonka korkein huippu on Blocksberg. Keskellä kul-
kee vuorijonoja, joita osaksi eroittaa Alpeista Sak-
san ylämaa ja osaksi ympäröivät Bohmin pengermaata
(Sudetit, Erzgebirge ja Böhmerwald) .

—^ Idässä kul-
kevat H"«?'i?iitii kaaressa ulkopuolella i?nAa,'in ia««n^oa.

3. Alpit kulkevat myöskin kaaressa, vaan tä-
mä on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä lännessä
vain Adrianmereen idässä. Ne ovat keskikohdal-
taan korkeimmat ja korkein huippu on H/oniöiane,
16,200 jalkaa. Sen nimi on suomennettuna valkea
vuori, koska Nonthlane, samoin kuin muutoin useat
toisetkin huiput Alpeilla, on valkea jäätiköistä
(„Grletscher"-nimisistä) ynnä ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alpeissa
löytyy monta syvenneitä eli vuorensolaa, joiden kautta
voi päästä Keski-Europasta Italiaan. Nämät vuo-
ren-solat eivät ole luodut ainoastaan jalkamiesten
käytäviksi, vaan suurella vaivalla ja suurilla kus-
tannuksilla ovat ne tehdyt oivallisiksi maanteiksi.
Jyrkkyyden vuoksi ovat ne monenmutkaisia ja mo-
nessa kohden kallion seiniin hakatut; jokien ja sy-
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vyyksien ylitse on rakennettu siltoja, esim. Pirun-
silta.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen
vuorilta, syöksee usein alas suuria lumivyöryjä eli
lavineja, ja matkustavaisten varjoksi on moneen paik-
kaan rakennettu katettuja teitä. Alassyöksyvät la-
vinit vierevät silloin kattojen yli vahinkoa teke-
mättä. Kahden vuorisolan lävitse kulkee rautateitä,
rautatien-tunneli (maanalainen tie) vie Franskasta
Italiaan ja äskettäin on porattu tunneli kahden pe-
ninkulman levyisen vuoren läpi. Tämän tunnelin
kautta kulkee rautatie Sveitsistä Italiaan.

Jokia. Ke3ti-@uro.pan alangon läpi juoksee monta
jokea, jotta kaikki, paitsi Nhein, tulemat Keski-Guropan muo-
rt§ta. Näitten jokien juoksu näi)ttää selmästi, että Kesti-
Europa mieltää merta kohti pohjaiseen ja länteen päin.

ALPPIMAISEMA.
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Itämereen juoksee SSeiksel (kaup. Warsowa ja Danzig)
ja SDber (taup. Sreölau ja etettin).

pohjanmereen juoksemat (Slbe (foup. Dresben ja Ham-
burg). Weser (kaup. Vremen), Rhein (kaup. Strahburg ja Köln),
Maas (kaup. Notterbam), ja Sehelbe (kaup. Antwerpen), jotka
fotme miimeksi mattrittuct yhtymät laskiessaan mereen.

Kan ali in juot jee Seine [feen] (kaup. Paris, Nouen
(ruang] ja Se Havre [löciror]).

Atlantin mereen juokseeLoire [toac] (kaup. Nantes
Inangtl, ja Garonne^kaup. Vorbeaux [öorboo]).

Rhein syntyy S:t G-ottliardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjaiseen päin Sweitsin
kautta ja virtaa sitten läpi Bodenjärven länteen-
päin Baselin kaupunkiin asti. Sweitsin läpi kul-
kiessaan ei se ole haaksikululle sopiva, sillä sen
juoksu on liian ryöpeä, syystä että se kulkee kai-
täisenä kallioiden välitse. Baselista juoksee se läpi
suuren Bheinlaakson (kaup. Basel, Strassburg ja
Mainz) ja saapi tämän laakson pohjaispäässä Main-
nimisen, syrjäjoen idästä. Kölnin seuduille alamaalle
tultuansa muuttuu se leveäksi, tasaisesti juoksevaksi
virraksi, jota hyvin suuret alukset saattavat pur-
jehtia. Hollannissa yhtyy siihen Maas ja Schelde
ja nämät joet muodostavat suuren suistomaan, jossa
on joukko saaria. — Rhein on hyvin tärkeä joki ei
ainoastaan Hollannille ja Belgialle, jotka ovat sen
suiston varrella. Joka päivä kulkee pitkin jokea
monta purje- ja höyrylaivaa, jotkakuljettavat mat-
kustajia ja tavaroita Keski-Europan sisä-osiin ja
sieltä taas toisia pois. Tästä voipi nähdä, miten
tärkeät joet ovat keskuusliikkeelle. Ennen aikaan,
kun rautateitä ei löytynyt, olivat joet kyllä tärke-
ämpiä kuin nyt; vaan niitä myöten kuljetetaan kui-
tenkin 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 hir-
siä sisämaan metsärikkailta seuduilta rantamaahan.

Keski-Gttroftan muorien eteläpuolelta ja Alppien poh-
jaispuolelta mirtaa mesi näiben muorten mälisille tasangoille;
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ja niin syntyy Rhein pohjaiseenpäin, Rhone länteenpäin ja
Tonama itäänpäin.

SBälimereen juoksee Rhone, joka,samoin kuin Nhein-
fin, alkaa @:t (Bottharbilta ja mirtaa länteenpäin Genewen-
järmen tämitje. Syouin kohballa kääntyy se etelää kohben
(kaup. ©enéoe ssheneevl ja Suon lliongj).

Mustaan mereen juoksee Tonama, joka on 400
peninkulmaa pitkä ja Guropan lähinnä isoin joki. Se juok-see ensin itää kohben Itämallan läpi; Unkarissa je kääntyy
etelää kohben ja sitten se taas juoksee itäänpäin (kaup. Wien
ja Vuba-Pest).

Slrnasto. Keski-Europan alangolla on meri-
ilmasto meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edem-
mäksi tullaan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin
se muuttuu manner- ilmastoksi. Unkarissa siis sa-
taa ainoastaan puolen sen verran kuin meillä. —

Voisi, luulla Keski Europassa lämpimyyden suuresti
enenevän etelässäpäin, vaan niin ei kuitenkaan ole
asian laita, koska Keski-Europa vähitellen kohoaa
etelää kohden. Sillä mitä korkeammalla merenpin-
nasta joku paikka on, sitä kylmempi se on. Kor-
keilla Alpeilla on monen neliöpeninkulman ala ikui-
sella lumella peitetty. —- H"«.svia on myöskin mel-
kein sama; kuitenkin huomataan vähän erilaisuutta.
Pohjaisessa osassa leivotaan samoin kuin meillä
enimmälti leipää rukiista. Franskanmaalla ja ete-
läisessä Keski-Europassa on vehnä sitä vastoin leipä-
aineena („Franskanleipää Viiniköynnös, joka poh-
jaisissa osissa ainoastaan lämpiminä kesinä tekee
makeita hedelmiä, on hyvin tärkeä viimeksi maini-
tuissa maissa, ja Franska on koko maapallolla se
maa, joka tuottaa enimmin ja parhainta viiniä. Vii-
nimaissa myydään viini hyvin huokeasta hinnasta
ja sitä juodaan yhtä paljon kuin meillä olutta; pa-
loviinaa sitä vastoin siellä ei tunneta.

Uskonto on Keski-Europan pohjaisessa osassa
p7>oissia«iiinsn, eteläisessä ja läntisessä katolinen. Poh-
jais-Saksassa ovat asukkaat enimmälti luterilaisia
ja Alamaissa reformisia. Reibrminen uskonto on
myös levinnyt erääsen osaan Sweitsin maata. Itä-
valta-Unkari, Belgia ja Franska ovat sitä vastoin
katolis-uskoisia.
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Kansanvalistus riippuu osaksi uskonnosta. Ka-
tolis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähem-
min valistunutta.

4* Saksan Keisarikunta.
(9,800 neliöpenink., 45 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Vuosisadan alussa oli Franskan keisari Uapo-

leon I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse
Franskan oli hän Espanjan, Italian, Belgian, Hoi-
lannin ja Bänsi-Saksan hallitsijana. Europalaiset
ruhtinaat yhdistyivät hänen valtaansa kukistamaan,
joka heille myöskin onnistui. He kokountuivat sen
jälkeen „kongressiin" Wieniin Europan valtio-asioita
järjestämään. Siellä perustettiin muutamasta ja 30
valtiosta Saksan /ntto, jonka tarkoituksena oli aut-
taa toisiansa. Vhteisiä asioita johtamaan asetettiin
liitto-kokous Frankfurt am Mainiin, johon saksa-
laiset valtakunnat lähettivät edusmiehensä. Biiton
kaksi mahtavimpaa valtakuntaa, Preussin kuningas-
kunta ja Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin
kateelliset, josta viimein v. 1866 syttyi sota. Preussi
voitti taistelussa. Itävallan täytyi luopua liitosta
ja tämä raukesi. Preussi valloitti monta liittoval-
tiota ja hankki itselleen ylivallan. Pohjais-Saksan
valtiot tekivät nyt keskenänsä liiton, niin nimitetyn
Pohjais-Saksan /iiton, Preussin johdannon alla. Tä-
hän liittoon yhtyi Saksan viimeisessä sodassa Frans-
kaa vastaan myös Etelä-Saksan valtiot.

Saksan moipi jataa kahteen osaan, nimittäin Poh-
jais? jaGtelä-Saksaan. Mainmirta on niiben rajana.

Saksalainen kansa on monessa suhteessa etevä
kansa. Saksalainen tLolllBUUB on ensimmäisiä maan
päällä ja kilpailee Englantilaisten jaFranskalaisten
teollisuuden kanssa. Kansan V2llBtuB on niin yleinen,
että ainoastaan harva maa on siinä suhteessa kor-
keammalla kannalla.

Pshjais-Saksaan kuuluu 21 maltiota. Päämaltio on
Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulumista
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maltioiéi omat tärkeimmät Saehsin kuningaskunta^
©achsitatset herttuatunuat, Mecttenburgtn ja
Olbenburgin suuriherttuakunnat ja nuo 3 maftaata
kaupunkia Lybeck, Hamburg ja Bremen.

Etelä-Saksaan kuuluu Bai eri n ja SMrttemoergtn
kuningaskunnat, Babin ja Hes sin suuriherttuakun-
nat ja maltiomaa Glsas—Lothringi.

Elsasin ja osan Bothringia on Saksanmaa 1870
—1871 vuosien sodassa valloittanut Franskalta. Ua-
mät maat ovat asetetut Saksan keisarin hallituksen
alaisiksi välittömänä valtiomaana.

Saksalaiset maltaktmnat omat yhbistetyt yhbeksi maiti?
oksi, Saksan maltatunnafsi. Preussin kuningas on mal?
takunnan keisari.

Preussin fmringtråfunta
(6,300 neliöpen., 27 milj. asut.)

on kaksi kolmatta osaa Saksanmaata ja käsittää suurimmanosan Pohjais-Saksaa. Mecklenburgin ja ©acl)filaisten hert-
tuakuntain lautta on se jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kunin-
gaskunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kulu-
essa kasvanut yhdeksi Europan „isovaltoja". Preus-
sin kuninkaista mainittakoon Fredrik 11, joka var-
sinkin hankki arvoa valtakunnallensa. Preussilla
on ollutkin enimmiten voimakas hallitus ja lukuisa,
hyvästi varustettu sotajoukko, jonka lisäksi tulee,,
että sivistys maassa on hyvin korkealla kannalla.
Alussa käsitti Preussi ainoastaan Brandenburgin
vaaliruhtinaskunnan. Vähitellen en se voittanut
idässä Pommerin ja Preussin maakunnan Itämeren
rannalla, Posen'in Puolan vieressä, Schlesian ja
Saehsin etelässä. Bännessä on se voittanut Hessin,.
Rheinin maakunnan ja Westfalin, Hannoverin Poh-
janmeren rannalla ja viimein Holsteinin ja Slesvi-
gin Itämeren ja Pohjanmeren välillä.

