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Johdanto.
Xaikki mitä Aumala on luonut, sanotaan /naa-

i/?naAsi. ' Helposti huomataan että mahdottoman suuren
täytyy maailman olla, kun ajattelee miten äärettömän
kaukana taivaan kappaleet ovat toisistaan avaruudessa
(aurinko, kierto- japyrstötähtineen, ja sitä paitse kiinto-
tähdet). Maa näyttää meistä kyllä isolta, vaan verrat-
tuna maailman avaruuteen se ei ole suurempi kuin pisara
verrattuna mereen.

Uaa on pyöreä kuin omena ja kuvataan sentähden
parhaiten Ka^tta^aiioon ; maan eri osia kuvataan Ka?>-
toille. Kartalla on pohja ylinnä ja eieia alinna, iänsi
vasemmalla puolella ja itä oikealla.

Silmistämme näyttää ikäänkuin aurinko liikkuisi,
koska näemme sen nousevan idästä ja laskevan länteen.
Mutta toclsn/ie^aisssti pysyy aurinko kuitenkin liikkuma-
tonna, sitä vastoin kuin maa pyörii itsensä ympäri.

Naalia on, niinkuin vierevällä pallolla, ainakin
kahtalainen iiiknnto. 8e kulkee an7>inFon i/Tn^a^i jatar-
vitsee tähän 365 vuorokautta ja lähes 6 tuntia. Täm-
moista aikakautta sanotaan vuodeksi, jatämän liikunnon
kautta syntyy eri vuoäen-ajat (kevät, kesä, syksy ja
talvi). Naa pyörii samalla kertaa itsensä ympäri, ja
siihen tarvitsee se 24 tuntia eli yhden vuorokauden. —

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

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

Hyvin tärkeätä on, esim. merenkulkijain, tietää
määrätä jonkun paikan asema. Sentähden on tarpeel-
lista, että tämä asema on niin merkitty karttapalloon
tahi kartalle, että sen mukaan voi laskea missä paikkaa
löytyy itse maan päällä. lAtä varten vedetään kartalle
viivoja kahteen suuntaan.



Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden pyöröviiva vedetyksi yltä-ympäri maan; sitä
sanotaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, ja se jakaa
maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjaiseen ja etsiäi-
seen pa/io/?noiiskoon. Tasaajan ja napojen välillä aja-
teilaan vedetyksi useampia muita pyöröviivoja samaan
suuntaan kuin tasaajakin; näitä sanotaan iel)6^s/>ii/'eiksi.
Tärkeimmät niistä ovat K^arun ja Kausiin Kääntöpiirit,
joista edellinen on 350 peninkulmaa tasaajasta pohjai-
sessa päin, ja jälkimäinen yhtä kaukana etelässä päin,
— myöskin pohjainen ja eteläinen na/?a/)ii?'i, joista poh-
jainen on 350 peninkulmaa pohjaisnavasta ja eteläinen
350 peninkulmaa etelänavasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi muita piirejä toisesta
navasta toiseen tasaajan poikki. Näitä sanotaan puoii-
/>äivä-/)il>siksi, syystä, kun kaikissa niissä paikoissa,
jotka ovat saman puolipäivä-piirin alla, on yhtä aikaa
puolipäivä. Puolipäivä-piirejä voi tietysti vetää niin
monta kuin tahtoo.

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

Se puolipäivä-piiri, joka kulkee Ferro saaren halki,
otaksutaan ensimmäiseksi ja siitä luetaan toiset itään
ja länteen päin. Maa tulee tällä tavoin jaetuksi itäi-
sesn ja iäntiseen />aiio/?uoiiskoon. Merimiehet pitävät
kuitenkin sitä puolipäivä-piiriä ensimmäisenä, joka kul-
kee läpi Greenwichin (grinitshin) kaupungin Englannissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-piirit
ja puolipäivä-piirit merkityt, ja niiden avulla voipi tark-
kaan määrätä missä kukin paikka on kartalla. Sitten
lasketaan missä se löytyy itse maan päällä.



Maat ja wedet.
Kolme neljättä osaa maan piittaa on suolaisella me-

della (merellä) peitetty, ja ainoastaan yksi neljännes on
uiiu korkealla, että se muodostuttaa maan.

Maatll on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
osia, joiden taittein ympärillä on meri. Suurimmat näistä
ojista sanotaan mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä joka puolella on mettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maakappaletta, jonka kolmella puo-
letta on mettä, sanotaan niemimaaksi, ja soutempaa niemimaata
niemekkeeksi (niemeksi), Soukkaa maakaistaletta, joka yhdistää
kaksi maata, sanotaan taipaleeksi eli kannakselsi.

Mantereita on 3.
1. Nauha matttere ott itäisellä ftallopuoliskolla.

