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äßut*tutn!fia:
Tässä kirjassa oroat kaikki korkeudet lasketut Parisin

jaloissa; semmoinen on lähes kymmenettä osaa pitempi
Suomen jalkaa.

Peninkuorma on, jos ei toisin selmästi sanota,
maantieteellinen, joka on noin 7 wirstaa pitkä.

Asteiden merkkinä on °.

Eri kirjainlajit ofoittaroat mitä on eri lukumäärien
ajalla luettama; latinaisilla kirjaimilla painettu fuutuu nim.
korkeampaan lukumäärään.





3ohÖa n t 0.
Kaikki niitä Jumala on luonut, Kutkutaan maail-

«^a^si. Helposti nuoinataan, 6ttä nralräottoman suuren
tä^t^^ inaailinan olla, Kun ajattelee initen äärettömän
Kaukana taivaan Kappal66t ovat tointaan avaruuäeBsa
(a.rrrinko Kierto- ja p^rstötälrtineen, jaBitä paitse kiinto-
tälulet). Maa näyttää meistä kyllä isolta, vaan verrat-
tuna maailman avaruut66n 86 ei ole Buur6inpi kuin pi-
sara verrattuna mereen.

Naa on pyöreä Kuin onrena ja kuvataan Bentälulen
parhaiten karttapalloon ,- ma.au ori osia kuvataan kartoille.
X«.rtalla on pohja ylinnä ja ei^/ä alinna, länsi vasem-
maila puolella ja ii« oikealla.

BiliniBtäinins N2^ttÄ2 ikäänkuin aurinko liikkuisi,
koska näetnine 86N nousevan iääBtä M laBkovan länt66n.
Nutta iocken^s^äisesii p^B^ aurinko Kuitenkin liikkuma-
tonna, Bitä vastoin Kun nia.a pyörii itB6NBä ympäri.

Maalla on, niinkuin vierevällä pallolla, ainakin
kahtalainen /it^lönio. Se Kulkee auringon 7/?7?^«)'i ja tar-
vitB66 tähän 365 vuorokautta ja lähes 6 tuntia. Täm-
nroiBtä aikakautta Kutsutaan vuodeksi, jatäinän liikunnon
kautta 8/nt/^ eri vuoäsn-ajat (Kevät, Kesä, svkBv ja
talvi), l^aa pyörii samalla K6rtaa iisensa ympäri, M
Biili6n tarvitBS6 86 24 tuntia eli yhden vuorokauden.
Tästä liiKunno3ta tule6 päivän, ja yön vailistus.

8s viiva, jonkaympäri maa pyörii, KutButaan maan
«Hse/i^Fi. Akselin päitä kutsutaan navoiksi, ninrittäin
polriaisnavakBi ja etelänavaksi.

H^vin tärkeätä on, 68tin. inertäkulkevain tietää
inäärätä jonkun paikan aB6inan. Bentäluien on tarpeel-
lista, 6ttä tänrä asema on niin rnerkitt^ Karttapalloon
tain kartalle, 6ttä 86N unikaan voi laskea missä paikka,
lö^t)^ itBL inaan päällä. lätä varten vedetään Kartalle
viivoja Kaliteon Buuntaan.
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Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan sen-
tähden pyöröviiva vedetyksi yltä-ympäri maan ; sitä kut-
sutaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, ja se jakaa maan
kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja eteläiseen pal-
lonpuoliskoon. Tasaajan ja napojen välillä ajatellaan
vedetyksi useampia muita pyöröviivoja samaan suuntaan
kuin tasaajakin; näitä Kutsutaan leveyspiireiksi. Tär-
keimmät niistä ovat kravun ja kcmriinkääntöpiirit, joista
edellinen on 350 peninkuormaa tasaajasta pohjaisessa
päin, ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä päin, —

myöskin pohjainen ja eis/«i'nsn napapiiri, joista pohjai-
nen on 350 peninkuormaa pohjaisnavasta ja eteläinen
350 peninkuormaa etelänavasta.

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

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

Se puolenpäivän-piiri, joka kulkee läpi Ferrosaa-
ren, otetaan ensimmäiseksi ja siitä luetaan toiset itään
ja länteen päin. Maa tulee tällä tavoin jaetuksi liäi»
seen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Merimiehet pitävät
kuitenkin sitä puolenpäivän-piiriä ensimmäisenä, joka
kulkee läpi Greenwichin (^rinitsjin) kaupungin Englan-
nissa.

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

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

Mflrttö on lukematoin joukko suurempia ja pienempiä
osia, joiden kaikkein ympärillä on meri. Suurimmat näistä
osista kutsutaau mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä kaikin puolin on mettä, kut-
sutaan saareksi. Semmoista maankapvaletta, jonka kolmella puolelta,
on ivettä, kutsutaan niemimaaksi, ja soukempaa niemimaata nie«
mekkeeksi (niemeksi eli nokaksi). (Soukkaa maanfatåtaletta, joka yh-
distää kaksi maata, kutsutaan taipaleeksi cli kannakseksi.

Mantereita on 3.
i. Söanha mantere ou itäisellä pallonpuoliskolla.

Se jaetaan 3 maan-osaan, jotka oroat Europa, Aasia
ja Afrika. Europa on Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan maan kaitainen
Suesiu taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika ou läntisellä pal-
lonpuoliskolla. Sitä futfutaan Uudeksi mantereeksi, toska
mainio merenkulkija Columbus seu löysi masta muonna
1492. Amerika on neljäs maan-osa ja jakautuu Po
jais-Amerikaan ja Etelä-Amerikaan, joita Keski-
Amerika yhdistää. Keski-Amerikan kapeutta osaa kutsu-
taan Panama-taipaleeksi.

3. Australian mantere eli Uusi Hollauti on
itäisellä pallonpuoliskolla ja on mannermaista pienin. Sen
itäpuolella oleroa iso saari-joukko ynnä tämä manuermaa
on miides maan-osa eli Australia.

Europa, Aasia ja Pohjais^Amerila ulottumat kauas
pohjaiseen; Afrika, Etelä-Amerika ja Australia ttlotturoat
etelääu päiu.

Meri on yhteistä roefijouffoa, jonka mikään osa ei ole
toisestaan ihan erilläusä.

Wesi, joka ei juokse ja on merestä erillään, kutsutaan jiir-
iveksi. Se wesi, joka murtaa maan siten, että sillä on kolmella puo-
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telia maata, kutsutaan lahbelsi (mutkaksi, wuonoksi). Se kapea wesi
taas, joka yhdistää faksi isompaa mettä, kutsutaan salmeksi.

Meri jaetaan 5 pää=osaan, joita kutsutaan roatta-
merifsi.

1. Eteläinen Jäämeri on etelänaroan ympärillä.
2. Iso waltameri, myöskin Tyroen mereksi eli

Etelämereksi kutsuttu, ulotttllt idässä 2lmeri!aan ja län-
nessä Aasiaan ja Australian matttereeseu.

3. Indian meri ulottuu idässä Australian man*
tereeseu, pohjaisessa Aasiamt ja lännessä Afrikaau.

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

5. Pohjainen Jäämeri o>t pohjais-naroan ympärillä.
Kartalla näemme, että Eteläinen l/ääz/ie?'/ on vä-

littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian jaAtlan-
tin merien kanssa, eikä sitä rajoita mitkään maat. —

/'o/i/ainen </ää)n6?-i on osaksi välittömässä yhteydessä
Atlantin meren kanssa ja osaksi yhtyy se siihen Baffin-
lahden kautta. Ben yhdistää Isoon valtamereen ainoas-
taan Leringin salmi. pohjaisen «läämeren rajat ovat
Nuropa, Aasia ja Pohjais-Amerika. — fso vaiiams?^' on
kaikista meristä isoin.

G N V o p a.
(180,000 neliöpeninfuormaci, 300 miljonact asukasta.)

Rajat: katso kartasta.

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

*) Muist. Ilman-alan suhteen voidaan maa jakaa 5 vyö-
hykkeestä, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauhkeaan M 2 Kelinään. Kuuma
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niin suuresti vaikuttaa ihmisten ja kasvien menestymi-
seen, ei ole tämän vuoksi liian kylmä eikä liian kuuma,
ei liian kuiva eikä liian kostea. Europalla tosin ei ole
niin lämmin ilman-ala, että siinä voisi kasvaa noita mah-
dottoman suuria puita, joita nähdään kuumassa vyöhyk-
keessä; vaan kuumuus silloin ei myöskään ole niin pai-
nustava, että se ihmisiä estäisi ajattelemasta ja työtä
tekemästä. Tässä on muistettava asukasten onnen tule-
van varsinkin siitä, että /j>iFii?i usko on levinnyt mel-
kein yli koko Europan. Tästäpä tulee myöskin, että
Europan asukkailla on suurin valistus ja sivistys koko
maan päällä.

Suurin maakctppale (Suropassa on Itä-Europa (28e*
näjä). Tästä lähtee kaksi niemimaata, nimittäin Pohjais-
Europa (Suomi, mähäinen osa Wenäjätä, Ruotsi ja
Norja) ja Keski-Europa. $eöli=Europa§ta lähtee etelääu
päin Etelä-Europa, jossa on kolme niemimaata, nimit-
täin Pyreneitten (§i§pania ja Portugali), Italian ja Tur-
kin-Kreikan niemimaat.

9Jleri. Pohjais-läämeri muodostaa Wienan
meren SGBenäjän ja Lapinmaan miilille. — Atlantin
metri muodostaa suuren joukon osio: Pohjameri on aukea
pohjaispuolella; lounaassa yhdistää Calaisin (kaleen)
salmi ja Kanali sen taas Atlantin mereen. Pohjame-
restä lähtee Skagerrakki itäänpäin Kattegat tiiu, joka
Juutinrauman (Örestmd'in), Ison Beltin ja Wähän
Beltin kautta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri
muodostaa Pohjanlahden, Suomenlahdeu ja Rii-
gattlahden. — Ranskan ja Hispanian roälillä on Biö =

vyöhyke on kummallakin puolella taajaa kääntöpiirien välillä i
pohjaispuolella tätä vyöhykettä on pohjainen lauhkea ja eteläpuo-
ella eteläinen lauhkea vyöhyke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.

Napapiireistä ulottuvat molemmat /n/imöt vyöhykkeet perimmäiseen
pohjaan ja etelään asti. — Kuumassa vyöhykkeenä on kova kuu-
muus, joka melkein on samanlainen läpi koko vuoden, ja siellä on
kaksi vuoäen-aikaa. Toinen on sade-aika, jolloin siellä joka päivä
sataa rankasti, ja toinen on kuiva aika, jolloin siellä ei sada ollen-
kaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä synnyttää eri lämpimyys nuo neljä
hyvin tunnettua vuoäen aikaa. Kylmissä vyöhykkeissä taas on
kaksi vuoden aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä, hyvin kylmä
talvi. — Kunkin maan asemasta jossakin näissä vyöhykkeissä ei
kuitenkaan voi aivan tarkoin määrätä sen ilman-alaa. I'ästä enem-
män sittemmin.
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kajan tahti. — Etelämpänä mie Gibraltarin (sjibral-
tarin) salmi Säliin joka on kaikista sisämeristä
suurin. Pieuetnpiä osia SBälimertä oroat Adrian meri
Italian rcierelfä ja Kreikan saarikas meri eli Arlipe-
lagi. Tästä mie SDarbanellein salmi, Marmara-
nteri ja Konstantinopolin salmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa oroat Nomaja Semlja, §uip»
pumuoret kaukana meressä ja Lofoten saaret; kaukana
meressä luoteessa oroat Färsaaret ja Islanti; lännessä
on brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Irelanti);
Kattegatin ja Itämeren roälillä on Tanskan saaret ja
itse Itämeressä Ölan ti, Gotlanti, Ahmenattmaa,
Hiidenmaa ja (Saarenmaa. — Wälimeressä on Kor-
sila, Sardinia, ©i ci li a ja Kandia sekä useampia
pieuiä saaria Kreikatt saarikkaassa meressä.

Europan tt»altafititnat+
1. Weniijii tägttää koko Itä-Europan. ©itä paitse

oroat Suomi ja Puola siiheu yhdistetyt.
2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skaudinaroian niemi*

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

mottta maltakuntaa. Tärkein maa on Preussi, joka käsittää
suurimman osan Pohjais-Saksaa.

5. Itiiwalta-Unkari on Keski-Europan kaakkois-osassa.ss. Eweiz on Keski-Europan etelä-osassa.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Ranska oroat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irelanti oroat saaria.
11. Hihoitta ja 12. Portugali täyttämät Pyreneit-

ten nientintaan.
13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. Turtinmaa ja 15. Kreitfa täyttämät Turkin-

Kreikan niemimaan.
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Itä-Europa
K. fßcttäiän waltakunta

Itä=(£uropa ott tärkein osa Weuäjän maltakunnasta,
johon sitä paitse kuuluu roähempiä osia Pohjais-Europasta
(Suomi) ja Keski-Europasta (Puola) sekä suuri osa Aasiata.

Venäjän valtakunta ei täytä ainoastaan itäisen puo-
len Europaa, mutta myöskin pohjaisen kolmannen osan
aasiata (Siperia y. nl.) Se on laveuteiisa puolesta suu-
rin valtakunta maan päällä ja täyttää kuudennen osan
kaikesta mannermaasta eli on alaltaan lähes 400,000
neliöpeninkuormaa. Tämä mahdottoman suuri valta-
kunta on kuitenkin harvaan asuttu, ja Siperiassa, joka
on valtakunnan suurin osa, on ainoastaan 4 miljonaa
asukasta. Ivoko valtakunnassa on 83 milj. asuk. >—
Venäjän mahtavuuden ott perustanut I^ietari Suuri ja
sitä on vähitellen kartuttaneet sekä hän että hänen jäl-
keisensä voittamalla maita liuotsilta, Puolalta,, Turkilta
ja Aasialaisilta kansoilta.

Waltakuunan europalaiseen osaan kttuluu Weuäjän
Keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa.
Ensin maiuittuuu tuutuu sett ohessa alueita Aasiassa.

Weuäjän Keisarikunta.
(90,000 neliöpeninf. 70 tttilj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Rajatta Aasiata maataan kulkee kultarikkaat Nraliu

tuutu idässä ja lumipeitteiset Kaukasin tunturit
etelässä; Krimin mähäisettä nielttinlaalla Mustau meren
rannalla kulkee Ta uria n rouoret. Mutta muuten on
koko maa suunnattoman suuri tasanko, jotakutsutaan Itä-
Europa» tasangoksi.

loikki tämän tasangon kulkee kaksi matalaa maan-
selännettä. Pohjainen selänne kulkee Uralin keskipal-
koilta Itämereen päin ja kutsutaan korkeimmalla koh-
dallaan nimellä Waldai, Eteläinen kulkee Uralin etelä-
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osasta Keski-Europan vuoriin saakka ja on jokseenkin
leveä. — V^aldailta juoksee kolme Wenäjän pääjokea,
nimittäin Wolga, Dnjepr ja Väinänjoki.

Tämä tasanko on ro esirik ja siinä on suurempia
jokia ja järroiä kuin missään Europa» muussa maassa.
Joet oroat merkilliset tasaisesta juoksustaan. Ne oroat sen-
tähden haaffikululle sopimat jopa tähteestä suulle asti. 2är=
keimmät joet oroat Neroa ja Wolga, joka on Europan
suurin joki. — Etelää kohden juokseeKaspian mereen Ural
ja Wolga (kaupunkeja: Nisjnij Nowgorod, Kasan, Saratmv ja
Astrahan), Asoroan mereen Don, Mustaan mereen Dnjepr
(kaup. fiijero). — Itämereen laskee Weichsel (kaup. Warsowa)
ja Njemi, joideu molempain laskusutit omat Preussin-
maalla. Riigan lahteen laskee Wäinätt joki (kaup. Niiga),
Suomenlahteen Nar oro a (kaup. Narwa) Peipsett jär»
mesta ja;N em a (kaup. Pietari) Laatokasta, johon tulee
©yroärin joki Éänifen järroeötä.ja Welhojoki
(kaup. Sftonjgorob) Ilm aj är ra e§ tä. — Wiettantnereeit laskee
Wiena (faup. Arhaugeli). — Mainituista jänöistä on Laa-
toma suurin koko Europassa. Kaspian meri, joka on Aa-
sian rajalla, ott suurin järroi kolo ntaatt päällä, yhtä suuri
kuin Itämeri. Sen mesi on suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjaisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä ja sillä on kylmä mamne^V/nasto.
Tämmöisessä ilmastossa on sekä hyvin kova pakkanen
talvella että hyvin kova kuumuus kesällä; samassa on
se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoastaan vähäisen.
H^i-iiniasiossa sitä vastoin ei ole niinkuin manner-
ilmastossa kovaa pakkasta talvella eikä kuumuutta ke-
sällä, mutta kyllä kosteutta ja tuulta paljon. Venäjä
on Europan kylmin maa ja paljoa kylmempi kuin Uänsi-
Europa samoilla leveys-asteilla, sillä se on vähemmän
yhteydessä meren kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hi-
taasti jäähtyy. Länsi-Europan lauhkeampaan ilman-
alaan on toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin me-
ren siitä osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä juoksee
suuri merenvirta „Golfinvirta" Länsi-Europaan saakka
ja tuo joukon lämmintä vettä muassaan. Tämä läm-
mittää ilman ja lauhduttaa sillä tavoin ilman-alan. Koska
Venäjä kuitenkin ulottuu kauas etelään, niin on sen ete-
läisissä osissa lauhkeampi ilman-ala, vaikka talvi siellä-
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kin on niin kylmä, että Mustan meren lahdet joka vuosi
jäätyvät.