Itäisessä osassa omat tärkeimmät kaupungit Itäme-
ren rannalla:

$öitigsberg, Danzig ja Stettin,
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9Je harjoittamat kaikki suuri-armoista wiljakauppaa ja omat
sitä paitse wahwoja linnoituksia merirajan suojelua raarten.

Sisämaassa omat:
Berlin, sJ3ot§bam, Magbeburg, Sittenberg ja

esi au.
Sertin on Preussin pääkaupunki, jossa on 1 milj. asuk.

©e ei ole mnuha kaupunki ja on sentähden merkillinen suurista ja
leweistä kuduistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Pots-dam on tunnettukuninkaallisista linnoistaan. — SJiagbeburg on
wahwa linnoitus. — tt enfierg on Lutherin lautta tunnettu.
— S res lau on Preussin lähinnä suurin kaupunki (270,000 asuk.).

Läntisessä osassa omat:
grantjurt am Main, töin, Glberfelb ja Han-

nooer.
Frankfurt am Main on rikas kauppakaupunki. —Köln'-

issä on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. — Tässä kau-
pungissa malmisietaan tunnettua „Ecm de ©ologne" [oo dö kolons.
" Elberfeld on suuri tehdaskaupunki.

Pohjaisessa on Kiel ja Aitona Holfteinisja ja
Fle n s b org Slesmigisfä.

Kielissä on oiwallinen sotasatama. — Slltona on Ham-
burgin wieressä jaon samoin kuin Flensborg nnlkas kauppakau-
punkt.

Sachsin kuniNMslmtlMssa on ©revben ja Leipzig.
Dresden on pääkaupunki ja siellä on kuuluisa kokoelma maa-

lauksia. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan Itsfus ja sieltä lähe-
tetään kirjoja faiffttn maihin.

Kolmesta wapaasta kaupungista on amburg lähellä Elben
letreää fuulahbelmaa ja siis läheisessä yhteydessä maltameren kanssa;
Elbeä. ja rautateitä myöten lähetetään sieltä tamaroita Saksan sisä-
maihin. Se on sentähden tärkein kauppakaupunki Europan mante-
reella ja sillä on 400,000 asukasta. •— N rem e n on Weserin mar-
rella ja Ly beck lähellä Itämertä.

SSaicriS (l,4oo neliöpenink. 5 milj. asuk.) on Mun-
chen ja Nitrnberg.

Munchen on pääkaupunki. Se on ©alfan tärkein taide-
kaupunki ja siellä taroataan suuria taibefokoelmta, jotta säilytetään
komeissa rakennuksissa. Munchenissä roalmiStetaan ja juodaan y al-
jon „baierin olutta'. — Nurnbergissä on monenlaatuisia tehtaita.
Täällä roatmistetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Wurttcmberg'isjä on Stuttgart pääkaupunkina.
|jesftSfä ou mcchma Mainz'in linnoitus.
(lÉfQBiBfa on Strafsburg Nheinin marrella.
Tämän kaupungin tuomiokirkko on maailman mainio korkeasta,

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

Najat: katso kartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri kan-

saa. Lännessä asuu Saksalaisia, pohjaisessa ja ete-
lässä Slavilaisia, idässä Rumaneja jakeski-osassa Un-
karilaisia eli Magyareja [madjar].

Eri kansojen ei-inuraisuuäen vuoksi ei Itävalta
ole mihään vahva valta, vaikka se on iso. Valistus
ei ole ylimalkaan korkealla kannalla.

Wuoria ja jokia: katso Keski-Europaa.
Itämaita jakautuu 2 pää-osaau, nimittäin 1. Itä?

mallan keisarikunta, johon kuuluu pohjaiset ja läntiset
maakunnat (joiben joukossa Böhmi, Tyroli, Galizia j. n.
e.) ja 2. Unkarin kuningas a, joka käsittää itäiset
maat (marsinaisen Unkarin, Transsilmanian y. m.)

Itäwallau keisarikunnassa omat kaupungit Prag,
Söien ja Tri e st.

P.rag on Böhmin pääkaupunki. — Wien, keisarikunnan
pääkaupunki (1 milj. a\ut.), on edulliselta paikalla Itämallan malta*
joen Sonaman roarrella. — Triest on waltakunnan tärkein meri*

kauppakaupunki.
Unkarin kuningaskunnassa on Buba-Pe

a»^3eft on Unkarin pääkaupunki ja siinä on 360,000
asuk. — Sutia (Dfen) ja Pest ow«t kumpikin eri puolella Tonawan
rantaa ja yhdistetyt pitkällä mitjasillalla.

6. Sweitsi.
(750 neliöpenink. 2^4 milj. asut.)

Rajat: katso kartasta.
Tämä on niitä harvoja maita Nuronassa, jotka

eivät ulotu meren rantaan. Se on suurimmaksi
osaksi täynnä vuoria jaonEuropan korkein vuorimaa.

/^sul<l<aat ovat eri suhu^erää, nimittäin Ha/c.^a!-
laisia, Franskalaisia ja /i«ii'a^«tsia. He elävät sovin-
nossa keskenään ja ovat aina olleet tnnnetnt va-
pauden hengestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa
ja maan vuorisen luonnon vuohsi ovat he voineet
vastustaa muiden maiden yrityksiä heitä voittamaan.
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Sveitsi on vapaavalfa (tasavalta) ja käsittää 25
vapaavaltiota, joita sanotaan kantoneiksi. Haikkien
niiden ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esi-
mies on presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpimänä
vuosi-aikana käyvät karjat laitumella vuorilla, joilla
rehoittavat tunturikasvit tekevät maidon sekä ras-
vaiseksi että hyvämakuiseksi. „Sveitsin juusto" on
sentähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle
on sen luonnon-ihanuus. Sveitsissä tavataan kor-
keita lumipeitteisiä vuoria ynnä jäätiköitä „Grle-
tscher" ja kohisevia koskia j. n. e., vaan myöskin
semmoisia vuoriseutuja ja laaksoja, joille helposti
päästä voi; sentähden matkustaakin tähän maahan
ja oleskelee siellä kesäaikoina paljon ulkolaisia.
I^ämä seikka tuottaa tietysti maalle saneen suuren
hyödyn. Voisi luulla että paljo vuorityötä harjoi-
Setaan Sveitsin Alppimaassa; vaan niin ei ole asian
laita, sillä Alpeissa on vaan muutamia metalleja.

Joet, joista Rhein ja Rhone omat tärkeimmät,
eimät suuresti eotstä kauppaa, koska nitoen juoksu läpi
muorimaan on ryopeä, eimatkä siis ole haaksikululle so-
pimat.

Tärkeimmät kan touit omat päiikaupunkiensa nimiset,
niinkuin seuraamat: Geneve ssheneev) eli Genf, Bern,
Zurich ja Basel.

Kaupungit eimät ole juuri juuria: Genevessä ja Zti-
richissä, jotta omat suurimmat, on kummassakin 70,000 asu?
kasta.

7. Hollannin kuningaskunta eli
Alamaat.

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

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähä-
lukuinen, ovat Hollantilaiset kunnollisina kauppa-
miehinä ja maanviljelijöinä hankkineet suuria rikkauk-
sia. I^auan aikaa olivat he maailman kaupan etu-
päässä. Hollanti on perustanut laajoja nuiismaiia
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vieraisin maanosiin, esim. Indian saarille, joista se
saapi kalliita tavaroita, niinkuin maustimia ja kah-
via. — Kun alhaisen Hollannin („Alamaitten") läpi
juoksee Rhein, Maas ja Sehelde, jotka suuhaaroil-
laan tekevät joukon saaria, täytyy Hollantilaisten
rantavalleilla suojella itseään meren ja jokien tul-
vilta. l^laa on viljavata; sillä rantavallein sisäpuo-
lella ovat avarat marskimaat, joilla karja nauttii niit-
tylaidunten rehevää ruohoa. Aivan suuri on voin
ja juuston valmistus ja kannattaa hyvin. Hollanti-
laiset ovat myös tunnetut puutarhanhoidosta. Haar-
lem'in seuduilla nähdään koko maisemat täynnä
kukkasipuleja (hyasintteja, tulpanej j. n. e.)

Tärkeimmät kaupungit omat Amsterdam, Haag ja
Rotterdam.

Omituista on että useampien Hollannin kaupunkein läpi juok*see kanawia, joiden kummallakin puolella on puilla istutettuja fa«
tuja. — Amsterdam on pääkaupunki (300,000 asuk.). Sämän Iä«
llella on pieni kaupunki Zaandam, jonka lairaateljtansfa petari
©uurt työskenteli faimumiefienä lairoanrafennusta oppiakseen. —

Haag'issa a\xxu kuningas. — Rotterdam on melkoinen kauppa*
kaupunki.

8. Belgian kuningaskunta.
(530 neliöpenink. 5V'2 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Tämä maa yhdistettiin Wienin kongressissa

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

Helgia on alankoa samoin kuin Hollanti ja
läpi maan juoksevat Naas ja Sehelde. Ainoastaan
kaakkois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka
ovat suuriarvoiset maan teollisuudelle, sillä ne si-
sältävät rikkaita rauta- ja kivihiilikaivannoita. Te-
ollisuus on sentähden hyvin edistyneellä kannalla.
Nuuten on Belgia edistynyt yhtä paljon kuin Ala-
maatkin maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa. A-
sukkaiden onkin täytymys tehdä ahkerasti työtä.
Belgia näet on tiheimmin asuttuja maita Europassa,
10,000 ihmistä neliöpeninkulmalla. (Suomessa on
300 henkeä neliöpeninkulmalla.)
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Tärkeimmät kaupungit omatVrussel, Antmerpen,
(Bent ja Liége slieeshs eli Luttich.

Sriisfel on pääkaupunki (400,000 asuk.). — Antmerpen on
Belgian etewiu kauppakaupunki ja linnoitus. — Lie malmisina
sota-llseilll suuressa määrässä.

9. Franska.
(9,600 neliöpenink. 38 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Tällä maalla on hyvin edullinen asema; sillä

se ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat ovat
sille avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa
tien muuhun maailmaan. Sitä paitse on se muusta
Europasta eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, ni-
mittäin Pyreneitten, Alppein, Jnravuorten ja Vo-
gesien kautta, ilman että nämät estävät yhteyttä
mannermaan kanssa. — Franskalla on lisäksi mu-
kava ilmasto ja maanlaatu, joka on monenlaiselle
viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköynnöksen
viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa, eten-
kin Ehönen laaksossa, on istutettu paljon silkkiäis-
puita, joiden lehdistä «i/^iuinen elää. Franska, Xii-
nan ja Italian kanssa, valmistaakin koko maail-
malle silkkitavaroita.

Pohjainen ja läntinen osa on Keski-Europan alansson
jatkoa, itäisissä osissa on wuollll, nimittäin 3)lä-Fransta (Ce-
mennit), SSogesit, ltratt>uoret ja Alpit. Etelässä eroitta-
mat pyreneit granstan Espanjasta.