©e jaetaan 3 maan-osaan, jotka omat Europa, Aasia
ja Afrika. Europa ott Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mutta Afrikan yhdistää Aasiaan main kaita Su esin
taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika on läntisellä palto-
puoliskolla. ©itä sanotaan Uudeksi mantereeksi, koska mai-
nio merenkulkija Columbus sen löysi masto wuomta 1492.
Amerika on neljäs maan-osa ja jakautuu Pohjais-
Amertkaan ja Etelä-Amerikaan, joita Keski-Ame-
rika yhdistää. Keski-Amerikan kapeinta ojaa sanotaan
Panama-taipaleeksi.

3. Australian mantere ett Uusi Hollanti on
itäisellä pallopuoliskolla ja on mannermaista pienin. Sen
itäpuolella olema iso saari-joukko, ynnä tämä mannermaa
on roiides maan-osa eli Australia.

Europa, Aasia ja Pohjaiö-Amerila ulottumat kauas
pohjaiseen; Afrika, (Stetä-Amerita ja Australia ulottumat
etelään päin.

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

Wesi, joka ei juokse ja on merestä erillään, sanotaan jiir-
roefjt. Se mesi, jota tnurtaa maan siten, että sillä on kolmella



puolella maata, sanotaan tähdeksi («monoksi).ASe kapea mesi
taas, joka yhdistää kaksi isompaa mettä, _ sanotaan saltneksi.il

"Meri jaetaan 5 pää-osaatt,f joitaManotaan rnctlta-
ntcrtfst.

1. Eteläinen Jäämeri on etetänctrnan Ympärillä.
2. Iso maltameri, myöskin Tymenmereksi eli

Etelämereksi nimitetty, ulottuu idässä Amerikaan ja län-
nessii Aasiaan ja Australian mantereesen.

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

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

5. Pohjainen Jäämeri on pohjais-namatt ym-
pärillä.

Kartalla näemme, että .NeiHinsn Jäämeri on vä-
littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian jaAtlan-
tin merien kanssa, eikä sitä rajoita mitkään maat. —

/HH/ainen Jäämeri on osaksi vähttömässä yhteydessä
Atlantin meren kanssa ja osaksi yhtyy se siihen Baffin-
lahden kautta. Ben yhdistää Isoon valtamereen ainoas-
taan Beringin salmi. Pohjaisen Jäämeren rajat ovat
Nuropa, Aasia ja Pohjais-Amerika. — /so vaitam-s^' on
kaikista meristä isoin.

Europa.
(180,000 neliöpeninkulmaa, 310 miljonaa|afulaSta.)

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

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

*) Nui Bt. Ilmaston suhteen voidaan maa jakaa 5 v^d^l:-keesen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauhkeaan ja 2 kylmään. Kuuma



suuresti nl ui > >!> il''' >~,,

taa ilmaisten ja^^^^^^^^^^^^ta malidottoman
Kasvieu menesty-^^^^^^^^^^^^ suuria puita, joita
miseen, ei ole tä-l liililidäiinkimmas-
mäu vuoksi liiani Isa vyöhykkeessä;
kylmä eikä liiani vaanKuumuus sil-
Kuuma, liiani Iloin ei myöskään
Kuiva eikä liianII ole niin paluusta-
Kostea. Europal-^^^^^^^^^^^^va, että se ihmi-
la tosiu ei ole niini Isiä estäisi ajatte-
lämmintä ilinas-l llemasta ja t^ötä
toa, että siinäT |tekemästä. lässä
on muistettava asukasten onnen tulevan varsinkin siitä,
että Kristin usko on levinnet melkein yli Koko Euro-
pan. Tästäpä tulee myöskin, että Europan asukkailla
ou suurin valistus ja sivistys Koko maan päällä.

Suurin maafappcde Europassa ou Itä-Europa (We-
näjä). Tästä lähtee kaksi niemimaata, nimittäin Pohjais-
Europa (Suomi, wähäinen osa Wcnäjätä, Ruotsi ja Norja)
ja Keski-Eurofta. Kcski-Europasta lähtee etelääu päin
Etelll-Europa, jossa on kolme niemimaata, nimittäin
Pyreneitten (Espanja ja- Portugal), Italia ja Balkan-nie-
mimaa.

Meri. Pohjais-läämeri muodostaa Wicnan
meren Wenäjän ia Lapinmaan wälille. — Atlantin
meri muodostaa suureu joukon osia: Pohjanmeri on aukea
pohjoispuolelta; lounaassa Yhdistää Salaisin skaleen^
salmi ja Kanali sen Atlantin mereen. Pohjanmerestä
lähtee Skagerak itäänpäin Kattegatiin, joko Juutin-

KAUKASIALAINEN.