Kasvullisuus on ilman-alan mukainen. Pohjaisessa
osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät tuule-
maan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettömiä tur-
verämeitä ja soita, joita kutsutaan Tundraksi ja jotka
ovat jäässä melkein koko vuoden; siellä kasvaa ai-
noastaan naanapensaita ja sammalta. — Sitten seuraa
äärettömät metsät (ensin havu-puita, jotka voivat kestää
kylmempää ilman-alaa, ja sen jälkeen lehtipuita, niin-
kuin tammi ja lehmus) ja lihavaa peltomaata, joka run-
saasti kasvaa viljaa, pellavasta ja hamppua. Maan vil-
jarikkain osa on niinkutsuttu mustan-mullan-seutu, joka
käsittää koko eteläisen maanselänteen ja jolla on syvä
ja väkevä väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli
vehnää. — Etelämpänä löytyy äärettömiä aromaita s. o.
tasankoja, joilla kasvaa korkeata ruohoa. — Äärimmäi-
sessä etelässä sallii lauhkea ilmanala viiniköynnöksen
viljelemistä.

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

Teollisuus on vilkas maan keskisendulla ja Venäjän suu-
rin tehdaskaupunki on Moskova. Venäläisistä tehtaan-
tuotteista on juhtiuahka ja köysiteokset kiitetyt. —
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Kauppaliikettä edistyttää haaksikululle sopivat joet, ka-
navat, rautatiet ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta
ovat kaikki neljä Venäjään koskevaa merta yhteydessä.
Tärkein vesikulku Sisä-Venäjän kaupalle on Wolga.
"VVolgasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Ne-
vaan ja Itämereen, esim. Marian kanavan kautta, joka
yhdistää yhden Wolgan syrjäjoen (Sjeksnan) ja yhden
Ääniseen laskevan joen (Wytegran). Muista kanavista on
inerlcillisin Jjaatokan kanava, joka kulkee Laatokan ete-
lärantaa pitkin, sillä itse järvellä purjehtiminen on vaa-
rallista. liautatietse voipi nyt päästä Pietarista Mustan
meren luo ja Wolgan luota länsirajalle. Tärkeimmät
kauppakaupungit ovat Pietari, liiiga, Odessa, Moskova
ja Nisjnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat asuk-
kaat kuuluvat Slavilaiseen sukukuntaan. Siihen kuuluu
itse pääkansa l^„u/«i.3et, jotka enimmäksi osaksi asuvat
maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset länsi-osissa. Muista
kansakunnista ovat seuraavat lukuisimmat: useat F«o-
----malaisheimot pohjaisissa osissa, jättiläiset, _/>itl'a/«i'^ ja
</u«iaiaist?i lännessä; Talarit kaakossa. Saksalaisia löy-
tyy etenkin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista usllllntlla löytyy Venäjällä. Ylei-
sin uskonto on kreikan uskonto, jota Venäläiset tun-
nustavat. Puolalaiset ovat katholin-uskoisia, Saksalaiset
ja osa Suomalaisia ovat lutherilaisia. Talarit ovat ma-
hometilaisia. — Kansan vaiisitts on vielä alhaisella kan-
nalla, niin että useimmat talonpojat eivät osaa lukea
eikä kirjoittaa. Nykyisiin aikoihin saakka ovat talon-
pojat olleet o,Mia, mutta Keisari Aleksander II on hä-
vittänyt orjuuden.

Koisasin valta on rajoittamaton.
Hallituksen suhteen on Wenäjä jaettu furoernement-

teihin.
Maan historian suhteen jaetaan Wenäjä 7 pää-

osaan: Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Wironmaa,
Liiroinmaa ja Kttrinmaa), Iso- Wenäjä, Wähä- We-
näjä, Wettäjä, Puola, ©telä-Wenäjä ja
Itä Wenäjä.

(Suurimmat kaupungit oroat Pietari 700,000 ja Mos-
korna 600,000 asttffaatta.
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Itämeren maakunnissa lögtgt;: Pietari, Krou-
stadt ja Narma Inkerinmaassa, 9iääroeli (Tallinna)
Wironmaassa, Riiga ja Tartonlinna eli Dorpat
Siiroinmaassa sekä Mitan Kuurinmaassa. — Saaria:
Hiidenmaa ja saarenmaa.

Pietari, maltakunnan pääkaupunki, on Europan komeimpia
kaupunkeja teiueitte katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niinkuin
lisakin iivtio ja Talmipalatsi. Muistopatsaita: Pietari Suuren tuma-
patsas ja Aleksanterin kolonni. Meren puolella suojelee Pietaria luja
linnoitus Kronftabt, joka on saarella Suomen lahbessa ja on 9öenn=
jän tärkein sotasatama. — N arm on tunnettu Kaarle XILn moi-
tosta m. 1700. — Riiga on suuri kauppakaupunki 100,000 asukkaalla.
— Dorpat on yliopistonsa kautta tunnettu.

Isossa Venäjässä löytyy Arh att g e li, Nomgo-
rod, Moskoma, 91isjnij'^orogoroo ja Tula. —

©aari: Poroajo ©emtja.
Arhangeli on kauppakaupunki. — Nomgorob oli waltitkuiv

nau ensimmäinen pääkaupunki. — Moskoma on maltakunnan toinen
pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut kupu-
katot ja tornit omat ikäänkuin metsänä. — jnij-^oragorobissa,
missä Ola lasket Wolgaan, pibetään muosittain suuret markkinat, joi-
hin keräytyi) monta tuhatta ihmistä Europasta ja Aasiasta. — Tu-
lassa on metallitehtaita.

Wiihiissä Venäjässä on Kijero ja Pol tam a.
Kijero oli myös aifoinaan pääkaupunkina. — itaraa on

tunnettu Kaarle XII:n tappiosta m. 1709.
Länsi-Weuäjiissii ou Wittto suurin kattptlttki.
Puolassa on Warsoraa pääkaupunkina 300,000 asuk-

laatta.
Etelii-Wenäjässii ott Mustan meren rannatta Odessa

ja (Seroaötopot.
Obessa on suuri kauppakaupunki 150,000 asukkaalla. — Se-

masto pol on Krimin niemimaatta ja on tunnettu Turkin sobasta.
.Donin tienoilla asumat Donin Kasakat.
Itii-Weniijassii on Kasan, Saratom ja Astrahan.
Kasan ja Saratom harjoittamat miljakauppaa. — Astra-han harjoittaa kalastusta.

Suo me n Suuriruhtinaanmaa.
(6,700 netiöpeninf. IV4 milj. asuk.)

täjät: katso kartasta.

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

Suomenmaa on täpnttänsä wuoria, joista ei ainoa-
kaan ole erittäin korkea. Korkein rouorenhtiippit, Pallas-
tunturi, maan pohjoisimmassa osassa, on ainoastaan
2,800 jalkaa korkea. *) Wuoriselät maan pohjaisessa osassa
omat 1,000 jalan korkuisia ja jopa korkeampiakin. Ne ale*
neroat 3—400 jalan korkuisiksi sekä kulkemat ympäri ja
poikki sen ylämaan, joka täyttää suurimman osan maata.
Tämä ylämaa alenee läntiseen rantaan päin, jota ylimaa
kaatt on alhaista ja taleaa. Täällä ott maan suurin ta-
sanko Pohjanlahden keskisellä rantamaalta. Etelään päin
muoret laskeumat jyrltinä mereen ja muodostamat suuren
joukou niemiä. Etelärannan edustalla löytyy lukemattomia
luotoja ja saaria. Waikka kohta meri ulkopuolella kuo-
huu, on mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin kut-
jutuissa faariötoiöfa. ©uuriu saaristo on Ahm en au-
ma a n saaristo Pohjanlahden suussa. Läntisellä ran«
tutstolla ou saaristoja ainoastaan siellä täällä, uiinkuin
Meren kurkussa Pohjanlahden kapeimmalla kohdalla.

Suomen isointa rottorisellää kutsutaan Vt aan s e lci k si.
©e kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi Weuäjän rajatie.
Täällä kääntyy se etelään päin ja on ojaisi rajana, kun-
nekkas se käänuäkse kaakkoiseen päin Weuäjän puolelle.

Maansetästä kulkee kaksi pääsellaä poikki maan Poh-
janlahteen asti: .1. Suomenselkä, joka eroittaa Pohjan-
maan Karjalasta, ©aroosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
2. Salpausselkä, joka ensin kulkee läpi Karjalan ja
sitten lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Samon, Hämeen ja
Satakunnan pohjoispuolella, Karjalasta, Uudesta maasta
ja Warsinais-Suomesta eteläpuolella.

Kahteen roiimeffi maiutttuun selkään yhdistyy neljä
lyhempää selännettä, nimittäin Kar ja la n selkä. Sa-
monselkä, Hämeenselkä ja Satakunnanselkä.

SatpauSfelästä kulkee lounasta kohden Lohja n selkä

5) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan samnnkor-
fuiseffi joka paikasta, ja kun puhutaan joitkin tuuorcu korkeudesta,
tarkoitetaan sillä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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aina maan eteläifimpään nenään asti, nimittäin Hankonie-
meen, ja faaffoa kohden Äyräpäänselkä Inkeriin.

Maanselästä kulkee etelään päin Ounasselkä pitkin
Muouion ja Tornion jokia Pohjonlohteett asti, ja tounaa-
sen päin Kainuttselkä Suomenselkään asti.

lärwistll ja jo'ista on Suomenmaa hyroin rikas.
Syystä sitä sentähden kutsutaankin „inaaffi tuhatjärmisefsi".
Erittäin rikas jänöistä on Suomenselän ja Salpausselän
roätinett osa maata, Se on ikäänkuin „merenä täynnä
saaria" ja ulkomaalaiset kutsumat sitä uimellä Suomen
järroi-ptänlö. Täällä löytyy tulemattomia järroiä, joita
salmet ja roirrat yhbistäroät.

Alamaan medet yhdistyivät jaksottaiu muutamiksi los-
kujoiksi, joista sentähden maan mesiritfaimmat joet muodos-
tumat. Alamaan medet laskemat usearnpain pienempien
jokien kautta. Maan epätasaisuuden ja kirotperäisyyden täh-
den oroat medet roirtaisat ja täynnä koskia ja putouksia.

Mainittujen rouoriselläin kautta syntyy wiisi Päll-
wesistöä.

1. Pohjainen wesistö: luarinjärroi, joka Pats*
joen kautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joka on rajana
Norjaa toaöten. Molemmat joet laskemat ulkopuolella maan
rajaa Pohjoisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka medet laskemat Pohjan-
lahden pohjaiseen osaan: Tornionjoki, joka ynnä sen syrjä-
joki Muonionjoki on rajana Nuotsia maataan (kaup. 2omio).
— Kemijoki (faup. Kemi), joka juoksee Kemijärroen läpi.
— Dutunjoli, jonka kautta laskemat Dulttnjärroi ynnä
sen lisätnedet: Hyrynsalmen haara pohjaisesta ja Sot-
kamon haara (kaup. Kajaani) idästä (kaupunki Oulujoen mar-
rella: Oulu). — Witmeinlin suuri joukko pienempiä jofia,
niinkuin Lapuanjoki (kaup. Uusi Kaarlepyy eli Joensuu) ja
KyrönjoH, juurin Etelä-Pohjanmaalla.

3. Lounainen wesistö, jonka medet laskemat Pohjan-
lahden etelä-osaan ja Itämereen. Tässä huomataan roar-
finfin pieni Pphäjärroi (kaup. Tampere). Tähän laskee poh-
jaispuoletta Näsijärroi lijäroesineeu: Ätsärinsellä, Pih-
lajaroeden ja Keuruu haarat. Etelästä tulee Pyhä-
järroeen Längetmänhaara, §auhon"ja Wanajan haa-
rat (kaup. Hämeenlinna). Pyhäjärroestä juoksee yhdistynyt
mesijoufto lättteett päin, jaapi pohjoispuolelta lisäksi Ky-
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rösfelän Kyröskosken Hautta ja laskee roiimein Koke-
mäen jo kautta Pohjattlahben etelä-ofaatt (kaup. gsori). —

Auranjoli laskee Itämereen ffaup. Surfu).
4. Eteläinen ja teslimäinen ttesistö, joka laskee

Suomen lahteen. — Suurin järrot on Päijänne (faup.
Syroäsfytä). Tähän järroeen juoksee pohjaisesta päin ©aari-
järroenhaara, Wiitasaareuhaara, jossa on Keitele,
ja Routalammenhaara. Ibästä tulee Päijänteesen
©psmänhaara, jossa on Pttttlaroesi. Päijänteen
eteläpuolelta juoksee roesi kaakkoiseen päin (faup. Heinola)
ja kutsutaan Kymijoeksi. Tähän jokeen juoksee pohjaisesta
päin Mäntyharju n haara, jonka tantta Puularoesi
myöskin laskee. Kymijoki jakautuu sitten lähellä laskuansa
kahteen suuhaaraan, joioen itä-puolisessa on Korkiakoski
kauniina putouksena. Rajalla SBenäjätä roastaan juoksee
Rajajoki eli Siestarjoki.

5. Kaakkoinen wesistö, joka laskee Laatokkaan. —

Tässä löytyy saarilas ©aimaatt järroi (faup. Sappeenranta,
3Kiffeli), joka saapi lukuisia lisätuesta pohjaisesta päin. Näi-
ben keskuspaikoista huomattakoon Enonroesi (faup. ©aroon-
linna). Tähän järroeen tulee pohjaisesta päin Kailaroeden-
haara, jossa on Kallaroeji (kaup. Kuopio) ja sen pohjaiset
lisäroebet, nimittäin lisalmen ja Nit(iän haarat. Koil-
lisesta tulee Enottmeteen iso ie i§ järroenhaara, jossa
on PieliSjärroi, Pielisjoki (kaup. Soenfuu), Pyhäselkä,
johon Höytiäinen laskee, ja Driroesi. EnonroebeStä
juoksee roesi etelään päin Pitjlajaroeteen, johon Puru-
mesi yhdistyy, ja laSfee ©aimaajen. ©aimaaSta lähtee
Wuoksen mi ta, jossa on Imatra, yksi Europan isoiim
pia putouksia. Wttoksi laskee Laatokkaan kahdella suuhctaralla
(faup. Käkisalmi.)

Ilman-ala. Suomi on pohjaisen lauhkean vyohyk-
keen pohjaisessa osassa sekä osaksi pohjaisessa kyl-
mässä vyöhykkeessä ja sillä on jokseenkin kylmä man-
tereis-ilmasto.

Pää-elinkeinO on maanviljelys, joka kuitenkin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan on kiviperäinen ja
hiekansekainen sekä täynnä soita ja rämeitä. Naan-
viljelykseen sopivimmat ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa
sekä Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan etelä-osat
(„Isonkyrön vainiot" ja „Waasan ruis"). Yleisesti vii-
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jellään ruista, otraa, kauraa ja maaperunoita. Pellavas
menestyy paraiten Keski-Hämeessä. Pohjaisimmassa
osassa harjoitetaan ainoastaan vähän maanviljelystä,
sillä talvi on niin pitkä ettei vilja kypsy, tahi kylmä
tulee niin aikaiseen, että halla viljan panee. — Hedel-
mäpuita löytyy vähemmässä määrässä ja melkein ainoas-
taan etelärantamaalla, vaan metsämarjoja löytyy vii-
jalta ja runsaimmin pohjaisissa osissa maata. — Netsät
täyttävät suuren osan maanpintaa ja kasvavat varsinkin
petäjää, kuusta ja koivua. Metsänhoito tuottaa maan
etevimpiä vientitavaroita nimittäin lankkuja, lautoja ja
tervaa (Pohjanmaalta). — Lähinnä maanviljelystä on
karjanhoito tärkeänä elatuskeinona. Se tuottaa paljon
voita ulosvietäväksi. Suurimmasta arvosta on karjan-
hoito maan pohjaisissa osissa, jossa myös on hyvät lai-
tumet ja niityt („Limingan niityt"). Paraimpia hevosia
löytyy Savossa ja Karjalassa, lapinmaan tärkein eläin
on peura. — Metsästys on sivuelinkeino; enin kaadetaan
hylkeitä ja metsähntuja. — Suuremmasta arvosta on
kalastus. Etenkin pyydetään haileja eli silakoita me-
restä, lohia virroista ja muikkuja järvistä. — Vuorityö
ei ole arvotta. Metalleista löytyy rautaa enin ja mel-
kein jokapaikassa. Sitä saadaan varsinkin järvistä ja
soista maan pohjaisissa ja itäisissä osissa. Kalkkia pol-
tetaan paljon Uudella maalla ja Varsinais-Suomessa.
Yleisin kivilaji on graniitti. — Teollisuus ei täytä tar-
vetta. Enimmät tehtaat löytyvät etelä-osissa ja etevin
tehdaskaupunki on Tampere. laivanrakentamista har-
joitetaan paljon ja etenkin Pohjanmaalla. Ntelä-Poh-
janmaan talonpoikainen kansa on hyvin näppärä kaiken-
laisessa käsi-teollisuudessa. Turun ja Porin tienoilla
valmistetaan paljon pumpulikankaita; Uudenkaupungin
jaRauman tienoilla tehdään paljon puu-astioita. — Sisä-
maan kauppa ei ole erittäin vilkas, vaan ulkomaankauppa
ja merenkulku ovat sangen vilkkaita. Kaupan edistämi-
seksi on Saimaan kanava kaivettu, joka johtaaSuomenlah-
desta(^Viipurista) Saimaasen, niin että laivat voivat päästä
merestä Saimaasen jasen lisävesiin. Aa«iaieii« on raken-
nettu Helsingistä Hämeenlinnaan ja Hankoniemeen sekä
Porvoosen, Wiipuriin ja Pietariin. Ntevimmät kauppa-
kaupungit ovat Wiipuri, Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.
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KBul<l(aat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia, joi-
den sukua /<a/)^aiat'sei ovat. Ruotsalaisia löytyy Ahve-
nanmaalla sekä Uudenmaan jaPohjanmaan etelä-osissa.
U?nä/««,'n« ja Saksalaisia löytyy enin Wiipurin läänissä.