Joet CTOat sD?aa§ ja Sehelde, — Seine, Öoire
ja ©aronne, — Rhone. Ne omat kaikki pur jehbittamia
ja auttamat sisämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Franskan kaupalle avuksi ovat myös monet
rautatiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas, mut-
ta Englannin on kuitenkin paljoa etevämpi. —

Vuorityö ei ole suuren arvoinen ; saadaanpa kummin-
kin kivihiiliä, jotka hyödyttävät I^ranskanmaan te-
ollisuutta. — Teollisuus on tärkeimpiä maan päällä.
Franskalaiset tehdastuotteet ovat tunnetut somuu-
destaan, ja tässä suhteessa ne voittavat kaikkein
muiden maiden teokset.
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Franska 011 tasavalta.
I^uu vuosien 1870—71 sodassa Franskan jet,

85.1^83.11 välillä I?rg.iiB^liii keisari Napoleon 111 jou-
tui V2,ulv6uts6ir, tuli Franska tasavallaksi. Napo-
160U pysyi hallituksessa oiisiuuiäu kuin 20 vuotta,
vaikka Franskalaisia on V3.il^6a. 1i3.11it3., ii6iä.u,n vilk-
llg.u.ll ja VÄlil.t,sl6V3.iB6ll luonteensa t1i.116.611.

Kaupungeista on Parisissa 2 milj., Lyon'issa ja
Marseillensa kummassakin 360,000 asukasta.

£iuiteesfa on meren rannalla Cal a i s [faiee], Ha-
Ore slö arar], Ron en [ruangs ja Cherbonrg ssherbuur.l

Calais on ylikulku^paitka Englantiin. — Cherbourg'illa
on oiwallinen sotasatama

Lännessä on Nantes ja Bordeaux.
Söorbeaur. harjoittaa mahdottoman suurta kauppaa punat*

silla wiineillä, joita miljellään niillä seuduin.
Wälimeren rannalla on Marseille [marsei] ja T on-

ton [iulongj.
Marseille käypi kauppaa Algier [alfhir] nimisen kaupungin

kanssa, joka on Afrikassa ja tuutuu Franskalle.
Sisämaassa on Paris, Versailles [nerjaij jaLyon.
Paris on Franskanmaan pääkaupunki, ©e on kahden puos

len ©eiue--n>iriaa ja on maailman loistawimpia kaupunkeja. Pal-
jon mieraita matkustaa muostttain tähän kaupunkiin, sen loistoa
katsomaan ja osaa ottamaan sen huroitutsista. Sen rakennuksista
huomataan Louvren [lumr] linna tallisarmoisine taidekokoelmilleen
sekä Notre-Damekirkko ja Inwalidihotelli, joöfa on Napoleo,-. I:sen
hauta. Kaupungin muinaiset liiNlanmuurit omat muutetut terneiksi
kaduiksi täynnä puu-istutuksia ja niitä janotaan Vulemardeiksi. Kau-
pungin fuojetemtfeEfi on paljon linnoja rakennettu sen ulkopuolelle.
— Versaillessa on komea linna ja maan mainio puisto.
SuonHsja Nhunen ja Saonen nhtymäfohfealta, on Europan suurimpia
silkkitehiaitll

Franskalle kuuluu Korsikan saari SBälimeressä.
pääkaupunki on Ajaccio sajatshiol, jossa Napoleon I stjntyi.

10. Brittein saaret.
(5,700 neliöpenink. 35 milj. asnk.)

Rajat: katso kartasta.
Niitä on kaksi suurta saarin, Suuri Britannia ja

Irlanti. Suuressa Britanniassa on Englanti, Skot-
lanti ja Wales [Ueels], jotta ennen oliwat eri maltatum
tina.
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Fn^lanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osaa; alankomaa ete-
lässä ja vuoristot pohjaisessa Suuri Britannia ko-
hoaa siis länteen ja pohjaiseen päin. Irlanti on
enimmäkseen alankoa.

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivan korkei-
ta, vaan ovat rikkaita /i?/<>c/?///l,<,^« kivilajeista; Englan-
nin kansan varallisuus riippuukin siitä. Metalleista
saadaan rautaa ja ii,/a«; mutta näitä metalleja vielä
arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suu-
ria kivihiili-kerroksi^, että vuosittain saadaan kivi-
hiiliä 1,000 miljonam markan arvosta eli paljon e-
nemrnän kuin muualla. Joku osa lähetetään ulko-
maille, vaan suurin osa käytetään omassa maassa.
tällä hiilirikkaudella käytetään erinomaisen paljon
tehtaita ja sentähden on Englannin ieoi/isuu« mah-
dottoman suuri. Tärkeimpinä tehdastuotteina voipi
mainita puuvillatavaroita ja metallitavaroita (esim.
työkaluja, huonekaluja, tykkejä ja rautalaivoja).
Kivihiiliseuduissa, etenkin keski- ja pohjais-Eng-
lannissa, tavataan tehdaskaupunkeja toinen toisensa
vieressä ja niiden ympärillä on maaseutukin täynnä
tehtaita. Kaikkialla kuuluu koneitten jyske ja mo-
nista savutorvista, jotka ovat korkeampain tornien
korkuiset, nousee hiilisavu japeittää ympäristöt mus-
talla hiilitomulla. Englannin tehdastavaroita, jot-
ka ovat mainiot hyvyytensä ja huokean hintansa
puolesta, käytetään kaikissa maanpiirin maissa,
niin hyvin kaukana Afrikassa ja Aasiassa, kuin
Eskimoilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee jymiä lahtia Brittein saariin. Itäpuo-
lella tekee Pohjanmeri Thamesin [tems] lahben, Hum-
oerln ja Forth'in lahben, joihin joet Thames (taup.
Lontoo), £>ttmt>er (iaup. Hull) ja Fort h laskemat. Länsi-
puolelta tunteupi maahan Bristolin salmi, johon @e
mer -jo ti purkaa mettänsä. vSuuren Britannian ja Ir-
taituin mälistä Atlantin merta nimitetään Irlannin me-
reksi, Skotlannin länsirannalle laskeutuu (S lyb e Mdl-

Suurella Britannialla on edullinen asema Atlan-
tin meren ja Pohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä
on sekin, että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kui-
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tenkin ovat niin syviä, että isot laivat voivat niitä
myöten purjehtia pitkän matkan. Tähän perustuu
Britannian kauppa. Ei ole koskaan ollut valtakun-
taa, jonka kauppa olisi voinut vertoja vetää Suu-
ren Britannian kaupalle. Mahdottoman suuri kaup-
palaivasto tuopi tavaroita Englantiin joko siellä
käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas
ulosvietäviksi. Muutamissa päivissä vaihtavat Brit-
tein saaret enemmän kauppatavaraa ulkomaan kans-
sa, kuin Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin
rautatiekartta näyttää, että siellä kulkee rautateitä
jokaiseen jokseenkin tärkeään kaupunkiin ja eten-
kin jokaiseen merikaupunkiin. Itsestään seuraa,
että sotalaivaston myöskin tulee olla ison, voidak-
seen sodan aikana kauppaa suojella. Englannin
sotalaivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään maalla
on ollut, eikä kustannuksiin katsota, kun sen hy-
väksi käytetään uusia keksinnöltä („pantsarilaivoja").

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren luo-
na ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä meri-il-
masi^ enemmän kuin millään muulla maalla Euro-
passa. Kesä ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on
sitä vastoin niin lauhkea, että kylmä kestää aino-
astaan muutamia päiviä. Sade ja paksu sumu ovat
tavallisia ja monessa paikoin sataa 5 kertaa enem-
män kuin meillä. — Kasvit ovat samat kuin Keski-
Europassa; vaan kostea ilma vaikuttaa sen, että
heinäkasvu on hyvin hyötyinen. Nurmikot meidän
puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Ilmasto
on maanviljelykselle edullinen; kuitenkin tuodaan
maahan paljon elatus-aineita, syystä että maa on
niin tiheästi asuttu.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kallis.
Maa on varakas, vaan rikkaus on epätasaisesti ja-
ettu; muutamilla asukkailla on mahdottoman suu-
ret tulot, vaan moni on suurimmassa köyhyydessä.
Kalleus tekee köyhille sen, ettei aikaihmisten työ
riitä, vaan myöskin lapsia lähetetään jo pienestä
pitäin tehtaisin. Tästä syystä on kansanvalistus hy-
vin alhaisella kannalla, ja suuri osa asukkaista ei
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ole ollut missään koulussa. — Uskonto Suuressa Bri-
tanniassa on protestanttinen, Irlannissa /iaio/i/?en.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana,
Kuninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on
kokous, jota sanotaan parlamentiksi ja jokaon jaettu
ylihuoneesen ja alihuoneesen.

Englannissa on itäpnolella:
Lontoo, Hull ja Nemeastle [njmtfasii.
Lontoo on Englannin pääkaupunki ja maailman suurin

kaupunki. Tässä „jöttiläisfaupungisfa" on 4 milj. asukasta eli kaksisen raertaa mitä koko Suomenmaassa, Sen edullinen asema mo=
lemmin puolin symää ja leraeää Thamesjokea on tehnyt sen maail-
man suurimmaksi kauppakaupungiksi. Saimat seisomat joko Tha-
mcé'issa tahi laimateioilla eli iairoetuisfa salamoissa, jotka oraat
niin rakennetut, että Thamesin mesi luoteen aikana tuimaa sisään.s>oen alatse kulkee kaksi tunnelia ja sen ylitse miepi monta siltaa,
joilla on mahdottoman suuri liike. Monta rautatietä kulkee keskelle
kaupunkia ja yhdistää sen muun Englannin kanssa. 2)tsi rautatie
kulkee kaupungin alitse.(Steläjmolefla on Portsmouth [portsmötshi ja Ply-
mouth [plimötef)].

Nämät kaupungit omat kanalin warrella ja niittä on aroarat
satamat Britannian sotalairoaatotte.

Lännessä on 23rt3t0l sbristlj ja Liverpool Oliver-
pui].

Sisämaassa on Birmingham sbörmmgemi, Shef-
ie Ib [shesstlo], Manchester [mentshestr] ja 'paljon muita

tehbaskauvunkeja.
Sköttlllnnissa on pääkaupunki Gbin bur g ibässä ja

G lasgom [glesgoo] lännessä.
Irlannissa on pääkaupunki £)uolin sdöbiinj.
Kaikki nämä kaupungit oraat hywin wäkirikkaila, niissä on

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

kuin Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita maita,
jotka j^hteensä täyttävät lähes 400,000 neliÖpenin-
kulmaa ja ovat "siis kaksi vertaa suuremmat kuin
koko Europa. Englannilla on Europassa Ai/ii-aiiä^in
vahva linna Välimeren suun rannalla ja Malta kes-
kellä Välimerta. Sen tärkeimmät alusmaat ovat
muissa maan-osissa, nimittäinKap-maa Atrikan etelä-
päässä, koko Australian ,namns?', pohjainen osa Poh-
jais-Amerikaa ja vihdoin rikas ja avara A,n'-/nck'a.
Näistä alusmaista on hyvin suuria etuja. Brittiläi-
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set laivat eivät tuo kotiin ainoastaan semmoisia
tavaroita, joita myödään muihin maihin semmoisina
kuin ne tuodaan; vaan ne tuovat myös raaka-aineita
tehtaisin. Suuri osa valmistetuista tehdas-tuotteista
viedään takaisin alusmaihin.

Etelii-Europa
käsittää kolme niemimaata, nimittäin Ppreneitten, Ita-
lian ja Balkan-niemimaan.