vvöhvke on kummallakin puolella tasaajaa kääntöpiirien välillä;
pohjaispuolella tätä v^öh^Kettä on pohjainen lavhkea ja eteläpuo-
lella eteläinen lauhkea vyöhyke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmat kylmät vvöh^KKeet perimmäiseen
pohjaan ja etelään asti. — X«umasBa vvöh^KKeessä on kova kuu-
muus, joka melkein on samanlainen läpi koko vuoden, ja siellä on
kaksi vuoden-aikaa. loinen on sade-aika, jolloin siellä joka päivä
sataa rankasti, ja toinen on kuiva aika, jolloin siellä ei saäa ollen-
kaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä synnyttää eri lämpimyys nuo neljä
h^vin tunnettua vuoden aikaa. Kylmissä vyöhykkeissä on kaksi
vuoäen aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä, hyvin kylmä talvi.
— Kunkin maan asemasta jossakin näissä vyöhykkeissä ei kuiten-
kaan voi aivan tarkoin määrätä sen ilmastoa, Tästä enemmin
sittemmin.
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raumatt (Cresuuö'in), Ison Beltin ja Wähän Beltin
kautta ou yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muodos-
taa Pohjanlahden, Suomenlahden ja Riiganlahden.
— Franskan ja Espanjan mälillä on Biskajan lahti. —

Etelämpänä mie Gibraltarin sshibraltarin^ salmi Wiili-
mereen, jota on kaikista jämeristä suurin. Pienempiä
osia Sätimertä owat Adrian meri Italian mierellä ja
Kreikan jaaririfas meri cli Arkipelagi. Tästä mie
©arbaneltetn satmi, Marmara meri ja Konstanti-
nopolin jatmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa owat Nowaja Semlja, Spets-
bergit (Huippumuoret) taulana meressä ja Öofoten saaret;
taulatta meressä luoteessa owat Färsaaret ja Islauti;
lännessä ou Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Jr-
lantt); Kattegatin ja^ltämeren matilla on Tanskan saaret
ja itse Itämeressä Ötanti, Gotlanti, Aarnena, |)ii-
denntaa ja Saarenmaa. — SälimcreSjä ott Korsika,
Sardinia, ©icitia ja Kandia sekä useampia pieniä saa-
ria Kreikan saaririkkaassa meressä.

Europan waltatunnat.
1. Wenäjä täyttää 1010 Itä-Europan. Sitä paitse

omat S>uomi ja Puola siihen yhdistetyt.
2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skandittamian niemi-

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

monta maltakuntaa. Tärkein maa on Preussi, joka käsittää
suurimman osan PohjaiS-Satjaa.

5. Itiiwalta-Unkari on Keski-Europan kaakkois-
osaSfa.

6. Stoettft on KeSki-Europan etelä-osassa.
7. öotati eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Franska omat lännessä.
10. ©uitrt Britannia jll Irlanti omat saaria.
11. (Bpanja ja 12. Portugal täyttämät Pyreneitten

niemimaan.
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13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. Snrfinmaa, 15. Kreikka, 16. föumama, 17.

Serbia jo 18. Montenegro fäfittämät Bolkan-niemimaan.

Itä-Europa.
1. Wenäjän waltatunta.

Itä-(suropa on tärkein osa SBeuäjän maitokunnasta,,
johon fitä paitse kuuluu mähempiä osio Pohjaié-féuropaSta
(Suomi) jo Kcsti-(suropaöta (Puola) sekä suuri osa Aasiata.

Venäjän valtakunta ei tä^tä ainoastaan itäistä
nuolta Luropaa, mutta myöskin pohjaisen kolmannen osan
Aasiata (Siperia y. m.). 8e on laveutenBa puolesta suu-
rin valtakunta maan päällä ja täyttää kuudennen osan
kaikesta mannermaasta, olleen alaltaan 400,000 neliö-
peninkulmaa. lama äärettömän suuri valtakunta on
kuitenkin harvaan asnttu, ja Biperiassa, joka on valta-
kunnan suurin osa, on tuskin neljä miljonaa asukasta.
Koko valtakunnassa on 88 milj. asuk. — Venäjän man-
tavuuäen on perustanut Pietari Buuri ja sitä ovat välti-
telien kartuttaneet sekä ltän että hänen jälkeisensävai-
laittamalla maita Ruotsilta, luolalta, Turkilta jaAasia-
laisilta kansoilta.

Valtakunnan curopalaisecn osaan kuuluu Venäjän
Keisarituuta ja Suonten Suuriruhtiuaanmaa. En-
sin mainittuun kuuluu sen ohessa aineita Aasiassa.

Weuäjän Ketfarifunto.
(90,000 iicftöpetiittf. 72 mitj. asut.)

Rajat: katso kartaSta.
Rajalla Aasiata maétaatt omat fultarilfaot Uralin

tunturit idässä ja lumipeitteiset Kaukasus tunturit
etelässä; Krimin mähäisellä uiemimaalla Mustan meren
rannalla omat Taurian rouoret. Mutta muuten on koko
maa suunnattoman suuri tasanko, jota sanotaan Itä-Eu-
ropan tasangoksi-

Poikki tämän tasangon kulkee kaksi matalaa maan-
selännettä, Pohjainen selänne kulkee Uralin keskipai-
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koilta Itämereen päin; sen korkeimmalla kohdalla on
nimi lsa/^ai. Eteläinen kulkee Uralin etelä-osasta
Keski-Europan vuoriin saakka ja on joksenkin leveä. —

Waldailta juoksee kolme Wenäjän vattajokea, nimittäin
''lVolza, Dnjepr ja Väinäjoki.