Mt«ia/««>i<T löytyy siellä täällä yli koko maan. Tiheim-
min asuttu on lounainen osa maata.

U8l(llNtll on lutherilainen. Venäläiset ja vähempi
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia tunnustavat krei-
kan uskoa. Oppinutta sivistystä varten löytyy yliopisto
Helsingissä ja joukko muita kouluja. Yleisessäkin kan-
sassa on lukutaito hyvin yleinen. Kansakoulun-opettajia
varten löytyy seminari jyväskylässä, Tammisaarella ja
Uudessa Karlepyyssä.

Suomi on eroittamaton osa Venäjän valtakuntaa,
jonka keisari on Suomen Suuriruhtinas. Mutta Suo-
mella on omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu hallinto.
Kansa lähettää edusmiehiä ra/iio^äitiiV/e ja hallituksen
etupäässä on Kenraalikuvernööri ja Aels<2)'i//l'?lsn Senaati.
Läänejä hallitsevat kuvernöörit.

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

(Suomi jaetaan Hallinnon suhteen 8 lääniin: 1. Uu-
denmaan, 2. Tur tln ja Porin, 3. Hämeen, 4. Wii-
pttriu, 5. Mikkeliu, 6. Kuopion, 7. SBaafan sekä
8. £)tttuit ja Kajaanin.

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

Historiallisessa snhteessa jaetaan ©uotni 9 maafun*
taan, jotfrt oroat: Warjinaiö-©uomi, Ahroenanmaa,
Satakunta, Uusimaa, Häme, Karjala, Samo,
Pohjanmaa ja Lapinmaa.

LainKäytäntöä varten löytyy hovioikeuksia Turussa,
Waasassa ja "Wiipurissa.

UBIIIINNUN hOitO on annettu Turun «T-^i^il^tti^
sekä Porvoon jaKuopion piispoille.

Enimmät kaupungit oroat meren rannalla, ©nurin
ott Helsinki 30,000, Turku 20,000, Wiipuri 13,000 sekä
Tampere, Pori ja Oulu kukin 7,000 asukkaalla.
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R. Nudenmaan lääni
on Suomenlahden rannalla Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle osti idässä. Kaikki läänin kaupungit omat me-
ren rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Weaporin lin-
na, Portooo, Loroiifa, Tammisaari ja Hanko-
niemi.

Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi erino*
maisen hproin rakennettu. Sillä on kaksi oiroaltista satamaa ja sisään-
tuonnin suhteen suurin kaupanliike maassa. Meren puolella on kau-
pungilla suojana rcahma Neaporin linna Wargön saaristolla. —

sponuoolla on hyroä kaupanliike. — Tammisaari on tunnettu
kilohaileistaan.

£. Turun ja Portti lääni
täyttää maan lounaisen osan ja Abroenanmaan saariston.
Mannermaalla on meren rannatta seuraamat kaupungit:
Turku, Naantali, Uusikaupunki, 3iauma ja
Pori. Ahwenanmaalla löytyy Maarianhamina.

Turku on maan manhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa-
ja tehdastaupunkeja. Kaupungin rakennuksista on manha tuomiokirkko
huomattama. Sturajoen suussa on Turun linna, manhin maassa.
— Naantali on mähäinen kaupunki, tunnettu rcittafutouffistaan. —

Uusikaupunki ja Rauma harjoittamat puu^astiainiauppaa. — Pori
mie ulkomaille paljon lankkuja ja lautoja sekä harjoittaa suurta meren-
kulkua ja lairoanrafentamtéta.

KauWaloitfl omat Salo, erään Itämeren lahden roierellä ja
Ikälisien kauppala Kijrössetän rannalla.

3. Hämeen lääni
on länsipuolella Päijännettä ja samoin kuin Mikkelin ja
Kuopion läänit feöfimaafifa. Kaupungit omat Hämeen <

linna ja Tampere.
Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruunun linna eli

Hämeen linna lähinnä manhin maassa. — Tampere on ihanallapaikalla, Näsijärmen ja Pyhiijärmen miilillä. Siellä on suuri pumpuli-
tehdas y. m. tehtaita ja se ynnä Kuopio oroat keskimaan suurimmat
kaupungit

4. Wiipurin lääni
on maan kaakkoinen oja. Suomenlahden rannalla on Wi i-
puri ja Hamina, Saimaan ramiolla Lappeenranta,
Laatokan rannalla Käkisalmi ja S ort aro a la.

W ii puri on Saimaan lanaroan suussa ja se mie sentähden
kaikista maan kaupungeista enin puutavaroita ulkomaille. Kaupungissa
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on Imnanjäänmiffiä ja mallituksia. — Hantin as ja on mcu,n kadetti-
koulu. — Käkisalmi ja Sortama la tekee kauppaa Pietarin kanssa.

Kauppaloita: Kotka saarella Kymijoen itäisellä suulta.
Saaria: Suomenlahdessa Suursaari; — Laatokassa Wa-

lamo ja Äononjaari, molemmilla kreikkalaisia luostareja.

5. Mikkelin lääni
Päijänteen ja Oritveden roolilla, Se on täynnänsä jänniä,
jotka peittämät enemmän kuin ueljänneksen sen pintaa. Kau-
pungit oraat kaikki raähäifiä: Mikkeli, Saimaan rannalla,
— Sam ott linna, Enonmeden ja Pihlajaroeben mälillä
— sekä Heinola Iyrängön tosien roarrefla.

Pihlajamedeu ja Pururouben mälillä on luonnon ihanalla seu-
dulla pitkänsoikea saari Punkaharju.

K. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleestä lännessä Wenäjän rajalle saakka idässä
ja seu kaupungit oroat Kuopio ja Jo suu.

Kuopio, kauniilla paikalla Kallameden rannalla, 5,000 asui,
on samoin tuin Turku ja Porrooo piispan-istuimena. — Joensuu,
Pielisjoen suussa, on mähäinen kaupunki melkoisella knupanliikkeellä.

Kauppaloita' SBarfaus, Enoumeden rannalla, konepaja; —

ja lisalmi, Kuopiosta pohjaiseen päin.
1808 muoden sodasta oroat tunnetut Soima la, lähellä Suo*

piota, ja lisalmi ynnä Wirransilta.
». Waasan lääni

ulottuu Pohjanlahden rannan leskiosasta Keiteleefen ja
Päijänteesen. Meren rannalla on Kristiinanlanpnnki,
Kaskinen, Nifotainfattpunki eli Waasa, Uusikar-
lepyy eli Joensuu, Pietarsaari ja Kokkola. Sisä-maassa on ItjroäSfylä, Päijänteen pohjoisrannalla.

Suurin kaupunki on Waasa 5,000 alut. On horoioifeuben
istuin samoin tuin Turku ja Wiipuri, ja harjoittaa suurta kauppaa
samoin kuin Kristinan kaupunki. — Kaskinen, mähninen' kaupunki
oiroaflisine satamoineen, harjoittaa hailinpyyntöä. — Iymäskylässii
on fansafouluiuopettoja-femiuttri.

Pohjanmaalla on monta, 1808 muoden sodasta tunnettua pntf-
kaa, niinhiin Lapuan Isokylä, Juutas, Oramainen, Remo-
lahti (Oulun läänissä) y. m.

8. Oulun ja Kajaanin lääni
on pohjoisitt kaikista lääneistä. Meren rannalla on Roa-
he, £)ulu, Kemi ja Tornio. Sisämaassa on Kajoani.
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Naah elia on maan kaikista kaupungeista suurin tnuppalai»
masto. — Oulu mie kaikista kaupungeista enin terrcaa ulkomaille. —

3Kuut kaupungit omat mähänpätöiftä.
Torniosta pohjaiseen päin on 2laru a, johon matkusta-

maisia keräytyy Juhannuksen aikana keski-yön aurinkoa katsomaan.
Läänin pohjaisin osa, Suomen Lapinmaa, jaetaan Lap-

peihin.

£. Nuotfi ja Norja.
3iajat: katso kartasta.

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

Meri muobostaa kaikkialla symälle tttnteuroia rouo-
noja ja rautojen ulkopuolella on tuhousittaiu luotoja tahi
saaristoja. Suurimmat saaret oroat Lofotensoaret Poh-
joisessa Jäämeressä Lönsimuonon ulkopuolella, Ölanti ja
Gotlauti Itämeressä. — Merfittisimmät tijuonot Norjan
rannalla oroat Kristianian rauono, Tronohjemin
touon o ja Länsiw no n o (Westfjord).

Skanbinamian niemimaa jaetaan pohjoiseen ja eteläi-seen osaan ; niiden mälillä on laroea alanko, jossa on We-
nerin, Wetterin ja Mälaritt järwet.

Se osa maata, joka on pohjoispuolella juuria järroiä
on touorimotttö. Pohjasta etelään kulkee Kölin muori*
jono, joka pohjoisessa on rajana Ruotsin ja Norjan roolilla.
Norjassa kulkee se lounasta kohden nimillä ©ororesjetb
ja Longefjeld ja ulottuu länsirantaan aSti, jossa se jyrk-
känä laskettu Atlantiu mereen. Monilukuisista niemistä
mainittakoon: N ordkap, Norjan ja koko ©uropan pohjai-
sin kohta, ja Sin des nä S, Norjan eteläisin kohta.

Vuoret ovat niin Korkeat, että suuret tunturiselät
ovat peitetyt ikuisella lumella; Korkeimmat vuorenhui-
put ovat LangefjelcTillä ja kohoavat 8,00() jalan korkui-
siksi, Ruotsissa alenee vuorijono vähitellen pohjanlahtea
M suuria Mrviä kohclen. Pohjaisessa Ruotsissa ovat
vuoret matalat ja muodostavat laveita vuoritasankoja,
joita kutsutaan Lapeiksi.

Koko vuorimaa on rikas Mrvißtä ja jo'ista. Jo"et
eli virrat ovat vähäksi osaksi haaksikululle sopivat, sillä
niissä on paljo putouksia tahi koskia.

Jokia. Ruotsissa roirtaa rajana oteroa joki Tor»
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nionjofi, SDaljoli ja Götajoki (kaup. Göteborg). Gö<
tajoen kautta laskee Weueriu järroi ja ©ötajoesfa oroat nuo
SrollHättanputoulset, jotka ynnä Imatra oroat suurim-
mat ©ttropaSsa. — Norjan tärkein joki on Glommen.

(Siinä osassa maata, joka on eteläpuolella suuria jär=
roiä, on joitakuita muorista seutuja. — (Sietäisin osa. Sin-
ne, ott tasankoa.

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

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-
laisia, jotka ovat sukua tanskalaisten ja Islantilaisten
kanssa. Näitä kansoja kutsutaan Skandinav ja hei-
dän kielensä ovat hyvin toistensa kaltaisia. Niemimaan
pohjaisissa osissa löytyy vähäinen joukko Lappalaisia
ja Suomalaisia, jotka elävät kalastuksella ja peuran-
hoidolla.

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

ItUNMg2B. Norja on monta vuosisataa ollut yhdistettynä
Tanskan kanssa; vaan kun se siitä eroitettiin v. 1814,
kävi se hittoon Ruotsin kanssa, kuitenkin niin, että se
on Ruotsista erillään omavaltainen ja hallitaan omain
perustuslakiensa mukaan.

RltOtft.
(8,000 neliöpeninl. 4 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Elinkeinoista on ,na«nvi//e/?/6 tärkein. Naan vilja-
vimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ympärillä
olevat tasangot. Nuut osat ovat hiekka- ja kivipe-
räistä maata. Pohjaisissa osissa on maanviljelys epäva-
lainen usein tapahtuvien halla-öitten tähclen. — Naan-
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viljelystä lähinnä on nno^ii^S Ruotsin tärkeinnä elatus-
keinona. Keski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas seutu,
joka antaa vaskea ja etenkin rautaa. Tästä tulee, että
metallitavarain teollisuutta harjoitetaan suuressa mää-
rässä.

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

Nuotsi jaetaan 3 ojaan, jotka oroat ©roealanti
leskellä, ©ötatanti etelässä ja Norrlanti pohjoisessa.
Nämät pääosat jaetaan taaS maaluntiitt ja hallinon
suhteen lääneihin.

Swealannissa on Tukholma, Upsala, Falun ja
Gefle.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja sillä on
150,000 asukasta. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Upsalassa, Uplannissa, on yli-
opisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa Satainmaaösa, on
waskitaiwanto. — Gefle on kauppakaupunki.

®ötalflum3fa on Norrköping, Kalmar ja Karts*
krona ibässä, Malmö ja Sunb SkäneSsa sekä ©öte-
borg luoteessa.

Norrköping, 3tä=Götlanni§sa, on melkoinen tehdaskaupunki.
— Kalmar, Smålannissa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kai-
marin liitto m. 1897. — Karlskrona on Ruotsin sotasatatna. —

Malmö, Juutin rauman rannalla ja rautatien marrella, mie ulko-
maille Skånen rciljaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomiokirkko ja yliopisto. — Göteborg, Länsigötlannissa, on
rikas kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki 60,000 asukkaalla.

Norrlannissa on meren rannalla monta pienempää
kaupunkia, niinkuin ©unbsroatl ja Uuttto.

Norja.
(6,000 neliöpenink. I'/^ milj. ajttl.)

Najat: katso kartasta.

Wuoret jakamat Norjan 3 pää-ojaan, nimittäin
(gtelätunturiseen eli <© önbe nf j e lb'in, Sänjitunturijeen eli
WestensjetbHn ja Pohjantunturijeen eli Nor bensjelb'in
Norjaan.
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Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoinen,
sillä Norja on vuorimaata, javuosittain tuodaan maahan
paljon viljaa. Bitä vastoin tuottaa metsänhoito etelässä
ja kalastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja, Joka
vuosi kokoontuu enemmän kuin 25,000 ihmistä Pototen
saarille silliä ja turskia pyytämään. Paljon viedään
kaloja Ilispaniaan ja muihin katholis-uskoisiin mailiin,
joissa paaston aikana syödään kalaa. — Nordenfjeldin
Norjaan tulee myös keväällä lukematon joukko /iaa/i/co/a
ja muita vesilintuja, jotka tuottavat hyötyä varsinkin
untuvillaan, joita pesästä saadaan. — Merikulku on
Norjassa vallan suuren-arvoinen ja Norjalaiset ovat koko
maan päällä tunnetut oivallisiksi merimiehiksi.

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

Söndenfjeldin Norjassa on meren rannalla Kris-
tiania.

Kristiania on Rorjan pää- ja yliopistokaupunki
Westenfjeldin ja Nordenfjeldin Norjassa on meren

rannalla: 'Staroanger, Bergen, Sronbhjem ja £ammerfeft.
©tn mänger ja Sergeu omat aupan pääpaikkoja. —

Trondhjemissa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismaidcn suurimpia
ja manhimpia. — §ammerfest on pohjaisin kaupunki maan päällä.

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

Rajat: katso kartasta.

käsittää Tanskan saaret ja pohjaisen osan Jyllannin
niemimaata.

Tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan pohjainen
osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen Jyllanti sen
jälkeen kun muut osat, <3/s^«i^ ja floistein, v. 1864 yh-
distettiin Preussin kanssa.

Söttéfnn saarista on Bornholm ulompana Itäme-
resfä. Itämeren ja Kattegatin roätitlä on Seelanti,
Fatster, Laalanti (loo), Fyen ja Langetanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa jakaikki saaret, paitse

vuorinen Pornhohn, ovat viljavia sekä niillä kasvaa siellä



27

täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä. Niemimaan
keskitse kulkee liietaharjanne monine kankaineen japäät-
tyy Skagenin niemeen. Matalan länsirannikon ulkopuo-
lella on kaitainen rivi „lietselkkiä", s. o. hiekkaa, jota
meri on kokoihin ajanut. Poikki koko niemimaan kul-
kee LAmvuono.