Ilmasto on etelä-Europassa paljon lämpimämpi
kuin muualla Europassa, kun se lähenee kuumaa
vyöhykettä. Kasvikunta on siitä syystä toisenlainen
kuin meidän maassamme. Kasveja, joitameillä on ai-
noastaan kasvihuoneissa tahi asuinhuoneissa, kas-
vaa siellä ulkona. Omituista on myöskin, että muu-
tamat puut eivät pudota lehtiänsä, vaan ovat aina
viheriät, niinkuin laakeri, öljypuu, sitruuna- ja ap-
pelsini-puut, jotka molemmat viimemainitut kanta-
vat „etelähedelmiä". Nisu on leipä-eläkkeenä.

Phreneitten niemimaa
Rajat: katso kartasta.

on saanut nimensä Pyreneitten mnorijonosta, jota on
rajana Franskanmaata maStaan.

Tämä niemimaa sisältää kaksi fuuingastuntaa, nimit-
täin Espanjan (9,000 neliöpen. IG milj. asuk.) ja Por-
tugalin (1,700 neliöp. 4 milj. asuk.).

Byreneitten niemi on vuorimaa, joka kohoaa
ylängöstä, noin 2,000 jalkaa korkeasta. Ilmasto on
hyvin kuiva, ja tästä syystä on maanviljelys huono.
Karjanhoidolle on maa paremmin sopiva ja espanja-
lainen lammas, merino-lammas, on vanhoista ajoista
asti ollut kuuluisa hienoista villoistaan. Kaupalle
ovat joet vähä-arvoiset, niiden juoksu, samoin kuin
Sweitsin jokien, on ryöpeä.

Jokia: Gbro juoksee kaakkoiseen päin 3Sätimereeu;
T ajo stahhol (kaup. Lissabon) ja monta muuta juoksee länteen-
päin Slttaittitt mereen.



50

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoi-
tetaan vuorityötä ainoastaan vähäisen. Suolaa saa-
daan paljon, niinkutsuttua „Sant Ybes-suolaa", josta
joku osa viedään Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vuo-
rimaissa kaivetaan sitä niinkuin metalleja (^vuori-
suolaa"). Etelä-Venäjällä, jossa maa sisältää paljon
suolaa, vievät joet suola-ainetta suolajärviin. Ke-
sällä, kun auringon paiste kuivaa veden, jääpi suola
jäljelle, Tätä luonnon menetystapaa on Portu-
galissa mukailtu. Suolainen merivesi johdetaan ni-
mittäin aavoille paikoille ; auringon paisteella haih-
tuu vesi ja nyt kootaan suola, joka on jäänyt jäl-
jelle („merisuola"). Suolaa saadaan kolmannellakin
tavalla, nimittäin suolalähteistä („Luneburg'in suo-
laa").

Niemimaan asukkaat, Espanjalaiset ja Portuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Ileidän kie-
lensä ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä su-
kua Franskan ja Italian kielille. — Heidän uskon-
tonsa on katolinen ja tästä syystä on kansanvalistus
jäänyt takapajulle.

11. Espanjan tnningasknnta
oli muinoin mahtavimpia valtakuntia Europassa ja
hallitsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maan-
osissa. Espanjasta läksi nimittäin mainio meren-
kulkija Columbus matkoilleen ja löysi Amerikan.
Vähitellen menetettiin löydetyt maat jaEspanja on
voimaton huonon hallituksensa ja valtioriitojen
vuoksi.

KfinPimgcista on Mabrib keskessä, Granaba ja
©emillä [seroiljaj etelämpänä; (Sabij, Malaga ja Bar-
c elona meren .rannalla.

Madrid on pääkaupunki ja siinä on 400,000 asuk. — Gra-
naba ja Serailla oivat Espanjan ihanimmassa ja sentähden enim-
min alistetussa osassa. — Muut kaupungit owat tärkeitä kauppa*
kaupunkeja.

rattar on turoin roaljroa linnoitus Wälimeren suun ran-
nalla; se on Englannin IjaHuSsa.
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12. Portngalin tnningastnnta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, joka hai-
litsi alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian
«aaret ja Brasilia. Nyt se on ilman arvoa samasta
syystä kuin Espanja.

Kaupungeista on ainoastaan kaksi tärkeätä, nimittäin
Lissabon ja Oporto.

Lissabon on pääfaupunki ja siinä on 250,000 asuk. — O-porlo on tunnettu munistansa, jota sanotaan „porlwiiniksi".

Italian niemimaa
sisältää Italian kuningaskunnan (5,400 neliöpen. 28V2milj. asuk.). äöälimereésii on paljon saaria, niintnin Si-
cilia, Sarbinia, Korsika ja Malta.

stajat: katso kartasta.
Italian niemimaan rajana pohjaisessa omat Alppi-

muoret. Niiben alkupaikasta SBältmeren rannalla läbte-
mät Apenninit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jat-
kumat mielä Siciliaankin. omituisuus tällä muorijonolla
on, että fttnä lamataan tulimuoria, niinfuiu aSefuötué(Stetä^taltassa ja ®tna ©icitiasja. — Molemmin puolin
muorijonoa löytyy alangotta; suurin alanko on se iso ta-
sanko, jota rajoittamat Alpit ja Apenninit. ©itä sanotaanPo'n-tasangoksi, kun sen läpi mirtaa Italian tärkeinjoki, Po (kaup. Surin), joka lähtee läntisistä Alppimuorista
ja juoksee itäänpäin Abrian mereen. Toinen, kuitenkin pie-
nempi joki, on Ti ber (faup. Skorna).

Kristuksen aikana hallitsivat Noman keisaritmelkein koko silloin tunnettua maailmaa. Keski-
ajalla, jolloin paavien valta ulottui yli koko kristi-
kunnan, oli Eoma taas koko Europan keskuksena.
Vähitellen väheni tämä valta ja Italia hajosi vähem-
piin valtakuntiin, joista useat kuuluivat vieraan
vallan alle. Viimeisinä aikoina oli näin Itävallalla
muuan osa Pohjais-Italiaa. Monta vuotta on sen-
tähden ollut rauhattomuutta maassa. Äskettäin on-
nistui Italialaisille vapauttaa maansa vieraasta val-
lasta ja yhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko Ita-
lian. Paavilla, jonka vallassa oli viime aikoihin
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asti niin nimitetty kirkkovaltio eli keskinen Italia,,
on tätä nykyä ainoastaan se valta, joka hänelle tu-
lee uskonnon suhteen.

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset.
Heidän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta
Roman kielestä. Latinasta on sitä paitse alkuaan
myöskin Franskan, Espanjan ja Portugalin kielet.

Elatuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän
edistyneitä. Koska maa on vuosisatojen kuluessa
ollut vieraan vallassa ja hajallaan, on seisahdus
syntynyt kaikissa suhteissa. Itse kansa on älykäs-
tä, mutta untunutta ja laiskaa. Pohjais-Italialaiset
ovat kuitenkin toimeliaita. — tärkein elatuskeino
on Fl'Uin«l'//s/^H ja Italia onkin se maa Euro-
passa, joka tuottaa enimmän silkkiä. Po'n-tasan-
golla istutetaankin silkkiäispuita pelloille ja tien-
vieriin; näiden puiden välissä kiertelee viinipuun
köynnöksiä.

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

13. Sialian tuninsastuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä Sicilicm ja Sardinian
saaret. Korsika kuuluu Franskalle.

Tärkeimmät kaupuustit omat:
Pohjais-Italillssll Wenoma »shenoval, Torino (eli

Turin), Milano ja SSenéjia.
Genom a (eli Genua) on kauniilla paikalla samannimisen lah-

den rannalla ja oli keski-ajalla mahtaman toapaaroallan pääfaupun»
kina. — Milanossa, joka on Lombardian maakunnassa, on komea
tuomiokirkko walkeasta marmorista. — Venezia (eli Venedig) on
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VENEZIA.
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Adrian meren rannalta, Se on rakennettu saarille niinsanotuissa!«loanneissa" ja sen läpi käy fanamia ristin rastin Nämät oraat
iatujen asemasta sillä tamoin, että niitä kuljetaan telttamenheissä,
joita sanotaan .gondoleiksi'. SSenejia oli pääkaupunkina mahtamassarcapaaraallasfn, join kokosi rikkauksia kaupalla Wälimeren maiden
ja Indian kanssa. Wielä nähdään tämän rikkauden jäännöksiä mo-
nisfa loistamissa palatseissa ja kirkoissa. Kaikki on siellä kuitenkin
nyt lamassa, sillä kauppa on häminnutX.

Keski-Italiassa on Firenze, Lioorno ja Roina.
Firenze (eli Florens) on rikas taidekeräyksistä, Sinortto

Wälimeren rannalla, on kauppakaupunki. — Noma on Stalian pää-
kaupunki; sillä on 300,000 asukasta. Muinaisajan suuruuden jään»
nöksiä on toto joukko, niinkuin funniaportteja ja obeliskeja. Suurin
muinaisjäännös on ©olosseum, teateri, johon mahtui 100,000 kat-
sojaa ja jota Nomalaisel fänttircät miekkailu-humeja ja eläin-taisteluja
martett. — Uudemmista rakennuksia huomataan Pietarinkirkko,
maailman suurin kirkko, ja V ani, maailman suurin linna. Va-
likanisia osuu paawi. Nomasfa on paljon laidekeräyksiä: maa-
larit, furoanroeistäjät ja muut taiteilijat matkustamatkin kaikilla haa-
roilta tähän merkilliseen kaupunkiin.

Etelä-Italiassa on Napoli.
Napoli (Neapel) on Italian suurin faupuntt ja siinä on 1b

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

Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vul-
kanit) V^/i/cea» Vesuviuskin vain aika ajoin, aina use-
ampain vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alin-
omaa tupruaa aukosta (kraterista). Kun puhkea-
misen aika lähestyy, kuuluu vuoren sisästä ikään-
kuin ukkosen jyrinä; sulat aineet (laava) kohoavat
vähitellen vuoren sisuksesta ja viimein vuotavat
aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena jokena juok-
see laava vuoren kupeita alas ja hävittää kaikki
tyyni matkallansa. Samalla aikaa krateri heittää
kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesu-
viuksen merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna
79 jälkeen Kristuksen syntymisen. Laava tuhka-
sade silloin peittivät /'om^^'in ja Herculanumin kau-
pungit. Viime vuosisadasta alkaen on ruvettu kai-
vamaan näitä kaupunkeja ilmi ja on niistä opittu,
paljon tarkemmin tuntemaan muinaista aikaa.

Europassa on tulivuoria ainoastaan Islannin
saarella ja Italiassa. Amerikassa ja Aasiassa sitä
vastoin niitä on paljon enemmän. Ison valtameren
ympärillä on tulivuorten jakso, joka kulkee pitkin
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koko Amerikan länsirantaa ja jatkautuu Aasiaan.
Pitkin Aasian itärantaa kulkee se alas Indian
saaristoon asti. Yksinänsä Javan [dsavan] saa-
rella löytyy 50 tulivuorta.

Sicilillssa omat Medinan ja Palermon kaupungit.
Messinä Harjoittaa suurta etelähedelmäin (Messtnahedel-

mäin") kauppaa.

Balkan-niemimaa
sisältää miisi maltakuntaa, jotta omat: Turkinmaa (6,000
neliöpen. 9 milj. asittV), Kreikan kuningaskunta (1,200
neliöpen. 2 milj. asuk.), kuningaskunnat tftn mania (2,400
neliöpen. 5 milj. asuk.) ja to erin (900 neliöpen. I^4
milj. asuk.) sekä ruhtinaskunta Montenegro (170 neliöpen.
200,000 asuk.).

Najat: katso kartasta.
Tässä niemimaassa on paljon wnoria. luoteessa kul-

kee muori jonoja, jotka omat Alppimu orten jatkoa. Niistä
lähtee itäänpäin Balkan Mustaan mereen asti, ja etelään-
päin Kreikan muoret, jotka kulkemat hamaan niemimaan
eteläisimftään päähän. — Alppein, Balkanin ja Karpatien
mälissä on suuri Ton am ania akso.