Tämä tasanko on mesirilaS jo siinä ott suurempia
jokia jo järmiä kuin missään ©uropan muussa maaosa.
Joet omat merkilliset tasoisesta juolsustoon. Ne omat sen-
tähden haaksikululle soroeliaat melkein tähteestä suulle osti.
Tärkeimmät joet omat Nema ja Volga, joko on Europan
fuurin joki. — Etelää kohden juoksee KaSpiatt mereen
Ura lijoki jo Volga [kaupunkeja: Nishnij-Nowgorod, Kasan,
<Sarätoro ja Astrahan], Asomatt mereen Don, MuStaan me-
reen Dttjepr [faup. Kijewl. — Itämereen laskee Veiksel
[faup. Warsowa^j ja Njemi, joiben molempain loSkusuut omat
Preussin moolia. Riigatt lohteen loSkee Väiuäjoki skaup.
Riigal, Suomenlohteen Naroma Ikaup. Narwa^ Peitsen jär-
meStä ja Nemo [kaup. Pietari^ SaatotaSta, johon tulee
Symärin joki AäniSjärmeStä ja Olhomon joki [faup.
trtotogorob] Ilma järmeStä. — Vienanmereen loSkee Viena
tkaup. Arkankelil. — Mainituista järmistä on Saatotko juurin
koko Europassa. KoSpion meri, joka on Aasian rojollo, on
juurin järmi koko maan päällä, yhtä juuri kuin Itämeri.
Sen mesi on suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjaisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä ja sillä on kylmä manns^-ii/nasto.
Tämmöisessä ilmastossa on sekä hyvin kova pakkanen
talvella että hyvin kova kuumuus kesällä; samassa on
se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoastaan vähäisen.
Meri-ilmastossa sitä vastoin ei ole niinkuin manner-
ilmastossa kovaa pakkasta talvella eikä kuumuutta ke-
säliä, mutta kyllä kosteutta ia tuulta paljon. Venäjä
on Europan kylmin maa ja paljoa kylmempi kuin Länsi-
Europa samoilla leveys-asteilla, sillä se on vähemmän
yhteydessä meren kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hi-
taasti jäähtyy. Länsi-Europan lauhkeampaan ilmastoon
on toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin meren siitä
osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä juoksee suuri
merivirta „Golfivirta" Länsi-Europaan saakka ja tuo
joukon lämmintä vettä muassaan. Tämä lämmittää ilman
ja lauhduttaa sillä tavoin ilmaston. Xoska Venäjä kui-
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tenkin ulottuu kauas etelään, niin on sen eteläisissä
osissa lauhkeampi ilmasto, vaikka talvi sielläkin on niin
kylmä, että Nustan meren lahdet joka vuosi jäätyvät.

Kasvillisuus on ilmaston mukainen. Pohjaisessa,
osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät tuule-
maan ylitse tämän aukean maan, löytyy äärettömiä tur-
verämeitä ja soita, joita sanotaan Tundraksi ja jotka
ovat jäässä melkein koko vuoden; siellä kasvaa ainoas-
taan naanapensaita ja sammalta. — Sitten seuraa ääret-
tömät meisHt (ensin havu-puita, jotka voivat kestää kyl-
mempää ilmastoa, ja sen jälkeen lehtipuita, niinkuin
tammi ja lehmus) ja viljavaa peltomaata, joka runsaasti
kasvaa viljaa, pellavasta ja hamppua. Maan viljakkain
osa on niinsanottu 7n«siam-)nuiiam seutu, joka käsittää
koko eteläisen maanselänteen ja jolla on syvä ja väkevä,
väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli vehnää. —

Etelämpänä löytyy äärettömiä «somalia s. o. tasankoja»,
joilla kasvaa korkeata ruohoa. — Äärimmäisessä etelässä
sallii lauhkea ilmasto viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
/ca^'an/lol'io. 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 suuri-arvoinen
etenkin Wolgassa, Uralijoessa ja Kaspian merellä, jossa
etenkin sammen lajit ansaitsevat mainitsemista, kiistä,
saadaan kaviaria ja kalaliimaa. Näitä kaloja pyydetään
etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne nou-
sevat tiheissä parvissa Wolgaa ja Uralijokea ylös. —