11M2n»212 on lauhkea, niin että salmet harvoin jää-
tyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys ja karjan-
/loiio. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat meriliike
ja <K««M« melkoisia. Rautateitä löytyy sangen paljon.

Uskonto on lutherilainen. Fi.'msi?//«esö-« ovat Tans-
kalaiset hyvin korkealla kannalla.

Tanskan ainoa suurempi kaupunki ou pääkaupunki
Kjöbenhaun eli Köp en Ha min a 200,000 asukkaalla.

Äöpenfjamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla jaasemansa rouofst milkas rnertfauppafaupunft, sillä Juutinrauma on, sa=
moin kuin ©atatsX Gibraltarin ja Konstantinopolin salmet, yksi mail-
manfaupan portteja, jonka läpi purjehtii rouosittain noin 20,000 tui-
roaa. Köpenhaminassa löytyy roaltalunnan yliopisto.

Maon muista kaupungeista on huomattaroa: Hel-
fingör Seelannissa, Oben s e Fpenissa ja 2larhttuS
(oor) Jyllannissa.

Helsingör Juutin rauman kapeimmalla fohballa. — £)bense
on Tanskan toinen kaupunki 18,000 afuHaalla. — Slarhuuö on Jyl-
lännin tärkein kauppakaupunki.

Tanskan syrjämaat ©uropaSsa oroat Färsaaret jo
Islanti.

Färsaaret oroat korkeita ja puuttomia kallioita. — Islan-
nissa (1,850 neliöpen., ainoastaan 60,000 asuk.) on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita sekä monta tulirouorta, niinkuin Hella, ja hiumia
lähteitä, niinkuin Geysir, joka rooipi suihkuttaa mettä 100—200 jalan
korkeubelle.

Färsaaret ja Ptelä-Islanti saavat lämmintä Gol-
finvirrasta ja niissä on sentähden lauhkea talvi. Pär-
saarilla voi - ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa
vilja ei kypsy, koska kesä on kylmä ja kostea. Tämä
kosteus kasvattaa näillä saarilla runsaasti heinää ja sen-
tähden siellä harjoitetaan oivallista lammashoitoa. Tämä
ynnä kalastus ja linnunpyynti haahkoja", „ lintuvuoria")
ovat Färsaarilaisten ja Islantilaisten tärkeimmät elin-
keinot. Polttopuuksi käytetään Islannissa meren aja-
mia puita.
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Kesti-Europa
käsittää kaikki maat Puolasta itäpuoletta Atlantin mereen
faalfrt länsipuolella. Itämerestä ja Pohjanmerestä pohjais-
puolella Pyreneihin, SBälimereen ja Alppituntureihin saakka
eteläpuolella. — SBaltalunnat, jotka tuetaan Äeöfi=@uros
paan oroat siiS: Tanska, Saksa, Itäroatta-Unlari,
©chroeiz, Hollanti eli Alamaat, Belgia ja NattSla.

KeSfi-iuropan rannat oroat matalat, roaatt mitä ebem-
mäksi tullaan maan keskustaa kohben, sitä enemmän maa
kohoaa, knnnes tullaan KeSfi-Suropan muorille. Nämä
oroat suurempien ja pienempien tasankojen kautta eroitetut
Alpeista, jotka oroat Europou korkeimmat rottoret. Kesti-
EuropaSsa moi siis sen korkeuben suhteen eroittaa kolme
osaa, nimittäin alanko, KeSfi-Ettropan rottoret ja Alpit.

1. Ass^i-^u^o^an alatiko on lakea ja vaihetellen
löytyy siinä metsiä, soita ja viljavia maita. Venäjän
pohjainen maanselänne jatkautuu länteen päin pitkin Itä-
meren rantaa Jyllantiin asti ja Jyllannin nummet jatkan-
tuvat etelään päin Hannoveriin saakka. Tanskalaiset
„Xlitter"-nimiset hiekkasärkät jatkautuvat „Dunen"-
nimisinä pitkin Pohjanmeren rantaa Hollannin jaBelgian
maihin, osaksi saarilla ja osaksi mannermaalla. Nämät
saaret, joita Friesiläisiksi kutsutaan, ovat syntyneet hä-
vittäväisistä vesitulvista, jotka ovat nousseet maahan.
Hiekkasärkkien sisäpuolella on reunus erinomaisen vilja-
vata maata, jota sanotaan marskimaaksi.

Kuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka suu-
remmissa merissä synnyttää nousu- ja laskuveden vaih-
telun, niin kutsutun koho- ja pakoveden. Xohovettä sa-
notaan luoteeksi, pakovettä v?to^se/c«i. Noin kuusi tuntia
kestää luode ja noin 6 tuntia vuoksi. Veden korkeuden
eroitus suuremmissa merissä on 30, 50 jopa 100 jalkaa;
Jyllannin länsirannalla se on 10 jalkaa.

Friesiläisten saarten sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon hie-
noa savimaata. Tämä jää jäljelle kun vesi taas pake-
nee ja vähitellen siitä Byntyy maa. Asukkaat koettavat
sulkulaitoksilla suojella tämmöistä maata vesitulvista.
Sulkulaitokset rakennetaan vähitellen vahvoiksi ja kor-
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keiksi valleiksi. Koska marskimaat ovat syntyneet liha-
vasta savimaasta ja ovat hyvin viljavia, ovat ne erino-
maisen soveliaat karjanhoidolle.

2. Keski-Europan n«o^ei muodostavat suuren kaa-
ren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle asti. Niitä
on 3 jaksoa: Ranskan ylämaa lännessä, Keski-Saksan.
T^o^ei keskellä ja H^T^aiit idässä.

Ranskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka /^/tons-
laakso eroittaa Alppeintuntureista. Keski-Europan vuo-
rista huomataan lännessä Juravuoret (sjyra), joita eroit-
taa Alppeintuntureista Hc^si^in ylämaa; Vogesit ja
Schwarziocdd, joiden välissä on Rheinin laakso. Pohjai-
sessa on Harzvuori, jonkakorkein huippu on A/oe^Hb^F.
Keskellä kulkee vuorijonoja, joita osaksi eroitta Alp-
peintuntureista Saksan ylämaa ja osaksi ympäröivät H?ö/t-
--inin pengermaata (Budetit, Erzgebirge ja Böhmerwald).
— Idässä kulkevat H7a^aiii kaaressa ulkopuolella i/n-
--karin tasankoa.

3. Alppeintunturit kulkevat myöskin kaaressa,
vaan tämä on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä
lännessä vaan Adrianmereen idässä. Ne ovat keskikoh-
daltaan korkeimmat ja korkein huippu on M)nisi«no
(Mongblang) 14,800 jalkaa. Sen nimi on suomen-
nettuna valkea vuori, koska Monthlane, samoin kuin
muutoin useat toisetkin huiput Alppeilla, on valkea jää-
tikoista („Gletscher-nimisistä) ynnä ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alppeintuntu-
reissa löytyy monta ennettä eli vuorensolaa, joiden
kautta voi päästä Keski-Europasta Italiaan. Nämät
vuoren-solat eivät ole luodut ainoastaan jaikamiesten
käytäviksi, vaan suurella vaivalla ja suurilla kustannuk-
silla ovat ne tehdyt oivallisiksi maanteiksi. Jyrkkyyden
vuoksi ovat ne monen mutkaisia ja monessa kohden kai-
lion seiniin hakatut; jokien ja syvyyksien yhtse on ra-
kennettu siltoja, esim. Pirunsilta.

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

Jokia. Keski-Europan alangon läpi juoksee monta
jokea, jotka laitti, paitse Rheini, tulemat KeSki-Europau
muorista. Näitten jokien juoksu näyttää jetroäSti, että Keski*
Europa roiettää merta kohti pohjaiseen ja länteen päitt.

Itämereen juoksee Weich sel (kaup,: Warsoma ja ®am
zig) ja £)ber (kaup.: Sreslau ja ©tettin).

Pohjanmereen juoksemat Elbe (kaup. Dresben ja
Hmm&urg), 2Beser (kaup. Bremen), Rheini (kaup. Strassburg ja
Köln), MaoS (kaup. 9iotterbam) ja ©chetbe (kaup. Antwerpen),
jotta kolme roiimeksi mainittua yhtyroät laskiessaan mereen.

Kan aliin juoksee Seine (sän) (kaup. Parisi, Nouen
(ruang) ja Se Havre (löaror).

Atlantin mereen juoksee Soire (loar) (kaup. Nantes
(nangt)) ja (Baronit (kaup. Vorbeaux (borboo).

A/isini syntyy 8:t Gothardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjaiseen päin Beh>veizin kautta
ja virtaa sitten läpi Bodenjarven länteenpäin Baselin
kaupunkiin asti. Schweizin läpi kulkiessaan ei se ole
haaksikululle sopiva, sillä sen juoksu on liian ryöpeä,
syystä että se kulkee kaltaisesti kallioiden välitse. Ba-
selista juoksee se läpi suuren Rheininlaakson (kaup. Ba-
sei, Strassburg ja Mainz) ja saapi tämän laakson poh-
joispäässä i¥am-nimisen syrjäjoen idästä. Kölnin seu-
duilla alamaalle tultuansa, muuttuu se leveäksi, tasai-
sesti juoksevaksi virraksi, jota hyvin suuret alukset
saattavat purjehtia. Hollannissa yhtyy siihen H/a<2« ja
Schelde ja nämät joet muodostavat suuren suintomaan
eli Ae/ian, jossa on joukko saaria. — Rheini on hyvin
suuresta arvosta ei ainoastaan Hollannille ja Belgialle,
jotka ovat Peitän varrella. Joka päivä kulkee pitkin
jokea monta purje- ja höyrylaivaa, jotka kuljettavat
matkustajia ja tavaroita Keski-Europan sisä-osiin ja
sieltä taas toisia pois. Tästä voipi nähdä, miten tär-
keät joet ovat keskuusliikkeelle. Ennen aikaan, kun
rautateitä ei löytynyt, olivat joet kyllä tärkeämmästä
arvosta kuin nyt; vaan niitä myöten kuljetetaan kuiten-
kin vielä sangen paljon, koska purjehdus niillä on pai-
joa huokeampi kuin rautateillä kulku. Jokia pitkin alas-
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päin käypi kulku tietysti helpoimmin ja sentähden las-
ketaan niitä myöten lukemattomia hirsiä sisämaan met-
särikkailta seuduilta rantamaahan.

KeSfi=@uropan orien eteläpuolelta ja Alppein poh-
joispuoletta roirtaa roesi näiben rottorteit roiilisilfe tasan-
goille; ja näin syntyy Rheini pohjaijeenpäin, Rhone län-
teenpäin jo Tonaroa itäänpäin.

Wälimereen juoksee Rhone, joko samoin kuin Rhei-
uikin, olkaa ©:t ©ottharbitta ja roirtaa länteenpäin Gene-
roenjärroen läroitje. Lyonin kohballo kääntyy se etelää kohben
(kaup. Geneve (jjenero) ja Lyon (liong)).

Mustaan mereen juoksee Sonaroa, joka on 400
peninkuormaa pitkä ja Europan lähinnä isoin joki. Se juok-
jee ensin itää kohben Itäroatlan läpi; Unkarissa se kääntyy
etelää kohben ja Surrtnmaalta se taas juoksee itäänpäin
(faup. Wien, 93uba ja Pest).

Ilman-ala. Keski-Europan alangolla on meri-ilmasto
meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edemmäksi tul-
laan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin se muuttuu
mantereis-ilmastoksi. Unkarissa siis sataa ainoastaan
puolen sen verran kuin meillä.

Voisi luulla Keski-Europassa lämpimyyden suuresti
enenevän etelässäpäin, vaan niin ei kuiten,kaan ole asian
laita, koska Keski-Europa vähitellen kohoaa etelää koh-
den. Sillä mitä korkeammalla merenpintaa joku paikka
on, sitä kylmempi se on. Korkeilla Alppeintuntureilla
on monen neliöpeninkuorman ala ikuisella innlei/el pei-
tetty. — Kasvikunta on myöskin melkein sama ; kuiten-
kin huomataan vähän erilaisuutta. Pohjaisessa osassa
leivotaan samoin kuin meillä enin leipää rukiista. Rans-
kanmaalla ja eteläisessä Keski-Europassa on vehnä sitä
vastoin leipä-aineena („Ranskanleipää Viiniköynnös,
joka pohjaisissa osissa ainoastaan lämpiminä kesinä te-
kee makeita hedehniä, on hyvin tärkeä viimeksi maini-
tuissa maissa, ja Ranska on koko maapallolla se maa,
joka tuottaa enin ja parhainta viiniä. Viinimaissa myy-
dään viini hyvin huokeasta hinnasta ja sitä juodaanyhtä
paljon kuin meillä olutta; paloviinaa sitä vastoin siellä
ei tunneta.

ÜBklintll on Keski-Europan pohjaisessa osassa pro-
testantillinen, eteläisessä ja läntisessä katholinen. Poh-
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jois-Saksassa on melkein ainoastaan lutherilaisia jaHol-
lannissa ainoastaan reformeerattuja. Reformillinen us-
konto on myös levinnyt erääsen osaan Schweizin maata.
Itävalta-Pnkari, Belgia ja Ranska ovat sitä vastoin ka-
tholin-uskoisia.

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

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

3tajat: katso kartasta.
Vuosisatamme alussa oli Ranskan keisari Napoleon

I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse Ranskan
oli hän Hispanian, Italian, Belgian, Hollannin jaFänsi-
Saksan hallitsiana. Europalaiset ruhtinaat yhdistyivät
hänen valtaansa kukistamaan, joka heille myöskin on-
nistui. He kokountuivat sen jälkeen »kongressiin" Wie-
niin Europan valtio-asioita järjestämään. Siellä perus-
tettiin enemmän kuin 30 valtiosta Ha/^an ilitto, jonka
tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yhteisiä asioita joh-
tamaan asetettiin liitto-kokous Frankfurt am Mainiin,
johon saksalaiset valtakunnat lähettivät edusmiehensä.
Piiton kaksi mahtavimpaa valtakuntaa, Preussin kunin-
gaskunta ja Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin ka-
teelliset, josta viimein v. 1866 syttyi sota. Preussi voitti
taistelussa. Itävallan täytyi luopua hitosta jatämä rau-
kesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja hankki it-
selleen ylivallan. Pohjais-Saksan valtiot tekivät nyt
keskenänsä liiton, niin kutsutun Pohjais-Saksan iiiton,
Preussin johdannon alla. Tähän liittoon yhtyi Saksan
viimeisessä sodassa Ranskaa vastaan myös Etelä-Saksan
valtiot.

Satsan rooipi jakaa lahteen ojaan, nimittäin Poh-
jais- ja ©tetä-Safjaan. Mainroirta on niiben rajana.

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

Pohjais-Sakfaan kuuluu 21 roattiota. Pääroattio on
Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulutuista
roaltioista oroat tärkeimmät Sachsin kuningaskunta,
©achsilaiset herttualunnat, Meklenburgin ja Ol-
benburgin jttitriherttualttnnat ja nuo 3 roapaata
kaupunkia Lybeck, Hamburg ja Bremen.

(Stelii Éaffaan kuuluu Voierin ja Wurttem-
bergin kuningaskunnat, Babin ja Hesjin suurta
herttuahutitat ja roattiomaat Elsass ja Lothringen.

Elsass jaFothringen ovat vhmeisessä sodassa Rans-
kaita voitetut. Nämät maakunnat ovat Saksan keisarin
hallituksen välittömiä valtiomaita.

(Sahalaiset maitokunnat oroat phbistetnt yhbeksi roal=
tioksi. Saksan maitokunnaksi. Preussin kuningas ou
roaltakttnnan keisari.

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

on läksi kolmatta osaa Saksanmaata ja käsittää suurimmanosan PohjaiSsSakfaa. Mecklenburgin ja Sachsiloisten Ijert*
tttaltttttaiu hautta on se jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

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

ItäijcSjä osassa oroat tärkeimmät kaupungit Itä-
meren rannalla.
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Königsberg, Danzig ja ©tettin.
Ne harjoittamat kaikki fuuri-arrooista roiljafauppaa ja oroat sitä

paitse roahrooja linnoituksia merirajan suojelua roarten.

Sisämaassa oroot:
Berlin, Potsbam, Magbebttrg, Wittenberg

ja Breslou.
Berlin on Preussin pääkaupunki, jossa on 900,000 asut ©e

ei ole roanha kaupunki ja on sentähben merkillinen suorista ja leroeistä
fabuistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Potsbam on
tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. — Magbeburg on roahroa lin»
noitus. — Wittenberg on Lutherin kautta tunnettu. — 33reslau
on Preussin lähinnä suurin kaupunki 200,000 asukkaalla.

Läntisessä osassa oroat:
Frankfurt am Main, Köln, Elberfelb ja

Hannover.
Frankfurt am Main on rikas kauppakaupunki. — Köln'issä

on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. Tässä kaupungissa
roalmistetaan tunnettua „©au be Eologne" (oo bö kolonj). — ©I&er»
felb on Saksan suuri-arrooisin tehbaskaupunki.

Pohjaisessa ott Kiel ja Altotta Haisteluissa ja
Flensborg <SteSroigiSjä.