Tärkein joki on Tonama. ©e mirtaa läpi Tona-
manlaakfon lännestä itäänpäin ja saapi suuren joukon syr-
jäjokia ympärillä olemista muorista.

14* Xtttiin waltaknntaa

hallitsee suurtsuttaut, jonka ensimainen ministeri on ni-
meltään suttrtmtsuri'; ylhäisimmät mirkamiehet saamat ni-
men pasha. Turkin eli Osmanin maitokuntaan kuuluu sitä
paitse myös suuria alueita Aasiassa ja Afrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa, ja tunnus-
tavat Muhammedin uskontoa. Keski-ajalla valloitti-
vat he Konstantinopolin ja peloittivat monen vuosi-
sadan kuluessa Europaa ryntäyksillään läheisiin
kristin-uskoisiin maihin. Turkkilaisten valta on
vähitellen vähennyt ja useammat maan-osat ovat
irtautuneet. Kreikka, He?i'i»ia, /^«mclni» ja Montenegro
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ovat aivan itsenäisiä valtioita ja Bulgaria on mel-
kein itsenäinen. — Turkkilaisia Europan Turkissa
onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat
Slaveja ja Kreikkalaisia. Turkkilaisilla on monta
hyvää avua ja he ovat etenkin sanansa pitäväisyy-
destä tunnetut. Tässä suhteessa on heidän luon-
teensä aivan perinvastainen kuin Kreikkalaisten.
Turkin hallitus on hyvin heikko („sairas mies"); vaik-
ka kristin-uskoiset olivat muhammedilaisia neljä
vertaa lukuisammat, sorrettiin heitä tähän asti pai-
jon. Kristityt tällä niemimaalla kuuluvat, samoin
kuin Venäjälläkin, kreikkalaiseen kirkkoon, ja Kon-
stantinopolin patriarkka on heidän päämiehensä
Turkinmaalla.

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

Konstantinopoli on pääkaupunki ja siinä on 600,000 asuk.
2JJuinoin oli sen nimi 33t)3antium. Sultanin linnan niini on ©e*
ralji. ©ojianmoökee uli muinoin kristittyin kirkkona.

Kreta eli Kandia on tärkein Guropan Turkkiin kuu-
lumista saarista.

Bulgarian ruhtinaskunnassa on Sofia pääkaupunki.

15* Btcilan knningastmnta
on pienimpiä fuutugastuntta europassa.

Kreikan kansa polveutuu muinaisina aikoina
kuuluisista Kreikkalaisista. 8e ei ole juuri valis-
tunutta, — Muinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljel-
ty ja metsät peittivät vuoria; vaan nämät ovat ai-
kojen kuluessa tulleet hävitetyksi, ja i!m23to on sii-
tä syystä kuivaa. Uaauvi!J6l)'B ei ole hyvin edisty-
nyt ja ainoana ulosvientitavarana ovat korintit. —-

Kaupassa ovat Kreikkalaiset hyvin taitavat. Hei-
dän maansa on samoin kuin Englanti, Tanska ja
Norja ympäröitty merellä ja sillä on siis melkoinen
merikulku. Pienellä Hermupolinkaupungilla on kaup-
palaivasto, johon kuuluu monta sataa laivaa.

Pääkaupunki on Athena. — Syran saarella on H»er-
mupolis.
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16—18. Uttningaéfttitnat Nnmania
ja Serbia setä rnhtinasknnta

Montenegro.
Nämä maat ovat itsenäisinä valtakuntina Venä-

jän sodan jälkeenTurkkia vastaan vuosina 1877^ 78.
Nnmllllill on ijo tasanko, rikas milsasta ja karjasta.

Päätaumtnti on Bukaresht.
@eröi(t on muorista. Kuten Smeitsi ei tämäkään maa

ulotu mereen asti. Pääkaupunki on Belgrad, Tonaman
marrella.

SJlouicucnro on mähäimn muorimaa, jossa asuu ur-
(mollista, puolisiivistynyttä kansaa.

Aafia.
(800,000 neliöpenink. 800 milj. asuk.)

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

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

Ilmasto on hyvin erilainen, koska Aasia ulot-
tuu päiväntasaajasta Pohjais-däämereen ja siis on
kolmessa eri vyöhykkeessä.

IVSeri. Pohjais-Jäämeri on jäätyneenä suurem-
man osan vuotta. Kauan on luultu sen olevan hyö-
dyttömän merikululle; mutta vuosina 1878—79 on-
nistui Nordenskiöldille kulkea laivalla koko poh-
jaisen Aasian ympäri. — Beringin F^/men kautta on
Pohjais-Jäämeri yhteydessä Ison valtameren kanssa.
Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka muo-
dostaa monta pienempää merta, niinkuin O/wis/cin
meren, Japanin meren ja Kiinan m?/^». Indian me^i
tekee Bengalin lahden, Persian lahden ja Punaisen meren.

Niemimaita. Idässä on Kamtshatka, etelässä
Taka- India ynnä niemi Malakka, Esi-India ja Ara-
bia, — ja lännessä la/i<i Aasia.

Saaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisar-
jasta ovat Japanin saaret tärkeimmät. Ison valta-
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meren ja Indian meren välissä on Indian saaristo,
johon kuuluu Filippinit, H/oi,/^'i ja 4 suurta Sunda-
saarta, nimittäin Borneo, Celebes, Jäva ja Sumatra.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. Aasian Venäjä, johon kuuluu Siperia, l^u-

ran ja Xaukasia.
2. Aasian Turkki.
3. Arabia.
4. Persia.
5. India, joka jaetaan Esi-Indiaan, Taka-In-

diaan ja Indian saaristoon.
6. Kiinan valtakunta.
7. Japanin, saaristo.
Aasian, jakaa kahteen suureen pääosaan kaa-

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

aasian Venäjätä, on a/ama<2. samankaltainen kuin
Europan Venäjä. Fitkin Pohjais-Jäämeren rantaa
löytyy jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä
ja peltomaata, ja Turan on aromaata. Ilmasto on
kuitenkin vielä kylmempi kuin Europan Venäjässä.
Merkillistä on, että Turan, jossa tavataan kaksi
suurta järveä, nimittäin Kaspian /nez-i ja Araljärvi,
on osaksi alempana valtameren pintaa. Suurimmat
joet ovat Obj, Jenisei ja Lena, jotka laskevat Jää-
mereen.

Etelä-QSa on ääretön ylänkö.
Tämä/t ylängön itäisessä osassa on Kiinan va/ia-

/'?/7iia, jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät.
Sen eteläpuolitse kulkee Himalaja, maailman kor-
kein vuorenharju; korkein vuorenhuippu, Mount
.N)67>6st, on 29,800 jalkaa tahi toista peninkulmaa
korkea. Pitkin Kiinan meren rantaa on tuo erin-
omattain viljava Kiinan alanko.

Ylängön läntisessä osassa on Persia, Arabia, Aa-
sian Turkki ja Kaukasia.

I7«»<?6?,. etelä-osassa on Esi-India, jonka pohjais-
puoli on viljamaa alamaata, ja Taka-India, joka on
vuoria täynnä.

Tärkeimmät joet ovat Amur Venäjän Aasialai-
sen alueen rajallaKiinaa vastaan, Hoangho ja Jangtse-
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Aiany Kiinassa, Ganges ja Indus Esi-Indiassa sekä Euf-
rat, Tigris ja Jordan Turkin Aasialaisessa alueessa.

Useimmat seudut eteläisessä pää-osassa ovat
erämaita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pie-
net verraten Aasian suureen avaruuteen.

1. Wenäjän alue Aasiassa.
(300,000 ueliöpen. 15 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet nämät

mahdottoman suuret maisemat muilta kansoilta; vii-
meis aikoina ovat he valloittaneet Tnranin.

Vaikka Siperia (Sibiria) on niin mahdottoman
lavea, on siinä vähemmin asukkaita kuin Belgiassa.
Maan paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niin-
kuin kulta ja hopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin
sopelit, kärpät ja varsinkin oravat. Alkuperäiset
asukkaat kuuluvat moneen eri kansakuntaan ja elä-
vät karjanhoidolla, kalan pj^ynnillä ja metsästyk-
sellä. Paitse näitä koto-asukkaita ja maata viljele-
viä Venäläisiä, löytyy Siperiassa maanpakolaisiakin,
jotka ovat työvankeina. - Kaupungit ovat pieniä.
loöö/^/c lännessä, Tom sk likellä Obj-virtaa ja Irkutsk
lähellä suurta Baikaljärveä.

Turan asuu osittain paimentolaisia tahi ros-
voja (Turkmenit), jotka elävät huopateltoissa jakier-
tävät maata mahdottoman suurine lammas-, hevos-
ja kamelikarjoineen, osittain maanviljelijöitä. —

Täällä on eteläpuolella, Turkestanissa, melkoinen
Tashkentin kaupunki (100,000 asuk ).

Kaukasian läpi kulkee Kaukasus-vuoriharju Kas-
pian meren ja Mustan meren välissä. Alkuperäiset
asukkaat ovat monta eri sukukuntaa. — Suurin kau-
punki on Tijlis (100,000 asuk.). — Aa^i/u kaupun-
gista, joka on Kaspian meren rannalla, viedään pai-
jon petroleum'ia.

2. Tnrkin alue Aasiassa.
Kun Muhammed oli perustanut uskontonsa,

koetti hän väkivallalla sitä levittää ja hänelle on-
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nistuikin yhdistää koko Arahia yhdeksi valtakun-
naksi. Muhammedin seuraajat, kaliht, voittivat lä-
heiset maat ja valloittivat myös Polijais-Afrikan.
Joka paikassa pakoittivat he asukkaat Mukamme-
din uskontoon. He kulkivat sen jälkeenEspanjaan
ja perustivat maurilaisen valtakunnan, Cordoba svaj
ja sittemmin 6-ranäda pääkaupunkina. Tämä valta-
kunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin Maurit
karkoitettiin Espanjasta. Itse kalifikunta hajosi vä-
hitellen pienempiin valtakuntiin ja tärkein muham-
medilainen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Turkin Aasialaiseen alueesen kuuluvat seuraa-
vat maakunnat: Fä/i« Aasia, Armenia, Mesopotamia,
H^/a ja Palestina.

Vähässä Aasiassa on H?,?/,'na« kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki
Fevantissa (se on Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araraiin vuori, johon I^oa-
kin arkki seisahtui.

Mesopotamia on Enfrat- ja Tigris-Jokien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakun-
taa: Babylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli
hyvin viljelty. Xyt se on melkein autiona; mui-
naisajan loistavuutta todistavat ainoastaan mahdot»
toman suuret sorakummut ja rauniot, jotka ovat
jäännöksiä Niniven ja Babylonin kaupungeista. —

Tärkein kaupunki on nyt Bagdad, kalifikunnan mui-
nainen pääkaupunki.

B^iassa ovat kaupungit Aleppo (Haleb) jaDa-
maskus. Bamaskusdiaupunkihi kokoontuu vuotui-
sesti 7,Fyhä karavaani", muhammedilaisia toivioret-
keläisiä, jotka matkustavat Mekkaan.