s^o/^Stä harjoitetaan etenkin Uralin vuoristossa, joka.
antaa kultaa, platinaa ja etenkin rautaa. Suolaa löy-
tyy viljalta samoissa paikoissa ja arojärvissä. Aromailla
se usein ravettuu ulos maasta niin suuressa määrässä»
että maa näyttää kuin olisi lumella peitetty. — Teolli-
suus on vilkas maan keskiseudulla ja Venäjän suurin
tehdaskaupunki on Noskova. Venäläisistä tehdas-tuot-
teista on juhtinahka jaköysiteokset kiitetyt. — /lan/)/)a-
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Hipsii» edistyttää haaksikululle sopivat joet, kanavat,
Kantatiet ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat
kaikki neljä Venäjään koskevaa merta yhteydessä. Tär-
kein vesikulku Sisä-Venäjän kaupalle on Wolga. Wol-
gasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Nevaan
ja Itämereen, esim. H/a^an kanavan kautta, jokayhdis-
tää yhden Wolgan syrjäjoen (Sheksnan) jayhden Ääni-
seen laskevan joen (Wytegran). Muista kanavista on
merkillisin Laatokan /nnaoa, joka kulkee Laatokan ete-
lärantaa pitkin, sillä itse järvellä purjehtiminen on vaa-
r-allista. Rautateillä voipi nyt päästä Pietarista Mustan
meren ja Kaukasus vuoren luo sekä Uralijoelta länsi-
rajalle. Tärkeimmät kauppakaupungit ovatPietari, Riiga,
•Odessa, Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat
asukkaat kuuluvat Slavilaiseen kansakuntaan. Siihen
kuuluu itse pääkansa l^enä/Hissi, jotka enimmäksi osaksi
asuvat maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset länsi-osissa.
Muista kansakunnista ovat seuraavat lukuisimmat : useat
<3«omaiai's^el'moi pohjaisissa ja itäisissä osissa, Lättiläiset,
Litvalaiset ja Juutalaiset lännessä; Talarit kaakossa.
Saksalaisia löytyy etenkin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä. Ylei-
sin uskonto on kreikan uskonto, jota Venäläiset tunnus-
tavat. Puolalaiset ovat katolin-uskoisia, Saksalaiset ja
•osa Suomalaisia ovat luterilaisia. Tatarit ovat muham-
mediläisiä. — Kansan valistus on vielä alhaisella kan-
nalla, niin että useimmat talonpojat eivät osaa lukea
•eikä kirjoittaa. Nykyisiin aikoihin saakka ovat talon-
Fojat olleet orjina, mutta Keisari Aleksander II on hä-
vittänyt orjuuden.

Keisarin valta on rajaton.
Hallituksen suhteett on Venäjä jaettu tumernement-

teihitt.
Maan Historian suhteen jaetaan Venäjä 7 pääosaan:

Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Vironmäet, Öiimitt-
maa jo kuurinmaa), Iso-Venäjä, Vähä-Venäjä,
#änfi-Venäjä, Puola, (Stetä-Venäjä jo Itä-Ve-
näjä.

Suurimmat kaupungit omat Pietari (700,000) ja
Moslomo (600,000 asukosto).
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Itämeren maaifomuSfa löytyy Pietari,Aron stat
ja Nar a Inkerinmaassa, Nääweli (Tallinna) SBiron-
maassa, Riiga ja Tartolinna Liiwiumaassa sekä Mit au
Kuurinmaassa. — ©aarin: Hiidcuntaa ja Saarenmaa.

Pietari, »valtakunnan pääkaupunki, on ©uropan komeimpia
kaupunkeja leroeine katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niin
kuin lisakin kirkko, Talwilinna ja Stlefsanberin silta. Muistopat-

IIKTARI.
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saita: Pietari Suuren kumapatsas ja Aleksanderin pylmiis. Meren
puolella suojelee Pietana luja linnoitus KronStatti, jota on
saarella Suomen lahdessa ja on Wenäjiin tärkein sotasatatna. —

Narraa on tunnettu Kaarle XlLnen moitosta ro. 1700. — Riiga
on suuri kauppakaupunki (100,000 asui.) — £artotinna (Dorpat)
on yliopistonsa kautta tunnettu.

Isossa Venäjässä löytyy 2lrtattfe(i, Nomgorod,
MoStoma, Ntshuij-Nomgorob ja Tulo. — Saari:
Nomaja ©emtjo.

Artankeli on kauppakaupunki — Nomgorod oli roaltakun-
uan ensimmäinen pääkaupunki. — Mosforoaon maltakunnan toinen
pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut fupu-

MOSKOVA.
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katot ja tornit oroat ikäänkuin metsänä. — Nishnij-Nomgoro-
bisf missä Oka, laskee Wolgaan, pidetään rouosittain suuret mark-
kinat, joihin keräytyy monta tuhatta ihmistä Europasta jaAasiasta.
— Tn tassa on metallitehtaita.

Vähässä Venäjässä on $ijcm jo Pottamo.
Kijero oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltäroa on

tunnettu Kaarle XIIm tappiosta ro. 1709.
Liinsi-Weniijllssii on Vii no suurin kaupunki.
Puolassa on Varso m a pääfaupitnftua (300,000 osui.).
Etelii-Weniijässll on Mustan meren rannatta ObeSsa

ja ©emaStopol.
Odessa on suuri kauppakaupunki (I^o,ooo asuk.) — S ero as«

topol on Krimin niemimaalla ja on tunnettu Turkin sodasta.
Donin tienoilla asuroat Donin Kasakat.
Itll-Weniijässii on Kasan, Saratom Astrohon.
Kasan ja Saratom harjoittamat »viljakauppaa. — Astra-

han^harjoittaa kalastusta.

Suo men Suuriruhtinaanmaa.
(6,700 ttettöpetttttt. 2 milj. ajut.)