Kiel on Preussin tärkein jotasatama. — Aitona on Hambur-
gin roieressä ja on samoin tuin Flensborg roilkas lauppafaupunfi.

Sachsin knningastnnnassa on Dresben ja Leipzig.
Dresben on pääkaupunki ja sieltä on kuuluisa kokoelma maa-

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

Kolmesta wapliasta tluipultssista on Hamburg lähellä Elben
leroeää juulahbelmaa ja siis läheisessä yhteybessä roaltameren kanssa;
Elbeä ja rautateitä myöten lähetetään sieltä taroaroita ©aijan sisä-
maihin. ©e on sentähben tärkein kauppakaupunki Europan mantereella
ja sillä on 300,000 asukasta. — Bremen on Weseriu roarrelta ja
Lybeck lähellä Itämertä.

Baier'issa (1,400 neliöpeninl. 5 mitj. ajul.) ou Mun-
chen ja Nurnberg.

Munchen on pääkaupunki, Se on Saksan tärkein taibekau-
puuki ja sieltä taroataan juuria taibekokoelmia, joita säilytetään lo=
meissa rakennuksissa. Miincheniäsä roalmistetaan ja juobaan paljon
„baierin olutta". — Nurnbergiåfä on monenlaatuisia tehtaita.
Täällä roalmtétetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Wurttemberg'issii on Stuttgart pääkaupunkina.
Kessissä on roahroct Mainein linnoitus.
(llfafStsfa on ©trassburg Nheiuiu roarretla.
Tämän kaupungin tuomiokirkolla on korkein torni tnaan päällä,

nimittäin 490 jalkaa korkea.
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5. Itäwalta-Unkari
(11,000 neliöpen. 36 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri 1<2n822.

Pannessa asuu Hacksa/aisia, pohjaisessa ja etelässä H/a-
-viiaisicl, idässä Rumänejä ja keski-osassa An/n^i/aisia
eli H/ati/'«i'6/'a.

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

Söuoria ja jokia: katso $e§H=@uropaa.
Stäroatta jakautuu 2 piiä-osaan, nimittäin P Stä-

mä lian lei Jari luuta, johon kuuluit pohjaiset ja tänti-
jet maakunnat (joiben joukossa Böhmi, Tyroli, Galizia j.
n. e.) ja 2. Unkarin kuningaskunta, jokakäsittää itäiset
maat (roarsinaisen Unkarin, Siebenbtirgin y. m.)

Itiiwllllan keisarikunnassa omat kaupungit Prag,
Wieni ja SrieSt.

Prag on Böhmin pääkaupunki. — Wieni, keisarikunnan pää-
kaupunki, 900,000 asuk., on ebullifetta paikalla StäroaHcin pääjoen To-
naroan roarrella. — Triest on roaltafunnan tärkein merifauppa-
kaupunki.

Unkarin kuningaskunnasta on Vubo (Ofen) jo Pest.
Pest ou Unkarin pääkaupunki. — Rämät kaupungit oroat um»

pttin eri puolella Tonaroan rantaa ja yhbistetyt pitkällä ketjusillalla.

6. Schweiz.
(750 neliöpen. 2V2 mitj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Pämä on ainoa maa Europassa, joka ei ulotu me-

ren rantaan. Se on suurimmaksi osaksi täynnä vuoria
ja on Europan korkein VUllslM22.

Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin Saksalai-
sia, Ranskalaisia ja /ia/l'aial'«l'a. He elävät sovinnossa
keskenään ja ovat aina olleet tunnetut vapauden hen-
gestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa ja maan vuo-
risen luonnon vuoksi ovat he voineet vastustaa muiden
maiden yrityksiä heitä voittamaan.
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Seh>vei2 on vapaavalta (tasavalta) ja käsittää 25
vapaavaltiota, joita kutsutaan kantoneiksi. Kaikkien nii-
den ylinnä on liittoneuvosto Pernissä, jonka esimies on
presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Pämpimänä
vuosi-aikana käyvät karjat laitumella vuorilla, joilla
ikäänkuin maustetut tunturikasvit antavat maidolle sekä
rasvaa että hyvää makua. „Schweizin juusto" on sen-
tähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle on sen
inonnon-i/lamu«F. Schweizissä tavataan korkeita, lumi-
peitteisiä vuoria ynnä „01etseherit" ja kohisevia koskia
j. n. e., vaan myöskin semmoisia vuoriseutuja ja laak-
soja, joille helposti päästä voi; sentähden matkustaakin
tähän maahan paljon ihmisiä ja kesä-aikoina siellä oles-
kelee. Pämä seikka tuottaa tietysti maalle sangen suu-
ren hyödyn. Voisi luulla että paljo vuorityötä harjoite-
taan Seh^vei^in Alppimaassa; vaan niin ei ole asian
laita, sillä Alpeissa on vaan muutamia metalleja.

Joet, joista Rheini ja Nhone oroat tärkeimmät,
eiroät suuresti ebistä kauppaa, koska niibeu juoksu läpi
rouorimaan on ryöppeä, eiroätlä siis ole hactksikttlulle sopimat.

Tärkeimmät ka nto nit oroat Piiiikaupnntiensa nimiset,
niinkuin seuraamat: Getteve (sjeneero) eli ©etts, Beru,
3itrich ja Basel.

Kaupungit eimät ole juuri juuria: Genevessä ja Ztt-
richissä, jotka oroat suurimmat, on kummallakin 60,000
asukasta.

7. HoUatutttt knningaskunta li
Alankomaat.

(650 neliöpen. 3V-z milj. asuk.)
Rajat: katso kartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähälu-
kuinen, ovat Hollantilaiset kunnollisina kauppamiehinä
ja maanviljelijöinä hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa olivat he maailman kaupan etupäässä. Hollanti
on perustanut laajoja uutismaita vieraisin maanosiin,
esim. Indian saarille, joista se saapi kalhita tavaroita,
niinkuin ryytejä (maustimia) ja kahvia. — Kun alhai-



37

sen Hollannin („Alankomaitten") läpi juoksee Phein,
Naas ja Schelde, jotka suuhaaroillaan tekevät joukon
saaria, täytyy Hollantilaisten rantavalleilla suojella it-
seään meren ja jokien tulvilta. Naa on viljavata; sillä
rantavallein sisäpuolella ovat avarat marschmaat, joilla
/n^/a nauttii niittylaiduinten lihavaa ruohoa. Aivan
suuri on voin ja juuston valmistus ja kannattaa hyvin.
Hollantilaiset ovat myös tunnetut puutarhanhoidosta.
Haarlem'in seuduilla nähdään koko maisemat täynnä
kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaneja j. n. e.)

Tärkeimmät kaupungit omat Amsterbam, §aag ja
Rotterbam.

Omituista on että useampain Hollannin kaupunkein läpi juoksee
lanattua, joiben kummallakin puolella on puilla istutettuja latuja. —

Amsterbam ou pääkaupunki 250,000 ajuHaalta. Tämän lähellä on
pieni kaupunki Zaanbam (fanbam), jonka latroatehtaaSja Pietari
©uuri työskenteli salroumieheuä (timmerman) lairoarakennusta oppiaf-seen. — §aag'i§sct asuu kuningas. — Rotterbam on melkoinen
kauppakaupunki.

8. Belgian kuningaskunta.
(550 neliöpeuinl. 5 milj. osut.)

Rajat: katso kartasta.
Pämä maa yhdistettiin Wienin kongressissa Alan-

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

Pelgia on a/cln^oa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksee Maas ja Schelde. Ainoastaan kaakkois-
osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat suuri ar-
voiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät rikkaita
rauta- ja kivihiihkaivannoita. Teollisuus on sentähden
hyvin edistyneellä kannalla. Muuten on Pelgia edisty-
nyt yhtä paljon kuin Alankomaatkin maanviljelyksessä
ja puutarhanhoidossa. Asukkaiden onkin täytymys tehdä
työtä. Pelgia näet on tiheimmin asuttuja maita Euro-
passa, 9,500 ihmistä neliöpeninkuormalla. (Suomessa on
270 henkeä neliöpeninkuormalla).

Tärkeimmät kaupungit omat Vrttssel, Antroerpen,
©ent ja Siege (lieesi) eli Lttttich.

Vrussel on pääkaupunki 300,000 afuffaalla. — Antroerpen
on Belgian eteroin kauppakaupunki ja linna. — Stege roalmistaa
sota-aseita suuressa määrässä.
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9. Ranska.
(9,500 neliöpenink. 36 milj. ajttf.)

Rajat: katso kartasta.
Tällä maalla on hyvin edullinen ase?na/ sillä ss

ulottuu sekä Vähmereen, jonka rantamaat ovat sille
avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa tien muu-
hun maailmaan. Sitä paitse on se muusta Europasta
eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, nimittäin Pyreneit-
ten, Alppein, Juravuorten jaVogesien kautta, ilman että
nämät estävät yhteyttä mannermaan kanssa. — Pans-
kalla on vielä mukava ilman-ala ja maanlaatu, joka on
monenlaiselle viljelykselle sopiva. Antavasta viiniköyn-
nöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin Rhonen-laaksossa, on istutettu paljon mulperi-
puita, joiden lehdissä silkkimato elää. Ranska, ynnä
Kiinan ja Italian kanssa, valmistaakin koko maailmalle
silkkitavaroita.

Pohjainen ja läntinen oja on Kesli-Europan alangon
jatkoa, itäisissä osissa on muoria nimittäin AläronSka (Ce<
roennit), SBogesit, Suratuuoret ja Alpit. Etelässä eroitta*
mat Pyreneit Ranskan fuspamasta.

Joet oroat SJtaaS ja Schetbe, — Seine, Loire
ja ©aronne, — Rhone. Ne oroat kaikki purjehbittaroia
ja auttamat sisämaan jo meren keskinäistä yhteyttä.

Ranskan lt2UP2lle avuksi ovat myös monet rauta-
tiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas ja ainoastaan
Englannin on etevämpi. — Vuoritpa ei ole suuren arvoi-
nen, vaan saadaan kumminkin kivihiiliä, jotka hyödyttä-
vät Ranskanmaan teollisuutta. — Ielll!l8nU8 on tärkeim-
piä maan päällä. Panskalaiset tehtaantuotteet ovat tun-
netut somuudestaan, ja tässä suhteessa ne voittavat
kaikkein muiden maiden teokset.

Ranska on t282V21t2.
Kun vuosien 1870—71 sodassa Panskan ja Sak-

san välillä Ranskan keisari Napoleon 111 joutui vankeu-
teen, tuli Ranska tasavallaksi. Napoleon pysyi halli-
tuksessa enemmän kuin 20 vuotta, vaikka Panskalaisia
on vaikea hallita, heidän vilkkaan ja vaihtelevaisen luon-
teensä tähden.
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Kaupungeista on Parisissa 2 mtlj., St)on'isja ja
Marseillensa kummassakin 300,000 asukasta.

Luoteessa ou meren rannalla Calais (Mee), Le §a=
vre (lö äror), Rouen (ruang) ja ©herbourg (jdjeeröur).

Calais on ylikulku-paikka Englantiin. — ©heröourgHUa on
oiroallinen fotafatama.

Lännessä on Nantes ja Borbectux.
Sorbeaur. harjoittaa mahbottoman suurta kauppaa punaisilla

roiineillä, joita roiljellään niillä seubuin.
Wälimeren rannalla on Marseille ja Toutott

(tulong).
Marseille käypi kauppaa Algier (alsjir) nimisen kaupungin

kanssa, joka on Afrikassa ja kuuluu Ranskalle.

Sisämaassa on Parisi/ Versailles ja Lyon.
Parisi on Nanskcmmaan pääkaupunki, Se on fahbett puolen

Seinen roirtaa ja on maailman lotétarotmpia kaupunkeja. Paljon
roieraita matkustaa rouofittaiu tähän kaupunkiin, jen loistoa katsomaan
ja osaa ottamaan sen huroitutsista. Sen rakennuksista huomataan
linnat Louvre (turor) ja Tuileriat (Tyilöriat) sekä Notre-Dame-kirkko ja
Inroalibihotelli, jossa ou Rapoleon I:scn hnuta. Kaupungin muinaiset
linnanmuurit on muutettu teroettsi fabuitsi täynnä puu-istutullsia ja
niitä sanotaan Buleroarbeikst. Kaupungin suojelemiseksi on paljo lin-
noja rakennettu sen ulkopuolelle. — Sersaillessa on komea linna
ja maan mainio puisto. — Lyon'issa Rhonen ja ©aouen yhtymii-
kohballa, on Europan suurimpia jiltfitehtatta.

hanskalle kuuluu Korsikan saari SBätimeressä. Sen
päälaupunti on jaeci (ajatsjo), jossa Napoleon I syntyi.

10. Brittein saaret.
(5,700 netiöpettinl. 32 mitj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Mitä on koksi suurta saarta, Suuri 23ritanttia ja

3>relanti. Suuressa Britanniassa on Englanti, Skot-
lanti ja Wales (Weis), jotka ennen oliroat eri roaltafuntitta.

Englanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osaa: alankomaa etelässä
ja vuoristot pohjaisessa. Suuri Pritannia kohoaa siis
länteen ja pohjaiseen päin. Irelanti on ylipään alankoa.

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

Meri tekee fproiä lahtia Brittein saariin. Itäpuolella
tekee Pohjanmeri Themsin la h b en, Humberiin ja
Forth'in laHben, joihin joet Thems (kaup. Lontoo),
Humber (kaup. §uE), ja F ort h laskemat. Länsipuolelta
tunkeupi maahan Bristolin salmi, johon Seroern-joki
purkaa mettänsä. Suuren Britannian ja Irelctnnin roä=
lillä nimitetään Atlantin merta Irelanntn mereksi,
johon Clyb e (kteib) uiminen joki laskee.

Suurella Britannialla on edullinen asema Atlantin
meren ja Pohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä on sekin,
että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kuitenkin ovat niin
syviä, että isot laivat voivat niitä myöten purjehtia pit-
kän matkan. Pähän perustuu Pritannian I(2npp2. Ei
ole koskaan ollut valtakuntaa, jonka kauppa olisi voinut
vertoja vetää Suuren Britannian kaupalle. Mahdotto-
man suuri kauppalaivasto tuopi tavaroita Englantiin joko
siellä käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas
ulosvietäviksi. Kolmessa päivässä vaihtaa Brittein saa-
ret enemmän kauppatavaraa ulkomaan kanssa, kuin
Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin rautatiekartta
näyttää, että siellä kulkee rautateitä jokaiseen jokseen-
kin tärkeään kaupunkiin ja etenkin jokaiseen merikau-
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punkiin. Itsestään seuraa, että sotalaivaston myöskin
tulee olla ison, sodan aikana voidakseen kauppaa suojella.
Englannin, sotalaivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään
maalla on ollut, eikä kustannuksiin katsota kun sen
hyväksi käytetään uusia keksinnöltä („pantsarilaivoja").

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren luona
ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä mesl-llM2Btll,
enemmän kuin millään muulla maalla Europassa. Kesä
ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on sitä vastoin niin
lauhea, että kylmä kestää ainoastaan muutamia päiviä.
Sade ja paksu sumu ovat tavallisia ja monessa paikoin
sataa 5 kertaa enemmin kuin meillä. — Kasvit ovat sa-
mat kuin Keski-Europassa; vaan kostea ilma vaikuttaa
sen, että heinänkasvu on hyvin hyötyinen. Nurmikot
meidän puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Ilman-
ala on 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 jaettu; muu-
tamilia asukkailla on mahdottoman suuret tulot, vaan
moni on suurimmassa köyhyydessä. Kalleus tekee köy-
hille sen, ettei aikaihmisten työ riitä, vaan myöskin lap-
sia lähetetään jo pienestä pitäin tehtaisin. Tästä syystä
on kansanvalistus hyvin alhaisella kannalla, ja suuri osa
asukkaista ei ole ohut missään koulussa.

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

Englannissa on itäpuolella
Lontoo, Hult ja 9?erocaftle (njukasy.
Lontoo on Englannin pääkaupunki ja maailman suurin kau-

punki. Tässä „jättilÄi§iaupungi3fa" on 4 mitj. asukasta eli taksi sen
roertaa mitä koko Suomenmaassa, Sen ebullinen asema molemmin
puolin syroää ja leroeätä Themsinjokea on tehnyt sen maailman juu-
rimmaksi kauppakaupungiksi. Lairoat [exforoat joko Themsissä tahi lai<
roatetoilla ja kairoetuissa satamoissa, jotta oroat niin rakennetut, että
Themsin roesi luoteen aikana tutrooa sisään. Joen alatse kulkee kolme
tunnelia ja sen ylitse roiepi monta siltaa, joitta on mahbottoman juuri
liike. Monta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia ja phbistää jen muun
Englannin kanssa. Aksi rautatie kulkee kaupungin alitse.
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Eteläpuolelta on Portsmouth (portsmub) ja Ply-
mouth (plimmub).

Nämät kaupungit oroat Kanaalin roarrella ja niillä on aroarat
satamat Britannian sotalairoaötolle.

Sänueöjä on Bristol ja Sinerpoot (liroerpui).
Sisämaassa on Birmingham (birminghäm), Shef-

sielb (jchesjiib), Manchester (mantschester) ja paljon muita
tehbaskauputtkeja.