Palestinaa eli Judeaa kristityt nimittävät ~pyh-
äksi maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syn-
tyi ja vaikutti. Se on sen vuoksi merkillinen maa.
Rantaa pitkin on /^ot'?n^t'cl pohjaisessa ja /^iisistt?, maa
etelässä. Sisämaan läpi kulkee pohjaisesta ete-
läänpäin vuoria, Libanon ja Antilibanon. viiden
välillä on laakso, jossa </o?'<ia>i virtaa. Jordan
juoksee ensin kauniin suolattoman Genesaretin jär-
ven lävitse ja laskee viimein suolaiseen Ituolleesen
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mereen. Tämä laakso on matalin kaikista maista
maan päällä, sillä (3-enesaret on 670 jaKuollut meri
1,350 jalkaa alempana meren pintaa. Kuolleen me-
ren seudut ovat myös siitäkin merkilliset, että niissä
näkyy maanjäristysten jälkiä ja täällä oli muinoin
Sodoman ja Gomorran kaupungit.

JERUSALEM

Falestina oli muinoin erinomaisen hyvästi vii-
jelty, vaan nyt on kaikki laiminlyöty; monessa koh-
den, jossa ennen oli viljavia maita, on nykyään ai-
noastaan erämaita ja aroja. — Asukkaat ovat suu-
rimmaksi osaksi Arabilaisia. Turkkilaiset sortavat
kovasti niitä harvoja kristityltä ja Juutalaisia, jotka
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siellä asuvat. — Kaupungit ovat pieniä, ja Jerusale-
missa, jossa muinoin oli monta sataa tuhatta asu-
kasta, on nyt ainoastaan 28,000.

Jerusalem seisoo ylängöllä, jonka ympärillä kol-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Tämä
on meille kristityille muistorikkain kaupunki maan
päällä. Temppeli ja kaikki loistavat rakennukset
muinaisista ajoista kyllä ovat hävitetyt ; vaan kaik-
kialla tavataan nimiä ja paikkoja, jotka muistutta-
vat Raamatun kertomuksia. „Pyhän haudan kirk-
koon1 kokoontuu pääsiäisaikana suuri joukko kris-
tityltä toivioretkeläisiä kaukaisistakin maista.

Jokseenkin lähellä Jerusalemia on _öei/s/ism,
jossavapahtaja syntyi.

A. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata.
Ainoastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty
maisema, jossa kahvipuu on sangen^leineii^E£ali^
via viljellään nykyään mo-B
nessa muussakin paikassaß
kuumassa vyöhykkeessä,B
esim. Brasiliassa ja Javanß
saarella.). — Asukkaat ovatß
Beduineja ja sanovat itsiänsäß

lapsiksi". He kier-B
tävät maata, kuljettaen ka-B
meleitansa ja harvalukuisia,^^^^^^^^^^^^^^^D
vaan erinomaisen hyviä he-B
vosiaan laitumelta la ii ii\m > i -B
le. Niinsanotut äy:droti:i-B
set hevoset" polveutuvat^ara-^^^^^^^^^^^^^^^D
bialaisista hevosista. •-. - • |

Arabiassa on muhammedilaisten pyhät kaupun-
git Mekka ja H/sc/ina. Mekkassa syntyi Muhammed
ja siellä olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa
vuotuisesti monta tuhatta muhammedilaista.

ARABIALAINEN.

4. Persiaa
hallitsee shahi-niminen ruhtinas. Maan tärkeimmät
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elinkeinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Persia-
laiset ovat tunnetut sievistä tavoistaan; vaan he
ovat viekkaita ja petollisia. Uskonto on muham-
medilainen.

Persiassa on monta isoa kaupunkia, niinkuin
Ispahän ja Teheran.

5. In^ia
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivila-
jeista tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta an-
taa kalliita puulajeja ja maustimia; eläinkunta an-
taa norsunluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme,
että vieraat kansat aina ovat koettaneet sitä vai-
loittaa. Jo ammoisina aikoina joutui sinne Krei-
kan kuningas Aleksander Suuri, kun hän kuului-
salla „Aleksander retkellään" valloitti koko Länsi-
Aasian. Uudempina aikoina valloittivat Portuga-
iiiaiset, Hollantilaiset ja Englantilaiset suuria osia
siitä. Portugalilaisilla on ainoastaan vähän jäljellä.
Hollantilaisilla on vielä suuri osa Indian saaristoa.
Mutta Englantilaisilla on enin osa Esi-Indiaa ja
suuria osia Taka-Indiastakin. Oli ensiksi englanti-
lainen kauppamies-seura, niin nimitetty Englannin
itä-indialais /l.'t)m./)/)<2nl«, joka viekkaudella ja väkival-
lalla 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. Britannialais-
ta Indiaa sanotaan /nH'an Ae!s«,'iA«7z?laA«l.

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

Asukkailla, joita nimitetään H'??cl«i^si, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri si-
vistys, ja heidän vanhimmalla, sanskrit- nimiselläkie-
lellään löj^tyy paljon oivallisia kirjoja. — Hinduit
tunnustavat Brahman nskonioa, joka jakaa kansan
neljään tarkasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli kas-
iiin. Ne Hinduit, jotka ovat niin alhaisia, etteivät
kuulu mihinkään kastiin, sanotaan Parioiksi ja ovat.
suuren ylenkatseen alaiset.
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Indiassa on vahvasti kansaa ja paljon kaupun-
keja, joissa asuu monta sataa tuhatta asukasta.

Ganges-joen varrella ovat Kalkutta, Benäres ja
erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä meren
rannikolla on Madras ja läntisellä Bombay.

Esi-Indiaan kuuluu rikas Ceylonin saari, eroi-
tettu mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyy-
detään.

Taka-indsassa on monta valtakuntaa. Englan-
nilla on muun muassa Singapore, joka on saarella
Malakkaniemen luona; se on tärkeä kauppapaikka.

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi Hollanti-
/a?'.<,^« hallussa. Filippinit kuitenkin ovat Espanjan.
Molukkeista saadaan paljon maustimia, esim. ryyti-
neilikoita ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sano-
taankin sentähden Maustin- (eli ryyti-) saariksi.
Tärkein kaupunki on />'atavi« Javan saarella.

6. kiiman waltatnnta
(200,000 ueliöpen., 400 milj. asuk.)

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat Var-
Kinainen Kiina ja erinomaisen korkea Tibetin vuori-
maa. Se on laajuutensa suhteen kolmas valtakunta
maan päällä ja väkirikkain kaikista; siellä onkin
enemmän asukkaita kuin koko Europassa ja joka
kolmas ihminen maan päällä 0111
Kiinalainen. Tämä suuri väki-B
luku on ainoastaan Varsinaisessaß
Kiinassa, jossa kuitenkaan ei tilaaß
eikä ruokaa riitä sille ilimispal-B
joudelle. Asukkaat myyvät usei .; B
lapsensa, päästäksensä heitä elät-B
tämästä, ja monta tuhatta asuuß
laivoilla hirsilautoilla, jotkaß
uivat jokienpinnalla. Kiinalaiset^^^^^^^^^^^B
muuten ovat keltasihoisia ja. hoilläß
on vnstoiset silmät.

Varsinaisen Kiinan läpi virtaaß
kaksi suurta jokea, Uoangho ja Jangtsekiang. Se on
viljavimpia maita maan päällä ja ahkerat Kiinalai-

KIINALAINEN.
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set viljelevät sitä kuin kasvitarhaa ; tärkeimmät vil-
jakasvit ovat »'iisi ja iee. Erinomaisen hyödyllinen
on sii^iäinsn. ja puolet kaikesta silkistä arvellaan
olevan kiinalaista (katso Franskaa ja Italiaa). —

Teollisuus on monessa suhteessa niin edistynyt, ettei-
vät Europalaiset voi siinä vertoja vetää; porslini,
silkkivaatteet ja lakeeratut teokset ovat paremmat
kuin Europalaisten. Kiinalaiset ovat ennen Euro-
palaisia keksineet monta keinoa, esim. kompassin,
porslinin ja kirjapaino-taidon. Mutta sitten ovat he
jääneet vanhalle kannalleen, kun sitä vastoin Euro-
palaiset ovat edistyneet; nyt ovatkin Europalaiset
paljon korkeammalla kannalla kuin Kiinalaiset.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut Europalai-
sia maahan; mutta viimeisinä aikoina ovat Englan-
tilaiset ja Franskalaiset pakoittaneetKiinan halli-
tuksen päästämään muukalaisia maahan.

Varsinaisessa Kiinassa on paljon suuria kaupun-
keja, esim. H^anion, Nanking ja Peking, joissa jokai-
sessa on 1

2 —1 milj. asuk.
Kanton oli kauan aikaa ainoa satama, johon

Europalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Hong-
kongein saari, joka on Englantilaisten. — /'e/cinF on
pääkaupunki ja keisarin asunto.

Kiinan muissa osissa asuu etenkin paimentolai-
sia, joita ainoastaan on muutamia miljonia.

7. Japan
on pelkkiä saaria. Samoin kuin Kiina on Japankin
kauan ollut Europalaisilta suljettu, jaAlamaalaiset
yksinään saivat käydä yhdessä satamassa. Vähän
aikaa takaperin ovat Europalaiset kuitenkin pakoit-
taneet Japanilaiset avaamaan muutamia satamia.
Päinvastoin kuin Kiinalaiset ovat Japanilaiset ru-
venneet edistymään. Jedo eli Tokib nimisessä pää-
kaupungissa on 1 milj. asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjaisessa
asuvat Mongolit, joihin Kalmukit, Kirgisit, Kiina-
laiset ja Taka-Indian asukkaat kuuluvat. Lounaassa
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löytyy etenkin Arabialaisia, Turkkilaisia j. n. e. Esi-
Indiassa asuu Hindu eja, Malakka-niemellä ja Indian
saaristossa asuu H/«i«^'ia.

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

Afrika.
(550,000 ueliöpen., 200 milj. afuf.)

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

maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita ja
lahtia, ja meri ei missään tunkeu syvälle maahan.
—> Afrikan ilmasto on lämpimämpi kuin muiden
maan-osien. Sen asema näet on suurimmaksi osaksi
kuumassa vyöhykkeessä ja ainoastaan vähempiä osia
nlottuu pohjaiseen ja eteläiseen lauhkeaan vyöhyk-
keesen. Monessa seuduin tuskin sataa ollenkaan.
Seuraus veden vähyydestä on, että siellä löytyy ää-
rettömiä erämaita.

Fi.9ä-^l/>iKaa hyvin vähän tunnetaan. Vettä
myöten, ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ai-
noastaan muutamia merenlahtia löytyy; pitkät mat-
kat tekevät matkustajalle mahdottomaksi päästä
maata myöten sisämaahan, ja ilmasto on joko liian
kuiva tahi niin turmiollinen, että se synnyttää tap-
pavia tauteja. Tämän lisäksi ovat asukkaat vielä
raakoja ja julmia, jonka tähden heidän seassaan
matkustaminen on vaarallista. Vasta viimeisinä ai-
koina on saatukin tietoja sisämaasta; englantilainen
lähetyssaarnaaja Livingstone ja amerikalainen Stan-
ley ovat tehneet itsensä kuuluisiksi matkoistaan

Afrikassa.
Afrika jaetaan seuraaviin osiin
1. Niilimaat, joihin luetaan Egypti, Nubia ja
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Abessinia. 2. .Ae?-ös,'i«, johon kuuluu Tripoli, Tunis,
Algier ja Marokko. 3. Sahara. 4. <3etti«n. 5. F^-
n^ani^itt. 6. Oliinsa [gineea]. 7. Etelä-Afrika, josta
Kapmaa on tärkein osa.