Najat: fatjolfartasta.
Suomenmaan asema on 60° ja 70° välillä poh-

jais-leveyttä sekä 38" ja 50° välillä itäpituutta. Suurin
pituus on 108 suom. peninkulmaa, pohjaisimmasta päästä
(Tenojoen luota) eteläisimpään nenään, Hankoniemeen.
Suurin leveys idästä länteen on 57 suomen peninkulmaa.

Suomenmoo ott täynttättsä Umorill, joista ei ainoa-
koon ole erittäin korkea. Korkein mnorihttiftpu, HolbiShol,
äärimmäisessä luoteessa Norjan rajalla ott 4,000 jalan kor-
kuinen.*) Vuorijetät maan pohjaisessa osassa omat 1,000
jalan korkuisio, jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään
päin 3—400 jalan korkuisiksi sekä kulkemat timpärt ja poikki
sen ylängön, joko täyttää suurimman osan maata. Tämä
ylänkö alenee läntiseen rautaan näin, joko tyltmattaa on
alhaista ja taleaa. Täällä on maan suurin tasanko Poh-
janlahben keskisellä rantamaatta. Etelään päin muoret las-
keumat jyrkkinä mereen ja muoboStomot suuren joukon ttie-

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan samankorkuiseksi joka paikasta, ja kun puhutaan jonkin rouoren korkeu-
desta, tarkoitetaan sillä, miten forfeatla se on meren pinnasta.
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miä. Etelärannan ebuStatla löytyy tulemattomia luotojo
ja saaria, ©aitta kohta meri ulkopuolella kuohuu, on
mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolelta, niin sanotuissa
saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenan saaristo
Pohjonlohben suussa. Läntisellä ronnaStollo ou saaristoja
ainoastaan siellä täällä, niinkuin Meren kur so Poh-
janlahben tapeimmatta lohbatla.

Suomen isointa muorisetfää sanotaan Maa n seloksi.
Se kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi Venäjän rajalle.
Täältä kääntyy se etetäätt päin ja on osaisi rajana, tun-
netta fe taännätse kaakkoiseen päin Venäjän puolelle.

MaanfeläStä kulkee taksi pääselkää poikki maan Poh-
jonlohteen aSti: 1. Suomenselkä, jota eroittaa Pohjon-
maan Karjalasta, Samosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
2. SatpauSfettä, jota ensin kulkee täpi Karjalan ja sitten
lähellä sitä rajaa, joko eroittaa ©amon, Hämeen ja Sata-
kunnon pohjoispuoletta, Karjalasta, Uusimaasta jo Var-
stttaiS-SuomeSta eteläpuolella.

Kahteen mtimelsi mainittuun selkään yhbiStyy netjä
lyhempää selännettä, nimittäin Korjolonsetkä, Somon-
fettä, Hämeensetkä jo Satatunnanjetfä.

©atpauSseläStä kulkee lounasta kohben Lohjonselkä
aina maan eteläisimpään nenään aSti, nimittäin Hankonie-
meen, ja kaakkoa kohben Äyräftöänselkä Inkeriin.

MaansetäStä kulkee etelään päin OuttaSsettä pitkin
Muonion jo Tornion jokia Pohjanlahteen aSti, ja lounao-sen päin Kaittunseltä Suomenselkään aSti.

IllMtstll ja jo'ista on Suomenmaa hymitt rikas.
Syystä sitä sentähben sanotaankin „maa?si tuhatjärmijetsi".
Erittäin rikos järmistä on Suomenselän ja Solpoussetän
mätinen osa maata. Se ott ikäänkuin „merenä täynnä
soorio" jo ulkomaalaiset anomat sitä nimettä Suomen
järmi-ytäntö. Säällä löytyy lukemattomia järmiä, joita
salmet ja mirrat yhbistätvät.

pämaatt mebet yhbtstymät jatjottain muutamiksi las-
kajoiksi, joista seutähbett maan mesiritfuimmctt joet muoboS-
tumat. Alamaan mebet laskemat useompoin pienempien jokien
kautto. Maan epätajaisuuben ja kimiperäisyyben tähben
omat mebet mirtaisat ja täynnä koSkio jo putouksio.
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Mainittujen muorijettäin kautto sytttyy totisi walta-
Aiesistöä.

1. Pohjatneit wesistö: Inarini ärmi, joko Pols-
j|oen kautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joka on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet laskemat ulkopuolella moon
rajaa Pohjaiseen jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
tahbett pohjaiseen osaan: Tornionjoki, joka ynnä sen syrjä-
joki Muonionjoki ou rajana Ruotsia maStaan (kaup. Tornio).
— Kemijoki (kaup. Kemi), joko juoksee Kemijärmen läpi.
— Outttnjoft, joitta lautta laskemat Oututtjärmi ynnä
sen ttjämebet: Hyrynsalmen reitti pohjaisesta jo Sotka-
mon reitti (faup. Anjaani) ibästö (kaupunki Oulujoen ro arrella:
Oulu). — Vihbotn juuri joutfo pienempiä jokia, niinkuin
Lapuanjoki (faup. Uusi Äaarleby eli Joensuu) jaKyrö ttjoli,
suurin Etelä-Pohjanmaatta.