Skotlannissa on pääkaupunki Ebinbttrg ibässä ja
©taSgoro (glasgo) lännessä.

Irelaunissa on pääkaupunki Dublin.
Kaikki nämät kaupungit oroat hyroin roäftriffaita, niissä on roä*

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

Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita M2lt3, jotka yh-
teensä täyttävät enemmän kuin 200,000 neliöpeninkuor-
maa ja ovat siis suuremmat kuin koko Europa. Eng-
lannilla on Europassa Gibraltarin vahva linna Välimeren
suun rannalla ja Mliia keskellä Välimerta. Sen tär-
keimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa, nimittäin
Kap-maa, Afrikan etelä-päässä, koko Australian man-
ne?', pohjainen osa Pohjais-Amerikaa ja viimein rikas ja
avara Etu-India. Näistä alusmaista on hyvin suuria
etuja. Britannialaiset laivat eivät tuo kotiin ainoastaan
semmoisia tavaroita, joita myödään muihin maihin sem-
moisina kuin ne tuodaan; vaan ne tuovat myös raaka-
aineita tehtaisin. Suuri osa valmistetuista tehtaantuot-
teista viedään takaisin alusmaihin.

Etelä-Europa
käsittää kolme niemimaata, nimittäin Pyreneittett, Sta-
tion ja Turkin-Kreikan niemimaan.

Ilman-ala on Etelä-Europassa paljon lämpimämpi
kuin muualla Furopassa, kun se lähenee kuumaa vyö-
hykettä. Kasvikunta on siitä syystä toisenlainen kuin
meidän maassa. Kasveja, joita meillä on ainoastaan
kasvihuoneissa tahi asuinhuoneissa, kasvaa siellä ulkona.
Omituista on myöskin, että muutamat puut eivät pudota
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lehtiänsä, vaan ovat aina vihreät, niinkuin laakeri, öljy-
puu, sitrana- ja appelsini-puut, jotka molemmat viime-
mainitut kantavat „etelänhedelmiä". Nisu on leipä-
eläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Rajat: katso kartasta.

on jaanttt nimensä Pyreneitten rouorijonosta, jola ott
rajana tanskanmaata roaStaatt.

Tämä niemimaa sisältää koksi maitokuntaa, nimittäin
§iSpauian tafamalfan (9,000 neliöpen. 16 milj. asuk.)
ja Portugalin kuningaskunnan (l,7oo neliöp. 4 milj. asuf.)

Pyreneitten niemi on vuorimaa, joka kohoaa ylän-
göstä, noin 2,000 jalkaa korkeasta. llman»2l2 on hyvin
kuiva, ja tästä syystä on M22nvllje!^B huono. Karjan-
hoidolle on maa paremmin sopiva ja hispanialainen lam-
mas, merinos-lammas, on vanhoista ajoista asti ollut
kuuluisa hienosta villastaan. li2Upalle ovat joet vähän-
arvoiset, niiden juoksu, samoin kuin Schweizin jokien,
on ryöppeä.

Jokia: (Sbro juoksee kaakkoiseen päin Wälimereen;
Ta jo (tako) (faup. Siösabon) ja monta muuta juoksee länteen-
päin Sltlantin mereen.

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoitetaan
VUOrityÖtä ainoastaan vähäisen. Suolaa saadaan paljon,
niinkutsuttua „Sant Ybes-suolaa", josta joku osa vie-
dään Suomeen.

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

Niemimaan asukkaat, Hispanialaiset ja Portugali-
laiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kielensä
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ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä sukua Ranskan
ja Italian kielille. — Heidän uskontonsa on katholilai-
nen ja tästä syystä on kansanvalistus jäänyt takapajulle.

11. Hispanian tasawalta
oli muinoin mahtavimpia valtakuntia Europassa ja hal-
litsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maanosissa.
Hispaniasta läksi nimittäin mainio merenkulkija Colum-
hus matkoilleen ja löysi Amerikan. Vähitellen menetet-
tiin löydetyt maat ja Hispania on voimaton huonon hal-
lituksensa ja valtioriitojen vuoksi.

Kaupungeista on Mabrib keskessä, ©ranaba ja
Setoilla (jeroilja) etelämpänä; ©abij, Malaga ja Bar-
celona meren rannalla.

Mabrib on pääkaupunki ja siinä on 300,000 asuk. — Gra-
naba ja ©eroilla oroat Hispaman ihanimmasja ja sentähben enin
kiitetyssä osassa. — Muut kaupungit oroat tärkeitä kauppakaupunkeja.

©ibraltar on hyroin roahroa linna SBätimeren fuun rannalla;
je on ©nglannin hallusja.

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

Kaupungeista on ainoastaan koksi tärkeätä, nimittäin
Lissabon jo £>porto.

Lissabon on pääkaupunki ja siinä on 300,000 asuk. — port
on tunnettu roimistansa, jota janotaan „portroituifsi".

Italian niemimaa
sisältää Italian kuningaskunnan (5,000 neliöpen. 27
milj. osnk.). Wälimeressä on paljon saaria, niinkuin Sici-
lia, ©arbinia, Corsica ja alalta.

Saajat: tat jo kartasta.

Italian uiemtmaan rajana pohjoisessa on Alppi-
rottoret. Niiben alkupaikasta SBalimeren rannalla lähtee
2lpen.ninit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jatkumat
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imelä ©icitiaattlin. Se omituisuus tällä rouorijonolla on,
että siinä taroataan ttt liro itaria, niinkuin VesuoittS
©telä-ItaliaSsa ja Vt no SiciliaSsa. — Molemmin puoliu
rouorijonoa löytyy alangotta; suurin olonko on se suuri
tasanko, jota rajoittaa Alpit ja 2lpenninit. Sitä kutsutaan
Po'n-tasangoksi, kun sen läpi roirtaa Italian tärkein
joki, Po (kaup. Surin), joka lähtee läntisistä Sttppirottorista
ja juoksee itäänpäin Abrion mereen. Toinen, kuitenkin pie-
nempi joki, on Tiber (kaup. 9toma).

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

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset. Hei-
dän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta Roman
kielestä. Patinasta on sitä paitse alkuaan myöskin
Ranskan, Hispanian ja Portugalin kielet.

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

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

13, Italian kuningasknntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä ©icitian ja ©arbinian
saaret, Corsico kuuluu NanSlatle.

Tärkeimmät lanpungit omat:
Pohjais-Italiassa Genova (fjeenotm), Surin, Mi-

lano jo Setteriä.
©enoroa (eli ©cnua) on kauniilla paikalla samannimisen lah-

den rannalla ja oli keski-ajalta mahtaman roapaavcallan pääkaupunkina.
— ffltilanoSsa, joka on Somöarbtan maakunnassa, on komea tuomio-
kirkko roctlkeasta marmorista. — Venezia (eli Venebig) on Abrian
meren rannatta. Se on rakennettu jäärille niinhitjutuisja »laguneissa"
ja sen läpi käy fanctroia ristin rastin. Mäntät oroat katujen asemesta
sillä tatuoin että niitä kuljetaan telttaroenheissä, joita janotaan „gonbo>
leiksi". Menepä oli pääkaupunkina mahtamassa roapaaroatlcisfa, joka
kokosi rikkauksia kaupalla SBälimeren maiben ja Inbian kaneja. Wielii
nähdään tämän rikkauden jäännöksiä monissa loistamissa palatseissa ja
kirkoissa. Äaitti on siellä kuitenkin nyt lamassa, sillä kauppa on hii-
minunt.

Kesti-Italiassa ou Fireuze, fiinortto ja Nom a.
Firenze (eli Floröns) on rikas taibeferättfsiStä. — Sioorno

Wälimeren rannalla, on kauppakaupunki. — Rotua on Italian pää-
kaupunki, 250,000 asukkaalta. SRutnaiSajan juuruuben jäännöksiä on
koto joukko, niinkuin riemuportteja ja obeliskeja. Suurin tmunatéjään-
nös on Colosseum, teateri, johon mahtui 100,000 katsojaa ja jota
Romataijet fttt)ttiroät miekkailu-huroeja ja eläin-taistetuja marten. —

UubemmiSta rakennuksista huomataan Pietarinkirkko, maailman
suurin tirtko, ja Matikani, maailman juurin linna. Vatikanissa asuu
paatui. Nomassa on paljon taibeferärjftä; maalarit, kuroanroeistä-
j|ät ja muut taiteilijat matfustaroatfin kaikilta haaroilta tähän meriitti'
seen kaupunkiin.

Etelä-Italiassa on Ne op e li.
Neapeli on Italian suurin kaupunki ja siinä on V2 milj. <x]\xt.

©e on ihanan Neapelilahben rannalla ja lähellä SBejuuiusta.
Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vulkanit)

puhkeaa Pe«tl)i«s^in vaan aika ajoin, aina useampain
vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alinomaa tupruaa
aukosta (kraterista). Kun puhkeamisen aika lähestyy,
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kuuluu vuoren sisästä ikäänkuin ukkosen jyrinä; sulat
aineet (laava) kohoavat vähitellen vuoren sisuksesta ja
viimein vuotavat aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena
jokena juoksee laava vuoren kupeita alas ja hävittää
kaikki tyyni matkallansa. Samalla aikaa krateri heittää
kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuviuksen
merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna 79 jälkeen
Kristuksen syntymistä. Paava ja tuhkasade silloin peitti-
vät Pompejin ja fferculanumin kaupungit. Viime vuosi-
sadasta aikain on ruvettu kaivamaan näitä kaupungeita
ilmiin ja on niistä opittu paljon tarkemmin tuntemaan
muinaista aikaa.

Euroj>assa on tulivuoria ainoastaan Islannin saa-
rella ja Italiassa. Amerikassa ja Aasiassa sitä vastoin
niitä on paljon enemmän. Ison valtameren ympärillä
on tulivuorten jakso, joka kulkee pitkin koko Amerikan
länsirantaa ja jatkautuu Aasiaan. Pitkin Aasian itaran-
taa kulkee se alas Indian saaristoon asti. Yksinänsä
«lavan (dsjavan) saarella löytyy 50 tulivuorta.

©ictltflSfa omat Messi nan ja Palermon kau-
pungit.

Mesjina harjoittaa \uuvta etetänhebelmäiu („2Ke§sinanhebelä
mäin,,) kauppaa.

Turkin Kreikan niemimaa
sisältää koksi roattafttntaa, nimittäin Surfin (10,000 ne»
liöpen. 17 mii. asuk.) jaKreikan kuningaskunnan (900
neliöpen. I^2 milj. afuf.)

Rajat: katjo kartasta.

Tässä niemimaassa on paljon wnoria. SttoteeSsa kul-
kee rottorijonoja, jotka omat 2llpptrouorten jatkoa. Niistä
lähtee itäänpäin Valkon Mustaan mereen asti, jo ete-
läänpäin Kreikan rottoret, jotka kulkemat hamaan niemi-
maan etetaisimpään Tpäal)än. — Alppein, Vallonin jo Kar-
pätien roälisjä on suuri Sonaroanlaalso.

Tärkein joki on Sonoro a. Se roirtaa läpi Tonaroan-
laakson lännestä itäänpäin ja jaapi suuren joukon syrjä-
jokia ympärillä olemista muorista.
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R4. Turkin waltakuntaa
hallitsee itseroattiaaSti suurisultani, jonka ensimmäinen
ministeri on nimeltään suuri roisiiri; ylhäisimmät roirla*
miehet saaroat nimen pasja. Surfin eli Osmanin naita-
luntaan kuuluu sitä paitse mpöS suuria alueita 2lafiaSfa ja
Afrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista 1<2n822 ja tunnusta-
vat Hsa/io?n6<A'n uskontoa. Keski-ajalla valloittivat he
Konstantinopolin japeloittivat monen vuosisadan kuluessa
Europaa ryntäyksillään läheisiin kristin-uskoisiin maihin.
Turkkilaisten valta on vähitellen vähennyt ja useammat
maan-osat ovat irtautuneet. Kreikan-maa on itsenäinen
kuningaskunta ja Serbia, A«?nänt'a ja Montenegro ovat
melkein itsenäisiä. — Turkkilaisia Europan Turkissa
onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat H/ave/a
ja Kreikkalaisia. Turkkilaisilla on monta hyvää avua
ja he ovat etenkin sanansa pitäväisyydestä tunnetut.
Tässä suhteessa on heidän luonteensa aivan perinvastai-
nen kuin Kreikkalaisten. Maan hallitus on hyvin heikko
(„sairas mies"); vaikka kristinuskoiset ovat mahomedi-
laisia neljä vertaa lukuisammat, sorrettiin heitä tähän
asti paljon. Kristityt kuuluvat Turkinmaassa, samoin
kuin Venäjälläkin, kreikkalaiseen kirkkoon, ja Konstanti-
nopolin patriarkka on heidän päämiehensä.

Kanpnngit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, ©alouift Arkipelagin rannalla, Abriattopoli,
Velgrab ja Bukuresjt pohjaisessa osassa.

Konstantinopoli on pääkaupunki ja siinä on 1 milj. ajuk.
©itä kutsuttiin muinoin nimellä Vyzantium, roaatt spohjafåmaiben ajuk-
taat janoircat sitä SOiitlaniartanoisi. ©ultaniu linnan nimi on Se-
ralji. ©ojianmosfee oli muinoin Iristittyin kirkkona. — Vel-
grab on ©erroiasja Sonaroan roarrella ja Sukurejjt Rumäniasja.

Kreta eli Kanbia ou tärkein Europan Surrttin luu-
turoista saarista.

15. Kreikan kuningaskunta
on pienempiä kuningaskuntia Europassa.

Kreikan Ii«MB2 polveutuu muinaisina aikoina kuu-
luisista Kreikkalaisista. 8e ei ole juuri valistunutta. —
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Muinoin oh Kreikanmaa hyvästi viljelty ja metsät peit-
tivät vuoria; vaan nämät ovat aikojen kuluessa tulleet
hävitetyiksi, ja ilman-ala on siitä syystä kuivaa. Maan»
viljelys ei ole hyvin edistynyt ja ainoana ulosvientitava-
rana ovat korintit. — Kaupassa ovat Kreikkalaiset hy-
vin taitavat ja koko Europan Turkin kauppa on heidän
käsissään. Heidän maansa on samoin kuin Englanti,
Tanska ja Norja ympäröitty merellä ja sillä on siis mel-
koinen fnöT^u/^u. Pienellä Hermupohn kaupungilla on
kauppalaivasto, joka on paljoa suurempi kuin esim. Kö-
penhaminan.

Päiitaupnnli on Athen. — Syran saarella on §er»
mupotiS.

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

Rajat: fatjo kartasta.

Aasia on maan-osista suurin. Siellä on myöskin
enemmän asukkaita, kuin missään muussa maan-osassa;
vaan ei ole läheskään niin tiheästi asuttu kuin Europa.

Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Aasia ulottuu
päiväntasaajasta Pohjaiseen Jäämereen ja siis on kol-
messa eri vyöhykkeessä.

Meri. Pohjainen Jäämeri on jäässä melkein kaiken
vuotta ja on siis merikululle vähän-arvoinen. — Berin-
gin salmen kautta on se yhteydessä fson l)a/ia?/i6?'s«
kanssa. Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka
muodostaa monta pienempää merta, niinkuin Mois/cin.
meren, Japanin meren ja Kiinan meren. Indian ine?^'
tekee Bengalin lahden, _/^?'^'a?i/u/i.6i6?i jaPunaisen meren.

liiemimaita. Idässä 011 Kamtsjatka, etelässä Taka-
India, Etu-India ja Arabia, —ja lännessä I^ä/iä Aasia.

Baaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisarjasta
ovat Japanin saai^ei tärkeimmät. Ison valtameren ja
Indian meren välissä on Indian saa^io, johon kuuluu
/^'/iMNiti, H/c»/u^/:ii ja 4 suurta Sundasaarta, nimittäin
Borneo, Celebes, </ava ja Hu/natra.

Aasia jaetaan seuraaviin osiini
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1. asiani Venäjä, johon kuuluu Siperia, Turan
ja Kaukasia.

2. aasian Turkki.
3. Arabia.
4. Persia.
5. /ncka, joka jaetaan Etu-Indiaan, Taka-Indiaan

ja Indian saaristoon.
6. _Nt'nan na/ia^linia.
7. l/aVantn saa^lsio.
Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaareva

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

sian Venäjätä, on a/amaa, samankaltainen kuin Europan
Venäjä. Pitkin Pohjaisen Jäämeren rantaa löytyy jää-
tyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä japeltomaata,
ja Turan on aromaata. Ilman-ala on kuitenkin vielä
kylmempi kuin Europan Venäjässä. Merkillistä on, että
Turan, jossa tavataan kaksi suurta järveä, nimittäin
Kaspian Tnen' ja Araljärvi, on osaksi alempana valta-
meren pintaa. Suurimmat joet ovat Obj, Jenisej jaLena,
jotka laskevat Jäämereen.

Etelä-OSa on ääretön ylänkö.
Tantan ylängön iäisessä osassa on Kiinan vaiia-

kunta, jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen
eteläpuohtse kulkee Himalaja, maailman korkein vuoren-
harju; korkein vuorenhuippu, M)«ni Z/e^esi, on 27,000
jalkaa tahi toista peninkuormaa korkea. Pitkin Kiinan
meren rantaa on tuo erinomaittain viljava Heinän aia?^o.