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

Pohjais-Afrikan etelä-osa on Saharan erämaa,
joka on 100,000 neliÖpeninkulmaa suuri eli puoleksi
niin iso kuin Europa. Äärettömät alat Saharassa
ovat pelkkää hietaa tai autioita kivitasankoja, ja
mahdotonta olisi matkustaa läpi tämän erämaan,
ellei siellä olisi vesirikkaita 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 kauppaloita, peltoja
ja metsiä. Hyväksi onneksi on keitaita paljon, ja
matkustajat kulkevat niinsanotuita karavaniteitä,
jotka vievät yhdestä keitaasta toiseen. Ainoastaan
dromedari, joka voi janoa kärsiä monta päivää ja
tyytyy hakaraisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi
matkustaa läpi tämän erämaan; sitä sanotaankin
senvuoksi täydellä syyllä „erämaan laivaksi". Kun
karavani tulee keitaalle, tapaa hän siellä vettä, vii-
jaa, taateleja ja lepää suurista vaivoistaan.

Itäpuolella ovat Niilmaat, joiden joukossa Abes-
sinia on korkea vuorimaa; Nubiassa jaEgyptissä on
ainoastaan matalampia vuoria ja niiden välitse juok-
see merkillinen Niiljoki. Vasta viimeisinä aikoina
on saatu tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki syntyy
useammista suurista järvistä, jotka ovat kaukana
Sisä-Afrikassa, ja matkallaan saapi se useampia suu-
ria syrjäjokia Abessiniasta. Mutta Nubian jaEgyp-
tin läpi kulkiessaan se ei saa lisäjokia eikä kasva
sateenkaan kautta. Näissä maissa ei sada ollenkaan.
Suullensa, Välimeren äärelle, on se aikojen kulu-
essa luonut ison suistomaan, niinsanotun Deltan,
joka muinaisina aikoina jo oli kuuluisa viljavuu-
destaan (~Gosen' c). Tämän viljavuuden synnyttää
Niiljoki vuotuisilla vesitulvillaan. Kun näet lämpö
kuumana vuoden aikana sulattaa lumen Abessinian
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vuorilta ja kun vahvat ~k esäsateet" putoavat Niilin
yläjuoksun seuduilla, paisuu joki, virtaa yli reuno-
jensa ja tekee Egyptin järveksi. Ainoastaan sulut
ja ylhäisemmät paikat eivät joudu veden alle. Vuo-
den lopulla vesi pakenee ja joesta jäänyt lieju li-
hoittaa maan.

Keski-Afrikassa juoksevat seuraavat joet: Senegal,
<?«m/>lVl ja iso Nigerjoki. Sudan on länsipuolella vuo-
rinen, vaan idässä alankoinen ja viljava maa.

Etelä-Afrikassa on vuoria pitkin rantaa. Sisä-
maassa on sekä erämaita että viljaviakin seutuja.
Tärkeimmät joet ovat Zambesi, Oranje [orangsh] sekä
iso Kongovirta.

A/ckinckunia Afrikassa poikkeaa osaksi muiden
maanosien eläimistä, ja siellä onkin monien suurem-
pain eläinten koti. Niilin ylisessä juoksussa on
krokodilejä ja virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa
muuttolinnut pohjaismaista, matkustavat suuret jou-
kot heitä alisen Niilin seutuihin. Saharassa asuu
kamelikurki. Etenkin Etelä-Afrikassa löytyy paljo
suuria eläimiä. Täällä elää norsuja eli elefantteja,
sarvikuonoja ja giraffeja; suuret karjat juovikkaita
zebrahevosia ja monenlaisia antilopeja karkelevat
jalopeuroja paeten, ja joutuvat kuoltuaan hyenojen
ja shakalein saaliiksi.

asukkaat Afrikassa eivät ole läheskään niin lu-
kuisat kuin Aasiassa. Heidän lukuansa ei varmaan
tunneta, vaan arvataan se 20(^ni^onaksi^I£oko
pohjais-Afrikassa asuu . l/v,7./,/-B
laisia; Keski-ja Etelä-Afrikassaß
Neekereitä. Neekerit ovat uin—B
tia; heillä on kähärä tukka jaß
paksut huulet, Etelä-Afrikassaß
asuu Hottentotteja, joiden tukk.iß
on vanukkeinen. — Kaikki .A ra-B
bialaiset ovat mukammedilaisiaß
vaan useimmat Neekereistä <ovatß

NEEKERI.
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1. Niilmaat.
Egypti (10,000 neliöpen. 5 milj. asuk.) on kyllä

Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäi-
nen „sijaiskuningas Hän vallitsee myöskin Nu-
biata. Asukkaat polveutuvat muinais ajan Egypti-
läisistä. Heidän silloisesta korkeammasta sivistyk-
sestään todistaa vielä suuri joukko muistomerkkejä,.
niinkuin temppelit, obeliskit ja mahdottoman suu-
ret pyramidit, joita, käytettiin hautakammioiksi

PYRAMIDEJA.

Egyptin kuninkaille. Muinais-Egyptiläiset näet
kunnioittivat kuolleitaan suuresti ja balsamoitsivat
heitä; sentähden Egyptissä tavataankin paljon ruu-
miita, niin nimitettyjä muknnoiia. — Merkillinen
Hues'i7i kanava yhdistää Välimeren ja Punaisen me-
ren toisiinsa ja tekee vesimatkan Indiaan, jonne
muutoin täytyisi kulkea Afrikan ympäri, paljoa ly-
hommaksi.

Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannalla
ja Kairo suistomaan alkupäässä. Aleksandrian pe-
rusti Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkau-
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punki; siinä on 350,000 asuk. ja se on Afrikan suu-
rin kaupunki.

Nubiassa ja Abessiniassa ei ole yhtäkään suu-
rempaa kaupunkia.

2. Berberiä.
Monen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tu-

nis, Algier ja Marokko rosvov aitioita, jotka ryösteli-
vät merellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Vä-
limeren rantojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä
tavaroita. Europan vallat kärsivät sitä ja maksoi-
vat vielä vuotuista veroa laivojaan suojellakseen.
Viimein teki kuitenkin Franska lopun tästä ilkival-
taisuudesta valloittamalla Algier'in vuonna 1830.
Tämä maa tuli siis Franskan omaisuudeksi; vaan
Franskalaisten täytyi monta vuotta käydä sotaa
ympärillä asuvia Arabialaiskansoja vastaan ennen-
kuin ne tahtoivat antautua heidän valtaansa. Frans-
kalaiset ovat koettaneet siellä levittää europalaista
sivistystä.

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

punki Tunis. 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 paimen-
tolaisina tahi karavanien ryöstämisellä.

4. Sn dan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on Timbuktu
erämaan rajalla. Monta karavani-tietä viepi tähän
kaupunkiin.

5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä
joista. Täällä on l^i/ie^iänismi (Cap Verde).
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6. Guinea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin
rantaa erittäin taudiliinen ilmasto.

7. Gtelii-Afrika.
Kap-maa on sen eteläisin osa ja päättyy Z^/vHn

toivon nismssn. Se on Englantilaisten vallassa.
Meikein samaan aikaan kuin Columbus pur-

jehti Espanjasta, koettivat Portugalilaiset löytää
meritietä Afrikan ympäri rikkaasen Indiaan. Mo-
nen yrityksen perästä tämä onnistuikin. Hollanti-
laiset seurasivat sitten samaa tietä ja valloitti-
vat Kap-maan; myöhemmin sen Englantilaiset anas-
tivat.

laatia*
S:t /Msna on myöskin Englannin hallussa.

Täällä kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa
Waterloon tappelussa voitetuksi, täytyi hänen an-
tautua Englantilaisille, jotka pitivät häntä 6 vuotta
vankina tädä saarella. — Madeira kuuluu Portuga-
lille ja on tunnettu viiniviljelyksestänsä. — d/acia-
gaskar on Indian meressä.

Mmttifa
(750,000 neitöpen. 100 milj, ajuk.)

jakautuu /''o/nais-^m^i^acnl ja Etelä-Amerikaan ; näitä
yhdistää Ae.^i-/l,tt6,H«, jonka kapeinta kohtaa sano-
taan Panaman-taipaleeksi.

Najat: katso kartalta.

Ilmasto on hyvin erilainen, koska Amerika ulot-
tuu kaikkiin vyöhykkeihin, paitse eteläiseen kyl-
mään.

Meri. Pohjais-Jäämeri on Davis-salmen ja .öa//?n-
lahden kautta yhteydessä Atlantin meren kanssa. Poh-
jais- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri
.^/e^si/co/a/lcisn. d/a^a//lasnsin, [magaljangsin] salmen kautta
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on""Atlantin meri yhteydessä Ison l^2^«??tt^e?^ kanssa.
Tämä tekee Kalifornian /a/lci^n.

Niemimaita. Pohjais-Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, Florida ja Kalifor-
nia. — E tela-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa
suhteessa se on Afrikan kaltainen.

Saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista 6^'ö',iianii on tärkein. Atlantin meressä
on Neio-Foundland [nju]. Pohjais- jaEtelä-Amerikan
välissä on suuri /^««Fi-/,?^i«„. saaristo, johon kuulu-
vat F«?«vi Antillii [antiljit], nimittäin Kuba, Jamaika,
Haiti ja Puerto ///«o, sekä suuri joukkopieniä saaria,
joita sanotaan /^'^i/csi Antilleiksi. Etelä-Amerikan
eteläpäässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi on Aa/>
Ilooni.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. 6^'ön/«/^i. 2. Brittiläinen Amerika. 3.

Pohjais-Amerikan Yhdysvallat. 4. d/s^si^on tasavalta.
5. /l^/ci-^m^i^«, jossa on useampia tasavaltoja. 6.
Z^e/H-^lm.e?Ha?i tasavallat. 7. Brasilian keisarikunta.
8. Guayanan maakunta. 9. Patagonian maakunta.
10. Länsi-India.

Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoornista
Pohjais-däämereen asti kulkee vuorijono, jota nimi-
tetään Andes-vuoriksi. Ne ovat pitemmät kuin mi-
kään muu vuorijono maapallolla ja ovat korkeim-
mallaan Etelä-Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan
ole niin korkeat kuin Himalaja. Andes-vuoret ovat
rikkaat kalleista metalleista, etenkin Perussa ja
Meksikossa, jossa on hopeata, jaKaliforniassa, jossa
saadaan paljo kultaa. Tulivuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andes-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin A,'a«i/i<2,i ylänkö.
Andesvuorten ja muiden vuorimaitten välissä on 3
suurta alankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mah-
dottoman suuri joki. Pampas ovat etelässäniiden
läpi juoksee Platajoki. Seiväs, s. o. metsät, ovat kes-
kessä ja niiden läpi virtaa Amazon-joki, joka on maa-
ilman suurin joki. pianos flja] ovat pohjaisessa ja
niiden läpi juoksee Orinokojoki. — Pampas jaLlanos
ovat ruohokkaita tasankoja. Seiväs sitä vastoin
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ovat maailman isoimpia metsiä, niinsanotuita aar-
niometsiä.

/la^niomeisä ei ole sennäköinen kuin meidän
metsät. Meidän metsissä nim. kasvaa harvoja puu-
lajeja, eivätkä nämä kohoa erittäin korkealle. Mutta
aarniometsissä kasvaa puita monta sataa laatua,
jotka ovat niin korkeat, että meidän suurimmatkin
puut sopisivat niiden latvojen alle. Puista huoma-
taan etenkin palmut, joita vallan oikein sanotaan

kasvien kuninkaiksi". Niillä on yleensä hoikka,
usein 100 kyynärää korkea oksaton runko, jolla ne
kohoavat yli muitten puitten; päässä on mahdotto-
man lavea, hyvin suurilehtinen latva. Useammat
aarniometsän puista ovat täynnä heleän ja loistavan
värisiä kukkia, ja puitten välissä kiertelee semmoi-
nen joukko köynnöskasveja, ettei voi päästä metsän
läpi. Tämmöisiä aarniometsiä on ainoastaan kuu-
massa vyöhykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat
rankka-sateet kartuttavat viljavuutta.