3. Lounainen wesistö, jonko mebet toskemot Pohjan-
lohden etelä-ojaan ja Itämereen. TäSjä huomataan mor-
sinkin pieni Pyhäjärmi (kaup. Tampere),. Tähän taStee poh-
joispuoletta Näjijärrni tijärnesineen: Atsärinsetfä, Pih-
tajarneben ja Keuruun reitit. Etelästä tulee Pyhäjiir-
rneett Längelmäen reitti, Hauhon jo Vanajan reitit
(kaup. Hämeenlinna). Pyhöjörmestä juoksee yhdistynyt mesi-
jotttto länteen päin, jaapi pohjoispuolelta lisätsi Kyrö s-
elän Kyröskosken kautta ja taöfee miimein Kokemäen-

joen hautta Pohjontohben etelä-ojaan (kaup. Pori). — Auro-
joki laskee Itämereen (kaup. Turfu).

4. Eteläinen jo Keskimiiinen wesistö, joko laskee
Suomen lahteen. — Suurin järtui on Päijänne (faup.
.Jyroäsfylä). Tähän järmecn juoksee pohjoisesta päin ©aari-
järmen reitti, Viitasaaren reitti, jossa on Keitele,
jo Rautalommett reitti. IbäStä tulee Päijänteejen Sys-
män reitti, etelästä Vesijärmi. Päijänteen eteläpuolella
juoksee mesi taktoiseen päin (faup. Heinola) jo janotaanKymi-
joeksi. Tähän jokeen juoksee pohjaisesta päin Mäntyhor-
inn reitti, jonka kautta Puu lamesi taStee. Kymijoki
jakautuu sitten lähellä toskuouso lahteen suuhaaraan, joiben
ttä-puotijeSsa on Korkeakoski kauniina putouksena. Rajatta
Venäjätä maataan juoksee Rajajoki eli ©ieStarjofi.

5. Kaakkoinen toefiStö, joko laskee Lootokkoon. —

Tässä löytyy soaritaS Saimaan järmi (faup. Lappeenranta,
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Miffeli), joko soopi lukuisia lisämestä pohjaisesta päin. Nät-
ben keskuspaikoista huomattakoon Hauttmeji (kaup. ©aroon*
linna). Tähän järmeen tulee pohjaisesta päin Koltomeben
reitti, jossa on Katlamesi (kaup. Kuopio) jo sen pohjaiset
lisämeeet, nimittäin lisalmen ja Nilsiän reitit. Koit-
ti seSta tulee Hautimeteen iso PietiSjärmeu reitti, jossa
on PieliSjärmi, PietiSjofi (kaup. Joensuu), Pyhäselkä,
johon Höytiäinen laskee, jo Orimesi. Houtimebestä
juoksee mesi etelään päiu Pihtajametecn, johon Puru-
mesi yhbistyy ja taStee Saintaajett. Saimaasta lähtee
Vuoksen mirta, joSjo on Imatra, ylsi Europan isoim-
pia toSfia. Vuotsi loskee Laatokkaan tafybella stttchaorolla
(kaup. Käkisalmi).

INAfKA.



21

Ilmasto. Suomi on pohjaisen lauhkean vyöhyk-
Keen pohjaisessa osassa sekä osaksi pohjaisessa Kyl-
mässä vyöhykkeessä ja sillä on jokseenkin Kylmä man-
ner-ilmasto.