Ylängön iäni^sessä osassa on Persia, Arahia, Aa-
sian Turkki ja Kaukasia.

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

Tärkeimmät joet ovat Amur Aasian Venäjän ra-
jalla Kiinaa vastaan, Hoangho ja </a?^ise^a)l^ Kiinassa,
Ganges ja /ncius Etu-Indiassa sekä H?i/>ai, 31^'s ja
Jordan Aasian Turkissa.

Useammat seudut eteläisessä pää-osassa ovat erä-
maita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pienet verra-
ten Aasian suureen avaruuteen.
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1. Aasian Söettdjo.
(275,000 neliöpen. 11 milj. osuk.)

Rajat: tatjo kartasta.

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

Vaikka Bipesia on niin mahdottoman lavea on
siinä tuskin niin paljon asukkaita kuin Pelgiassa. Maan
paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niinkuin kulta
ja hopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin sopelit, kärpät
ja varsinkin oravat. Alkuperäiset asukkaat kuuluvat
moneen eri kansakuntaan ja elävät karjanhoidolla, ka-
lan pyynnillä ja metsästyksellä. Paitsi näitä koto-asuk-
kaita ja maata viljeleviä Venäläisiä, löytyy Siperiassa
maanpakolaisiakin, jotka ovat työvankeina. — H7a^?«n-
Fli ovat pieniä: Tobölsk lännessä, frkutsk lähellä suurta
Paikalin järveä, ja Nikolåjefsk Amurjoen suulla.

Turanissa asuu osittain paimentolaisia, jotka elä-
vät huopateltoissa jakiertävät maata mahdottoman suu-
rine lammas-, hevos- ja kameli-karjöineen, osittain
maanviljelijöitä. — Täällä on eteläpuolella, Turkesta-
tanissa, melkoinen Jas/^sniin kaupunki 80,000 asuk-
kaalla.

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

I. Aasian £«rW.
Kun Mahomed oli perustanut uskontonsa, koetti

hän väkivallalla sitä levittää ja hänelle onnistuikin yh-
distää koko Arabia yhdeksi valtakunnaksi. Mahomedin
seuraajat, kalifit, voittivat läheiset maat ja valloittivat
myös Pohjais-Afrikan. Joka paikassa pakoittivat he
asukkaat Mahomedin uskontoon. He kulkivat sen jäl-
keen Hispaniaan ja perustivat maurilaisen valtakunnan,
jonka pääkaupunkina oli Granada. Tämä valtakunta
kesti keski- ajan loppuun asti, jolloin Maurit karkoitet-
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tiin Hispaniasta. Itse kalifinvaltakunta hajosi vähitellen
pienempiin valtakuntiin ja tärkein mahomedilainen valta-
kunta tätä nykyä on Turkki.

Aasian Turkkiin kuuluvat seuraavat maakunnat:
la/iä Aasia, Armenia, H/eso»oia,?«'a, H?/?-l'a jaPalestina.

Vähässä Aasiassa on Smyrnan kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein meri-kauppakaupunki Pe-
vantissa (s. o. Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araratin vuori, johon Noakin
arkki seisahtui.

Mesopotamia on Eufrat- ja Tigris-] okien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakuntaa;
Pabylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli hyvin vil-
jelty. Nyt se on melkein autiona; muinaisajan loista-
vuutta todistavat ainoastaan mahdottoman suuret röykyt
soraa ja raunioita, jotka ovat jäännöksiä Nineven ja Aa-
ikonin kaupungeista. — Tärkein kaupunki on nyt Bag-
claci, kalifinvaltakunnan muinainen pääkaupunki.

Syriassa ovat kaupungit Ilaleb ja Damaskus. Ha-
maskuun kokoontuu vuosittain „Pyhä karavani", maho-
medilaisia toivioretkeläisiä, jotka matkustavat Mekkaan.

Palestinaa eli Judeaa kristityt nimittävät „pyhäksi
maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syntyi ja vai-
kutti. Se on sen vuoksi merkillinen maa. Pantaa pit-
kin on Fenikia pohjaisessa ja /'ii/siean maa etelässä.
Sisämaan läpi kulkee pohjaisesta eteläänpäin mataloita
vuoria, Libanon ja Antilibanon. Niiden välillä on laak-
so, jossa Jordan virtaa. Jordan juoksee ensin kauniin
suolattoman <?e/lesa?'eii'n järven lävitse ja laskee vii-
mein suolaiseen Kuolleesen 7ne?'sen. Tämä laakso on
matalin kaikista maista maan päällä, sillä Genesaret on
600 jaKuollut meri 1,200 jalkaa alempana merenpin-
taa. Kuolleen meren seudut ovat myös siitäkin mer-
kihiset, että niissä näkyy maanjäristysten jälkiä ja täällä
oli muinoin Sodoman ja Gomorran kaupungit.

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

Jerusalemi seisoo ylängöllä, jonka ympärillä koi-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Tämä on
meille kristityille muistorikkain kaupunki maan päällä.
Temppeli ja kaikki loistavat rakennukset muinaisista
ajoista kyllä ovat hävitetyt; vaan kaikkialla tavataan
nimiä ja paikkoja, jotka muistuttavat Paamatun kerto-
muksia. „Pyhän haudan kirkkoon" kokoontuu pääsiäis-
aikana suuri joukko kristityitä toivioretkeläisiä kau-
kaisistakin maista. — Jokseenkin iäheiiä Jerusalemia on
Betlehem, jossa vapahtaja syntyi.

3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata. Ai-
noastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty maisema,
jossa kahvipuu on sangen yleinen. (Kahvia viljellään
nykyään monessa muussakin paikassa kuumassa vyöhyk-
keessä, esim. Brasiliassa ja Javan saarella). — Asuk-
kaat ovat Beduineja ja kutsuvat itseänsä „erämaan lap-
siksi". He kiertävät maata, kuljettaen kameleitansa ja
harvalukuisia, vaan erinomaisen hyviä hevosiaan laitu-
melta laitumelle. Niinkutsutut „puhdaslajiset hevoset"
polveutuvat arabialaisista hevosista.

Arabiassa on mahomedilaisten pyhät kaupungit
Mekka ja Medina. Mekkassa syntyi Mahomed ja siellä
olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa vuosittain monta
tuhatta mahomedilaista.

4. Persiassa
on monta suurta kaupunkia, esim. /s^?a/ian ja le/ls^an.

5. India
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivilajeista
tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta antaa kalliita
puunlajeja ja maustimia; eläinkunta antaa norsun- eli
elefantinluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme, että vie-
raat kansat aina ovat koettaneet sitä vahoitta. Jo am-
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moisina aikoina joutui sinne Kreikan kuningas Aleksan-
der Suuri, kun hän kuuluisalla „Aleksander-retkellään"
valloitti koko Pänsi-Aasian. Uudempina aikoina valloit-
tivat Portugalilaiset, Hollantilaiset jaEnglantilaiset suu-
ria osia siitä. Portugalilaisilla on ainoastaan vähän jäl-
jellä. Hollantilaisilla on vielä suuri osa Indian saaris-
toa. Mutta Englantilaisilla on enin osa Etu-Indiaa ja
suuria osia Taka-Indiastakin. Oh ensiksi englantilainen
kauppamies-seura, niinkutsuttu Englannin iiä-tnciia/ais-
AomMania, joka viekkaudella ja väkivallalla valloitti
Etu-Indian ja sai siitä mahdottoman suuria etuja. Joku
aika takaperin synt)^ kapina, joka tukahutettiin Eng-
lannin hallituksen avulla, ja komppanian täytyi silloin
luopua vallastaan maan yh ja antaa se Britannian kruu-
nulle.

Etu-lndian pohjainen osa on sangen viljava maa;
sen läpi juoksee <?an^es idässä ja A?ci«s lännessä.

Asukkailla, joita kutsutaan Hindulaisiksi, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri sivistys,
ja heidän vanhimmalla, satts^/^i-nimisellä, kielellään löy-
tyy paljon oivallisia kirjoja. >— Hindulaiset tunnustavat
A^ainan ns/:onioa, joka jakaa kansan neljään tarkasti
rajoitettuun ihmisluokkaan eli Kasi«?l.. Ne Hindulaiset,
jotka ovat niin alhaisia, etteivät kuulu mihinkään kas-
tiin, kutsutaan Aasioiksi ja ovat suuren ylenkatseen
alaiset.

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

Ganges-joen varrella ovat Kalkutta, Aena^es ja
erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä merenran-
nikolla on M?ci?-as ja läntisellä Ao/nöa?/.

Etu-Indiaan kuuluu rikas 6^//o?i'i?l. saari, eroitettu
mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyydetään.

Taka-I n liiassa on monta valtakuntaa. Englannilla
on muun muassa Mlia/Ha, joka on tärkeä kauppapaikka.

Inllian saaristo on suurimmaksi osaksi Ifollantilais-
ie?! hallussa. Pilippinit kuitenkin ovat Hispanian. Mo-
lukeista saadaan paljon maustimia esim. ryytineilikoita
ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sanotaankin sentähden
Maustin- (eli ryyti)-saariksi. Tärkein kaupunki on Aa-
öav!'a Javan saarella.
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O. Kiinan waltakunta
(200,000 neliöpen. 400 milj. afuf.)

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat Pa/'si-
nainen H7ii'na ja erinomaisen korkea Tibetin vuorimaa.
Se on lähinnä suurin valtakunta maan päällä ja väki-
rikkain kaikista; siellä onkin enemmän asukkaita kuin
koko Europassa ja joka kolmas ihminen maan päällä
on Kiinalainen. Tämä suuri väkiluku on ainoastaan
Varsinaisessa Kiinassa, jossa kuitenkaan ei tilaa eikä
ruokaa riitä sille ihmispaljoudelle. Asukkaat tappavat
usein lapsensa, päästäkseen heitä elättämästä, ja monta
tuhatta asuu laivoilla ja hirsilautoilla, jotka uivat jokien
pinnalla. Kiinalaiset muuten ovat kelta-ihoisia ja heillä
on viistoiset silmät.

Varsinaisen Kiinan läpi virtaa kaksi suurta jokea,
Hoangho ja Jangtsekiang. Se on viljavimpia maita maan
päällä ja ahkerat Kiinalaiset viljelevät sitä kuin kasvi-
tarhaa; tärkeimmät viljakasvit ovat riissi ja ies. Erino-
maisen hyödyllinen on s^/ci?naio ja puolet kaikesta sil-
kistä arvellaan olevan kiinalaista (katso Ranskaa ja Ita-
liaa). '— Teollisuus on monessa suhteessa niin edistynyt,
etteivät Europalaiset voi siinä vertoja vetää; poshni,
silkkivaatteet ja lakeratut teokset ovat paremmat kuin
Europalaisten. Kiinalaiset ovat ennen Europalaisia kek-
sineet monta keinoa, esim. kompassin, poshnin jakirjan-
paino-taidon. Mutta sitten ovat he jääneet vanhalle
kannalleen, kun sitä vastoin Europalaiset ovat edisty-
neet; nyt ovatkin Europalaiset paljon korkeammalla kan-
nalla kuin Kiinalaiset.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut Europalaisia
maahan; mutta joitakuita vuosia takaperin pakoittivat
Englantilaiset ja Ranskalaiset Kiinan hallituksen päästä-
mään muukalaisia maahan.

Varsinaisessa Kiinassa on paljo suuria kaupunkia,
esim. H"anion 1 milj. asuk., Nangking ja Peking, joissa
jokaisessa on j>i—l utilj. asuk.

/<anio?l oli kauan aikaa ainoa satama, johon Eu-
ropalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Honkong'in
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saari, joka on Englantilaisten. — Peking on pääkau-
punki ja keisarin asunto.

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

7. Japan
on paljaita saaria. Samoin kuin Kiina on Japanikin
kauan ollut Europalaisilta suljettu, ja Alankomaalaiset
yksinään saivat käydä yhdessä satamassa. Viimeisinä
vuosina ovat Europalaiset kuitenkin pakoittaneet Japani-
laiset avaamaan useampia satamia. </stio nimisessä pää-
kaupungissa on 700,000 asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjaisessa asuu
Mongolit, joihin Kalmukit, Kirgisit ja Kiinalaiset kuulu-
vat. Pouuaassa löytyy etenkin Arabialaisia. Turkkilaisia
j. n. e. Etu-Indiassa asuu Hindulaisia, Taka-Indiassa
ja Indian saaristossa asuu vl/ä/a/ia.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Siperiassa
on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa ovat asuk-
kaat mahomedin uskoisia. Hindulaiset tunnustavat Bra-
man uskontoa, vaan Indian muut asukkaat sekä Kiina-
laiset tunnustavat Buddan uskontoa.

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

Rajut: latfo 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
iiman-ala on lämpimämpi kuin muiden maanosien. Sen
asema näet on suurimmaksi osaksi kuumassa vyöhyk-
keessä ja ainoastaan vähempiä osia ulottuu pohjaiseen
ja eteläiseen lauhkeaan vyöhykkeesen. Monessa seuduin
tuskin sataa ollenkaan. Seuraus veden vähyydestä on,
että siellä löytyy äärettömiä erämaita.
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Hisä^4/>i/caa hyvin vähän tunnetaan. Vettä myö-
ten ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ainoastaan
muutamia merenlahtia löytyy; pitkät matkat tekevät
matkustavaiselle mahdottomaksi päästä maata myöten
sisämaahan, ja ilman-ala on joko liian kuiva tahi niin
turmiollinen, että se synnyttää tappavia tauteja. Tämän
lisäksi ovat asukkaat vielä raakoja ja julmia, jonkatäh-
den heidän seassaan matkustaminen on vaarallista.
Vasta viimeisinä aikoina on saatukin tietoja sisämaasta;
englantilainen lähetyssaarnaaja Pivingstone on tehnyt it-
sensä kuuluisaksi matkoistaan Etelä-Afrikassa.

Afrika jaetaan seuraaviin OSlin:
1. M'iii'?naai, joihin luetaan Egypti, Nuhia jaAbes-

sinia. 2. .VeT-öei-ia, johon kuuluu Tripoli, Tunis, Algier
(alsjir) ja Marokko. 3. Sahara. 4. Huciän. 5. Sene-
gambia. 6. 6^s'nea (gineea). 7. /^ie/ä-^l/?^'/ca,! josta
Kapmaa on tärkein osa.

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

Pohjais-Afrikan eie/ä-osa on Fa/la^an erämaa, joka
on 100,000 neliöpeninkuormaa suuri eh puoleksi niin
iso kuin Europa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelk-
kää liietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta
olisi matkustaa läpi tämän erämaan, ellei siellä olisi
vesirikkaita paikkoja, niinkutsutuita kosteikkoja eli oa-
se/a. Nämät ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on
ainoastaan yksi lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toiset
sitä vastoin täyttävät monta neliöpeninkuormaa ja si-
sältävät kauppaloita, peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi
011 oaseja paljon, ja matkustajat kulkevat niinkutsutuita
karavani-teitä, jotka vievät yhdestä oasista toiseen. Ai-
noastaan dromedari, joka voi janoa kärsiä monta päi-
vää ja tyytyy hakaraisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi
matkustaa läpi tämän erämaan; sitä sanotaankin sen-
vuoksi täydellä syyllä „erämaan laivaksi". Kun kara-
vani tulee oasille, tapaa hän siellä vettä, viljaa jataate-
leita ja lepää suurista vaivoistaan.

/iä^)«oie//a on Niilimaat, joiden joukossa Abessinia
on korkea vuorimaa ; Nubiassa ja Egyptissä on ainoas-
taan matalampia vuoria ja niiden vähtse juoksee mer-
killinen Niilijoki. Vasta viimeisinä aikoina on saatu
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tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki syntyy useammista suu-
rista järvistä, jotka ovat kaukana Sisä-Afrikassa, ja
matkallaan saapi se useampia suuria syrjäjokia Abessi-
niasta. Mutta Nubian ja Eg)^ptin läpi kulkiessaan se ei
saa hsäjokia eikä kasva sateenkaan kautta. Näissä
maissa näet ei sada ollenkaan. Suullensa, Välimeren
äärelle, on se aikojen kuluessa luonut suuren marsch-
maan, niinkutsutun Deltan, joka muinoisina aikoina jo
oh kuuluisa viljavuudestaan („Gosen Tämän vilja-
vuuden synnyttää Niihjoki vuotuisilla vesittävillään. Kun
näet lämpö kuumana vuoden aikana sulattaa lumen
Abessinian vuorilta ja kun vahvat ~kesäsateet" putoavat
Niilin yläjuoksun seuduilla, paisuu joki, virtaa yli reuno-
jensa ja tekee Egyptin järveksi. Ainoastaan sulut ja
ylhäisemmät paikat eivät joudu veden alle. Vuoden lo-
pulla vesi pakenee ja joesta jäänyt muta lihoittaa maan.

Keski- rikassa juoksevat seuraavat joet: Fsne^ai,
t3a?ni/ia ja suuri Nigerjoki. F?iclan on, sen verran kuin
tunnemme, alankoinen ja viljava maa.