Pobjais-Amerikassa on paitse Andes-vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andes vuorten vä-
lissä on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi iso
Mssissi^i^o^i juoksee. — Pohjempana, Vhdysvaltain
ja Brittein Pohjais Amerikan välissä, ovat Kanadan
järvet, joista l^/<^'ä>« on isoin. Nämät järvet yh-
teensä ovat suurin suolattoman veden ala maapal-
lolla ja ne purkavat vettänsä F.'i Laivrence-joen [lorens]
kautta. Kahden niiden järvien välissä on Niagaran
[nejågara] putous, jossa on 10 vertaa enemmän vettä
kuin Imatrassa ja joka on maapallon suurin vesi-
putous. — Pohjais-Amerikan pohjaisin osa on a/an-
koa, täynnä järviä ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikan
olevankaan Amerikan ensimäiset /6?/iH'äi olivat Skan-
dinavian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grön-
lantiin ja Eeif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen
Pohjais-Amerikan itärannalle ja nimitti tätä osaa
maasta „hyvaksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuiten-
kin jäi unhoksiin ja melkein viisi vuosisataa Eeihn
löytöretken jälkeentuli Colurnbus vuonna 1492Länsi-
Indiaan. Nyt seurasi löytöretki toisensa perästä.



75

Zs/ian/a/atsei kulkivat kauemmas länteenpäin man-
nermaahan ja valloittivat Meksikon, Keski-Ameri-
kan ja nykyiset Etelä-Amerikan tasavallat, joissa
sen vuoksi Espanjan kieli on tullut yleiseksi. Ln^-
iamiiialset tulivat Pohjais-Amerikan itärannalle jet.
levisivät siitä edemmäksi 'sydänmaahan. Fohjais-
Amerikan Yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä
enimmäksi osaksi Englannin kieltä. /^ill^a/i/uliset
tulivat Brasiliaan, joka silloin joutui heidän hai-
tuunsa. Kahdeksannentoista vuosisadan loppuun
asti oli Amerika Europalaisten vallan alla. Ensiksi
irtaantuivat Pohjais Amerikan Yhdysvallat Englan-
nista; sen perästä Espanja ja Portugal kadottivat
alusmaansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään
suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja Europalaisten tär-
keimmät alusmaat ovat Länsi-Indian saaristossa.■ Alku-asukkaat ovat kahta ro-

tua, nimittäin Eskimot pohjaises-
sa ja Indianit maan muissa osissa.
Eskimot ovat metsästäjä- jakalas-
taja-kansaa. Indianit ovat vasken-
värisiä („ruskeanahkoja"). — Fait-
se sinne muuttaneita Europalaisia
on monessa seuduin AeeKe,'6l'i<Mn,
joita on tuotu Afrikasta. Kauan
aikaa ovat Neekerit siellä eläneet
orjuudessa ja usein on heitä jul-
masti kohdeltu; mutta nyt ovat
he melkein kaikki vapaita.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet,
ja näistä ovat merkillisiinmät MoT-monii, jotka ovat
asettuneet Pohjais-Amerikan läntiseen osaan /^on
Fuoia/äT-^n seuduille.

INDIANI.

Pohjais-Amcrilll.
1. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoeja.
Ilmasto on hyvin kylmää, kun kylmät merivirrat
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tuovat suuria jäälohkareita däämerestä rannalle.
Asukkaat ovat kristittyjä

2. Sviitein POhjais-Amsrita
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asu-
matonta ja tärkeää ainoastaan turkki eläinten täh-
den. Eteläisin osa A'«?ia<i^ on hyvin viljava. — Ax^o-
/I)«/<^/a/tt/i?i luona on suuri hietakari, jossa arvaa-
maton määrä turskeja pyydetään.
3. Pshjais-Nmeeikan Ihdhswallat

(170,000 neliöpenink., 50 milj. asuk.)
on nykyään tärkein valtakunta Uudella mantereella.
Ne täyttävät melkein yhtä suuren alan kuin koko
Europa, vaan väestö ei ole paljoa suurempi kuin
Saksan. Se lisäytyy kuitenkin lisäytymistään, kun
paljon ihmisiä muuttaa sinne Europasta.

Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän teollisuu-
ie/isa voittaa koneitten suhteen (esim. ompelukone)
Europan. l^io/v^ö antaa teollisuudelle tarpeelliset
kivihiilet, joita siellä löytyy paljon suuremmassa
määrässä kuin Englannissa. Pohjais-Amerikalainen
valo-aine, joka on suuresti, levinnyt, on vuori-öljy
(petroleum), ja Andes- vuorista saadaan paljon kultaa
ja hopeaa. Maanviljelys ja karjanhoito ovat samoin tär-
keät, ja sieltä viedään paljon viljaa, puuvillaa jalihaa
Europaan. A«?,/^« ja merihaiku ovat melkein samalla
kannalla kuin Englannin, ja Mississippi-joessa kul-
kee enemmän höyryaluksia kuin missään muussa
joessa maailmassa. Rautateiden pituus ei ole vä-
hempi kuin koko Europassa, ja itä- ja länsi-ranta
ovat yhdistetyt rautateillä, jotka kulkevat Ne^v-Vor-
kista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 vapaavaltioon. Nii-
den kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi
"Washingtonissa ja presidentti. Muutama vuosi taka-
perin syntyi sisällinen sota pohjaisten ja eteläisten
valtioin välillä, etenkin siitä syystä kuin pohjais-
vallat tahtoivat hävittää orjuuden. Etelävallat voi-
tettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä Boston, A^o- 10/Vc [ nju],
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Philadelphia ja Washington [uosliingtXn]. —Nämät kau-
pungit ovat hyvin väkirikkaita. V,^ii- Yorkissa on
2 milj. asuk.; se on Amerikan tärkein kauppakau-
punki. Washingtonissa on ainoastaan 100,000 asu-
kasta, mutta se on pääkaupunki.

Sisämaassa on Chicago [tsliikeego], joka harjoit-
taa maapallon suurinta viljakauppaa. Mississippin
suulla. Oli New O^/^a,,.',- [nju-orliinsj.

Äärimmäisessä lännessä on San Francisco kulta-
rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useammat muut-
kin Pohjais-Amerikan kaupungeista, on se vauras-
tunut sangen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty
kultaa, virtaili sinne monta tuhatta ihmistä.

4. Meksiko (Mejiss).
Suurin kaupunki on pääkaupunki M'//'eo.

5. ®e&ti:slnxetitaBsa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panamätaipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään kaivetaan kanavaa tä-
män taipaleen poikki. Tällä tavalla tulee merimatka
itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

Ctelä-AmerikK.
O. GteTa-Amsrikan toapaatoallat

kuuluivat samoin kuin Meksiko ja Keski- Amerika
Espanjalle. Vapautuessaan jakautuivat he useam-
piin valtioihin, vaan vaikka siitä ajasta on jo ku-
lunut enempi kuin puoli vuosisataa, kestää niissä
yhä vain alituisia rauhattomuuksia.

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä
Ecuador; pääkaupunki Quito [kiitto] on päiväntasaajan
alla eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee;
sen jälkeen Peru rikkaine hopeakaivantoineen ja
<7/ii/s [tshiile], jossa on merikauppakaupunki I^a//)a-
7>aisc>. — Idässä on Plata-joen varrella kaupunki
,^>,is,los Ayres, josta viedään ulos paljo lihaa ja nah-
koja niistä villittyneistä karjalaumoista, jotka elä-
vät Pampas-tasangoilla.
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MAISEMA ETELÄ-AMERIKASSA.

7. Brasilian keisariknnta.
(150,000 neliöpenink. 12 milj. a\nt.)

Tämä avara maa on hyvin rikas luonnon-tuot-
teista, vaan asukkaita on sangen vähän ja ainoas-
taan rantamaa on viljelty. Tuotteista huomataan
kahvi ja timantit.
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Tärkein kaupunki on pääkaupunki Rio Janeiro
[shaneeiru], Etelä-Amerikan suurin kaupunki (275,000
asuk.).

3. Gnahana
on viljavaa; siellä asuu Europalaisia uutis-asukkaita.

9. Patagsnia
en hedelmätön ja harvaan asuttu.

10. Länsi-India
on sangen tärkeä, kun saaret, joilla on oivallinen
ilmasto, ovat viljavia. Juotteet ovat tupakka, sokeri
ja kahvi.

Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen
valtion alle. Suurista Antilleista on Kuba ja Puerto
Rico Espanjan ja </a,?lai^a Englannin vallassa; aino-
astaan Haiti, jossa asuu Neekereitä, on itsenäinen.
Kubassa on Habanan [liavanan] kaupunki, joka on tun-
nettu sikareistaan. —- Pienistä Antilleista ovat useim-
mat Englannin omia.

Australia
käsittää kaksi pää-osaa, nimittäin Australian m.anis,'66?i.

eli t/ucisn /^c»//a?lnin, joka on Ison valtameren jaIndian
meren välissä, jaAustralian saarsi Isossa valtameressä.

1. Anstralian mantereessa
samoin kuin Afrikassa jaEtelä-Amerikassa on vähän
lahtia ja niemimaita. — Sen aseina on kuumassa ja
eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan i/masio on
jokseenkin/c«iv«. Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas.
Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa maan-
osissa; niissä näet on kankeat lehdet, jotka seisovat
syrjittäin, niin ettei Australian metsissä ole saman-
laista tiheää varjoa kuin meidän metsissä. H//Hin-
kuntakaan ei ole samanlainen kuin muissa maan-
osissa. Nisäkkäitä ei muinoin ollut muita kuin
reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät kengurut. Mutta
nyt ovat Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiä,
jotka menestyvät oivallisesti, ja lammashoito etenkin
on hyvin tärkeä.
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Alkuperäiset asukkaatß
ovat erästä Neekerin sukua, B
vaan häviävät häviämistäänB

muuttavien Europa-M
edeltä. Koko ß

suurellamantereella (140,0008
i&eliöpen.) on ainoas-B
taan siisß
enempää Suomessa.B
Australian mantere on Eng-B

Tärkeimmät kaupungit B
ovat Sydney [sidni] ja d/?//>ole?-„6 [böni]. Viimeksi mai-
nittu on samoin kuin San Francisco vähään aikaan
kasvanut suureksi kaupungiksi, kun sen ympäris-
tössä on löydetty rikkaita kultamaita.

MALAJI.

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

nerta. Tasmania, eli Van liemeni?? maa on mantereen
eteläpuolella, Uusi >seeian^ itäpuolella ja i?,/si t3ui?,?a
pohjaispuolella. Ulompana Isossa valtameressä löy-
tyvät saaret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhat-
ta. Niistä huomataan I'^iä^?/cien saaret, Heu^a-saa^t ja
äärimmäisinä koillisessa Havaii eli Sandivichin saai^i
[senilvitsh].

Useimmat näistä saarista ovat koralliluotoja.
Nämät syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta,
jotka rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti.
Vähitellen syntyy saari, ja tämä saapi ensimmäiset
kasvinsa siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren
ajamista kokospalmun pähkinöistä.

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

Useimmat saaret kuuluvat Europan vakioin alle.
Havaii-saaria hallitsee itsenäinen kuningas ja asu-
jamet ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä
saarilla surmattiin mainio englantilainen merenkul-
kija Cook, joka on tehnyt itsensä kuuluisaksi löytö-
retkillään Australiassa.