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

Eläinkunta Afrikassa poikkeaa osaksi muiden maan-
osien eläimistä, ja siellä onkin monien suurempain eläin-
ten koti. Niilin ylisessä juoksussa on krokodileja ja
virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa muuttolinnut poh-
jaisista maista, matkustaa suuret joukot heitä alisen
Niilin seutuihin. Saharassa asuu kamelikurki jaxebra-
hevonen. Etenkin Etelä-Afrikassa löytyy paljon suuria
eläimiä. Täällä elää norsuja eh elefantteja, sarvikuo-
noja ja giraffeja; suuret karjat juovikkaita hevosia ja
monenlaisia antilopeja karkelee jalopeuroja paeten, ja
joutuvat kuoltuaan hyenojen ja sjakalein saahiksi.

Asukkaat Afrikassa eivät ole läheskään niin lukui-
sat kuin Aasiassa. Heidän lukuansa ei varmaan tun-
neta, vaan arvataan se 50 ja 300 miljonaksi. Koko
Pohjais-Afrikassa asuu Arabialaisia; Keski- ja Etelä-
Afrikassa Neekereitä. Neekerit ovat mustia; heillä on
kähärä tukka ja paksut huulet. Afrikassa asuu
Hottentotteja, joiden tukka on vanukkeissa. — Kaikki
Arabialaiset ovat mahomedilaisia; vaan useimmat. Nee-
kereistä ovat pakanoita.
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1. Niilimaat.
Egypti (10,000 neliöpen. 5 milj. asuk.) on kyllä

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

Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannalla
ja H^«i>o deltamaan alkupäässä. Aleksandrian perusti
Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkaupunki; siinä
on 350,000 asuk. ja on Afrikan suurin kaupunki.

kuulassa ja Abessiniassa ei ole yhtäkään suurem-
paa kaupunkia.

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

Algier ja Marokko rosvovaltioita, jotka ryöstelivät me-
rellä, teltivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Vähmerenran-
tojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä tavaroita. Eu-
ropan vallat kärsivät sitä ja maksoivat vielä vuotuista
veroa laivojaan suojellakseen. Viimein teki kuitenkin
Ranska vuonna 1830 Algierin valloittamalla lopun tästä
ilkivaltaisuudesta. Tämä maa tuli siis Ranskan omai-
suudeksi ; vaan Ranskalaisten täytyi monta vuotta käydä
sotaa ympärillä asuvia Arabialaiskansoja vastaan, ennen-
kuin ne tahtoivat antautua heidän valtaansa. Ranska-
laiset ovat koettaneet siellä levittää europalaista sivis-
tystä.
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Tripoli kuuluu erään turkkilaisen pasjan alle.
Tunis on itsenäinen ja siellä on Tunis, Afrikan

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

on Marokko.

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

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

S. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä joista.
Täällä on Viheriäniemi (Cap Verde).

6. Guinea
on melkein päiväntasaajan aha ja siellä on pitkin ran-
taa erittäin taudillinen ilman-ala.

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

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

Hispaniasta, koettivat Portugalilaiset löytää meritien
Afrikan ympäri rikkaasen Indiaan. Monen yrityksen
perästä tämä onnistuikin. Hollantilaiset seurasivat sit-
ten samaa tietä ja valloittivat Kap-maan; myöhemmin
sen Englantilaiset anastivat.

Saaria.
F.-i Helena on myöskin Englannin hallussa. Täällä

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

H/ac/el>a kuuluu Portugalille ja on tunnettu viininvilje-
lyksestänsä. — Madagaskar on Indian meressä.

Amerika
jakautuu Pohjais-Amerikaan, 400,000 neliöpen., jaEtelä-
Amerikaan, 330,000 neliöpen.; näitä yhdistää /<es/u-
Amerika, jonka kapeinta kohtaa sanotaan Panaman-
ia/oa/ee^si.

Rajat: katjo kartasta.

Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Amerika ulot-
tuu kaikkiin vyöhykkeisin, paitse eteläiseen kylmään.

Meri. Pohjainen «/äänieni on Aams saeten ja
_öa^'nia/i</en kautta yhteydessä Atlantin meren kanssa.
Pohjais- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri
Mejikolahden. Magalhaensin (magaljangin) sa/n^en kautta
on Atlantin meri yhteydessä /son l^aiiaTnsT-en kanssa.
Tämä tekee H^a^/o^n/an /a/ic/e?!.

Niemimaita. Pohjais-Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, Florida ja /i^aii/o^n/a.
— Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa suhteessa
se on Afrikan kaltainen.

Saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista 6?-6n/a?iil' on "tärkein. Atlantin meressä
on New /^«nii/anci. Pohjais- ja Etelä-Amerikan välissä
on suuri Länsi- Indian saaristo, johon kuuluu Huu/ei
Antillit (lj), nimittäin Kuba, /cl?)iai/:a, Haiti ja Puerto
Rico, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita sanotaan
Pieniksi Antilleiksi. Etelä-Amerikan eteläpäässä on Tuli-
maa, jonka eteläisin niemi on H^? Iloorn.

Amerika jaetaan seuraaviin oshn:
1. O^önianit. 2. Brittein Pohjais- Amerika. 3. Poh-

jais-Amerikan v/ii/^/s^aiiat. 4. Mejikon tasavalta. 5. /i"es/:i-
Amerika, jossa on useampia tasavaltoja. 6. Etelä-Ame-
rikan iasava//ai. 7. Brasilian keisarikunta. 8. <3?/H/a-
-/iail maakunta. 9. /^«ia^on/an maakunta. 10. Lätm-
/nciia.
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Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoornista
Pohjais-Jäämereen asti kulkee vuorijono, jotakutsutaan
Andein-vuoriksi. Ne ovat pitemmät kuin mikään (muu
vuorijono maan päällä ja ovat korkeimmallaan Etelä-
Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat
kuin Himalaja. Andein-vuoret ovat rikkaat kalleista
metalleista, niinkuin Perussa ja Mejikossa, jossa on ho-
peata ja Kaliforniassa, jossa paljon kultaa saadaan. Tuli-
vuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andein-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin Brasilian-ylänkö. An-
deinvuorten ja muitten vuorimaitten välissä on 3 suurta
alankoa. Näiden jokaisen läpi \irtaa mahdottoman suuri
joki. Pampat ovat etelässä; niiden läpi juoksee F7aia-
joki. Feivai s. o. metsät ovat keskessä ja niiden läpi
virtaa Amazon, joka on maailman suurin joki. Llanot
(Ija) ovat pohjaisessa ja niiden läpi juoksee o^'no^on
joki. — Pampat ja Pianot ovat ruohokkaita tasankoja.
Selvät sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä, min-
kutsutulta aarniometsiä.

Aarniometsä ei ole sennäköinen kuin meidän met-
sät. Meidän metsissä nim. kasvaa harvoja puulajeja,
eivätkä nämät kohoa erittäin korkealle. Mutta aarnio-
metsissä kasvaa puita monta sataa laatua, jotka ovat
niin korkeat, että meidän suurimmatkin puut sopisivat
niiden latvojen alle. Puista huomataan etenkin palmut,
joita vallan oikein kutsutaan „kasvien kuninkaiksi".
Niillä on ylipään hoikka, usein 100 kyynärää korkea
oksaton runko, joha ne kohoavat yli muitten puitten;
päässä on mahdottoman lavea, hyvin suurilehtinen lat-
vas. Useammat aarniometsän puista ovat täynnä heleän
ja loistavan värisiä kukkia, ja puitten vähssä kiertelee
semmoinen joukko köynnöskasveja, ettei voi päästä met-
sän läpi. Tämmöisiä aarniometsiä on ainoastaan kuu-
massa vyöhykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat kuura-
sateet kartuttavat viljavuutta.

Pohjais-Amerikassa on paitse Andein vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andein vuorten vähssä
on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi suuri Hsissis-
si/?/)l)'o/u juoksee. — Pohjaisempana, Yhdysvaltain ja
Brittein Pohjais-Amerikan välissä, ovat Hsanacian^'ä^vei,
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joista V/ä/ä^v! on isoin. Nämät järvet yhteensä ovat
suurin suolattoman veden ala maan päällä ja ne purka-
vat vettänsä Ai Laivrensin joen (lorens) kautta. Kali-
den näiden järvien välissä on Niagaran (nejägara) pu-
tous, jossa on 40 vertaa enemmän vettä kuin Trollhä-
tassa ja on isoin vesiputous koko maan päällä. — Poh-
jais-Amerikan pohjaisin osa on a/anl-oa, täynnä järviä
ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikan ole-
vankaan. Amerikan snsi?n?nä!ssi im/iä/äi olivat Skandi-
navian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grönlantiin
ja Peif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen Pohjais-
Amerikan itärannalle ja kutsui tätä osaa maasta „hy-
vaksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuitenkin jäi unhotuk-
siin ja melkein viisi vuosisataa Peitin löytöretken jälkeen
tuh Columbus vuonna 1492 Pänsi-Indiaan. Nyt seurasi
löytöretki toisensa perästä, ffispanialaiset kulkivat kauem-
mas länteenpäin mannermaahan ja valloittivat Mejikon,

Amerikan ja nykyiset Etelä-Amerikan tasavallat,
joissa sen vuoksi Hispanian kieh on tullut yleiseksi.
_i3n^iantt7at'set tuhvat Pohjais-Amerikan itärannalle ja
levisivät siitä edemmäksi sydänmaahan. Pohjais-Ameri-
kan yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä enimmäksi
osaksi Englannin kieltä. _^o?-in^a/i/aisei tuhvat Brasi-
liaan, joka silloin joutui heidän haltuunsa. Kahdek-
sannentoista vuosisadan loppuun asti oli Amerika Euro-
palaisten vallan alla. Ensiksi irtaantuivat Pohjais-
Amerikan yhdysvallat Englannista; sen perästä Hispania
ja Portugali kadottivat alusmaansa. Molemmat manner-
maat ovat nykyään suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja
Europalaisten tärkeimmät alusmaat ovat Pänsi-Indian
saaristossa.

Alku-asukkaat ovat kahta kantalajia, nimittäin Eski-
mot pohjaisessa ja Indianit maan muissa osissa. Eski-
mot ovat metsästäjä- ja kalastaja-kansaa. /nckan^i
ovat vaskenvärisiä (~ruskeanahkoja"). — Paitse sinne
muuttaneita Mi^o^aiaisia on monessa seuduin Neekerei-
iä^'n, joita on tuotu Afrikasta. Kauan aikaa ovat Nee-
kerit siellä eläneet orjuudessa ja usein on heitä julmasti
kohdeltu; mutta nyt ovat he melkein kaikki vapaita.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
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Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet, janais-
tä ovat merkillisimmät Mormonit, jotka ovat asettuneet
Pohjais-Amerikan läntiseen osaan Funnen Huoia/ä^en
seuduille.

Pohjais-Amerila.
A. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimolta. Ilman-
ala on hyvin kylmää, kun kylmät merenvirrat tuovat
sumia jäälohkareita Jäämerestä rannalle. Asukkaat
ovat kristittyjä.

2. Brittein Pohjais-Amerika
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asuma-
tonta ja tärkeä ainoastaan turkki-eläinten tähden. Ete-
läisin osa Hanana on hyvin viljava. — New Foundlan-
din luona on suuri hietaluoto, jossa arvaamaton määrä
turskeja pyydetään.

3. Pohjais-Anterikan wapaawallat
(170,000 neliöpen., 40 milj. ajttl.)

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

Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän ie<M'sutt-
iensa voittaa Europan koneitten suhteen (esim. ompelu-
kone). U«oi^iK,ö antaa teollisuudelle tarpeelliset kivi-
hiilet, joita siellä löytyy paljon suuremmassa määrässä
kuin Englannissa. Pohjais-erikalaineii valoaine, joka
on suuresti levinnyt, on vuori-öljy (petroleum), jaKali-
forniasta saadaan paljon kultaa. Maanviljelys ja Ka?'-
janhoito ovat samoin tärkeät, ja sieltä viedään paljon
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viljaa, pumpulia ja lihaa Europaan. XauMa ja Tns^i-
kulku ovat melkein samalla kannalla kuin Englannin, ja
Mississippi-joessa kulkee enemmän höyryaluksia, kuin
missään muussa joessa maailmassa. Rautateitä on pi-
temmältä kuin koko Europassa, ja nykyään on yhdis-
tetty itä- ja länsi-ranta rautatiellä, joka kulkee Ne>v-
Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 va^aava/iioon. Niiden
kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi Washing-
tonissa ja presidentti. Muutamia vuosia takaperin syn-
tyi sisällinen sota pohjaisten ja eteläisten valtioin välillä,
etenkin siitä syystä kun pohjaisvallat tahtoivat hävittää
orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä tosion, Neio- York (nju),
Philadelphia ja IPas/i/n</ion (vosjington). — Nämät kau-
pungit ovat hyvin väkirikkaita. New- Yorkissa on P/2
milj. asuk. ja on Amerikan tärkein kauppakaupunki.
Washingtonissa on ainoastaan 100,000 asukasta, mutta
on pääkaupunki.

Sisämaassa on (Vttea^o (tsji), joka harjoittaa suu-
rinta viljakauppaa maan päällä. Mississipin suulla on
Neiv-Orleans.

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

4. Meiiko
Suurin kaupunki on pääkaupunki Mejiko.

5. Keski-Amerikassa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panamåntaipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja kauan on jo ajateltu kanavan kaiva-
mista tämän taipaleen poikki. Tällä tavalla tulisi meri-
matka itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.
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Etelä-A m e r i t a.
6. Gtelä-Amerikan wapaawallat

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

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä Ecua-
<A>^,- pääkaupunki (A«'io (kiitto) on päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen jäi-
keen Peru tikkaine hopeakaivantoineen ja tÄiVs (tsjile),
jossa on merikauppakaupunki Pa//»a?'«iso. — Idässä on
Plata-joen varrella kaupunki Buenos Ayres, josta vie-
dään ulos paljon lihaa ja nahkoja niistä villittyneistä
karjalaumoista, jotka elävät Pampas-tasangoilla.

7. BrastUatt keisarikuuta.
(150,000 neliöpeninl. 12 milj. asut)

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

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

8. Gttyatta
011 viljavaa ja asuttu Europalaisilla uudis-asukkailla.

V Patagonia
on hedelmätöin ja harvaan asuttu.

10. Länsi-India
on sangen tärkeä, kun sen saarilla on oivallinen ilman-
ala ja ovat viljavia. Tuotteet ovat tupakka, sokeri ja
kahvi.
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Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen
valtion alle. suurista Antilleista on /i^öa jo< /'ne^io
Rico Hispanian ja Jamaika Englannin vallassa ; ainoas-
taan //«/ii on itsenäinen. Kuhassa on //akanan (Ha-
vanan) kaupunki, joka 011 tunnettu sikareistaan. — pie»
nistä Antilleista ovat useimmat Englannin omia.

AttstraUa
käsittää kaksi pää-OSaa, nimittäin Australian mantereen
eli Uuden Hollannin, joka on Ison valtameren ja Indian
meren välissä, ja Australian saarsi Isossa valtameressä.

1. Australian mantereessa
samoin kuin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on vähä
lahtia ja niemimaita. — Sen aseina 011 kuumassa ja
eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan i/n?,an-a/a on
jokseenkin /^iva. Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas.
Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa maan-
osissa; niissä näet 011 kankeat lehdet, jotka seisovat
syrjittäni, niin ettei Australian metsissä ole samanlaista
viileää varjoa kuin meidän metsissä. Eläinkuntakaan
ei ole samanlainen kuin muissa maan-osissa. Nisäk-
käitä ei muinoin ollut muita kuin reppu- eli kukkaro-
eläimiä, esim. hyppäilevät kängurut. Mutta nyt ovat
Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiään, jotka me-
nestyvät oivallisesti, ja lammashoito etenkin 011 hyvin
tärkeä.

Alkuperäiset asukkaat ovat erästä Neekerin sukua,
vaan häviävät häviämistään sinne muuttavien Europa-
laisten edeltä. Koko tuolla suurella mantereella (140,000
neliöpen.) on vasta ainoastaan IV2 tnilj. asuk. eh vä-
hemmän kuin Suomessa. Australian mantere on Eng-
laimin vallan alla.

Tärkeimmät kaupungit ovat K/cine?/ (sidni) ja Mel-
bo?<7'ne (börn). Vhmeksi mainittu on samoin kuin San
Francisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupun-
giksi, kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita kulta-
maita.
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3. Australian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähellä Australian mannerta.

/asnlania eli Pan Diemenin maa on mantereen etelä-
puolella, i)nsi Zeelanti itäpuolella ja i/nsi Guinea poh-
jaispuolella. Ulompana Isossa valtameressä löytyvät
saaret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhatta. Niistä
huomataan Psiäv?/?/<Hen saa^ei, Seura saa?ei ja äärim-
maisina koillisessa >3an<in)ie/?L'n sacl/ei (sändvitsj).

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

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

Useammat saaret kuuluvat Europan i?aiiioin alle.
<3ancin)ie/iin saaria hallitsee itsenäinen kuningas ja asu-
jamet ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä saa-
rilla tapettiin mainio englantilainen merenkulkija <7oo^,
joka on tehnyt itsensä kuuluisaksi löytöretkillään Aus-
traliassa.