Pää-elinkeino ou maanviljelys, joka kuitenkin ou
vaivaloista, Koska maa ylimalkaan on kiviperäinen ja
hiekansekainen sekä täynnä soita ja rämeitä. Maanvil-
jelykseen sopivimmat ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa
sekä Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan etelä-osat
{..Isokyrön vainiot" ja ~Vaasan ruis"). Yleisesti viljel-
lään ruista, otraa, Kauraa ja maaperunoita. pellavas
menestyy paraiten Keski-Hämeessä. Pohjaisimmassa
osassa harjoitetaan ainoastaan vähän maanviljelystä,
sillä talvi on niin pitkä ettei vilja valmistu, tahi Kylmä
tulee niin aikaiseen, että halla viljan panee. — Ileäel-
mäpuita löytyy vähemmässä määrässä ja melkein ainoas-
taan etelärantamaalla, vaan metsämarjoja löytyy vil-
jalta ja runsaimmin pohjaisissa osissa maata. — Netsät
täyttävät suuren osan maan pintaa jaKasvavat varsinkin
petäjää, Kuusta ja Koivua. Metsänhoito tuottaa maan
etevimpiä vientitavaroita nimittäin lankkuja, lautoja ja
tervaa (Pohjanmaalta). — Lähinnä maanviljelystä on
karjanhoito tärkeänä elatuskeinona. 8.2 antaa paljon
voita ulosvietäväksi. Erinomaisen suuriarvoinen on kar-
janhoito maan pohjaisissa osissa, jossa on hyvät laitu-
met ja niityt (~L imingan niityt*). Paraimpia hevosia
löytyy Savossa ja Karjalassa. Lapinmaan tärkein eläin
on peura. — Metsästys on sivuelinkeino; enimmälti Kaa-
Setaan hylkeitä ja metsälintuja. — Suuremman arvoinen
on kalastus. Etenkin pyydetään haileja merestä, lohia
virroista ja muikkuja järvistä. — l^uoT-iil/ö ei ole ar-
votta. Metalleista löytyy rautaa enimmin ja melkein
joka paikassa. Sitä saaäaan varsinkin järvistä ja soista
maan pohjaisissa ja itäisissä osissa. Kalkkia poltetaan
paljon Uusimaalla ja Varsinais-Suomessa. Yleisin Kivi-
laji on graniitti. — Teollisuus ei täytä tarvetta. Enim-
lnät tehtaat löytyvät etelä-osissa ja etevin tehdaskau-
punki on Tampere. Laivanrakentamista harjoitetaan
paljon ja etenkin pohjanmaalla. Nelä-pohjaumaan ta-
lonpoikainen Kansa on hyvin näppärä Kaikenlaisessa
käsi-teollisuudessa. lurun ja Porvoon tienoilla valmiste-
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taan paljon puuvillakankaita; Uusikaupungin tienoilla,
tehdään paljo puu-astioita. — Sisämaan Kau/^a ei 010
erittäin vilkas, vaan ulkokauppa ja merenkulku ovat
sangen vilkkaita. Kaupan edistämiseksi on Kai/naan ka-
nava kaivettu, joka johtaa Suomenlahdesta (Wiipurista)
Saimaasen, jotta laivat voivat päästä merestä Saimaasen
ja sen sisävesiin. Kal/iai«'i« on rakennettu Helsingistä
Hämeenlinnaan, Tampereelle, Turkuun ja Hankoniemeen
sekä Porvoosen, Wiipuriin jaPietariin. Etevitninät kauppa-
kaupungit ovat Wiipuri, Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,
joiden sukua _^a/>/?a/at'sst ovat. AttoiFo^cltsla löytyy Ah-
venanmaalla, osassa Turun saaristoa sekä Uusimaan ja
Pohjanmaan etelä-osissa. Venäläisiä ja Saksalaisia löy-
tyy enimmin Wiipurin läänissä. M^ta^aina löytyy siellä
täällä yli koko maan. Tiheimmin asuttu ou lounaiuen
osa maata.

Uskonto on luterilainen. 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.
Uusi-Kaarlebyssä sekä Kymölässä Sortavalan luona.

Suomi on eroittumaton osa Venäjän valtakuntaa,
jonka keisari on Hno?nen Suuriruhtinas. Mutta Suo-
inella ovat omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu hallinto.
Kansa lähettää edusmiehiä l?aiiio/)äimA6 ja hallituksen
etupäässä on Kenraalikuvernöri jaKeisarillinen «3ena«it.
Läänejä hallitsevat kuvernörit.

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

©uomi jaetaan hallinnon suhteen 8 lääniin: 1. Uujsi-
maan, 2. Turun ja Porin, 3. Hameen, 4. Viipurin,
5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Vaajan sekä 8. Oulun
jo Kajaattitt.

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

Historiallisessa suhteessa jaetaan Suomi 9 maakun-
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taon, jotka omat: VorjittaiS-Suomi, Ahmeuo, Sata-
kunta, Uusimaa, Häme, Karjala, (Barno, Pohjan-
maa jo Lopinmoo.

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

Uskonnon lioito on annettu Turun a^^its^aiis
sekä Porvoon ja Kuopion F»l'l's/)m7ie.

Enimmät kaupungit omat meren rannalla. Suurim-
mat omat: Helsinki (40,000 asut.), Turku (24,000), Vii-
puri (13,000), Tampere (12,000), Oulu (9,000) ja Pori
(8,000).

1* Uusimaan lääni
on Suomenlahden rannatta Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle osti idässä. Kaitti läänin kaupungit omat nteren
rllmmllll, nimittäin Helsinki ynnä Weaporin linnoitus,
Pormoo, Somiisa, Tammisaari jo Hankoniemi.

Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi ertno»
maisen htjroin rakennettu. Sillä on kaksi oiroallista satamaa ja
tuonnin suhteen suurin kauppaliike maassa. -ätteren puolella on kau-
pungilla suojana roahroa SBeaportn linnoitus SBargön saaria*
tolia. — Pormoolla on hymä kauppaliike. — tammisaari on
tunnettu kilohaileistaan. — Hankoniemettä on htjroä satama.

2. Turun ja tyovin iååni
täyttää moon lounaisen osan jo Ahmenon saariston. 9Jlön=
nermaalla ott meren rannalla seuraamat kaupungit: Turku,
Naantali, Uusikaupunki, hauitta jo Pori. Ahwenan-
maallll löytyy Maarianhamina.

Turku on maan roanhin kaupunki }a sen tärkeimpiä kauppa*
ja tehbasfaupunfeja. kaupungin rakennuksista on roanha tuomio-
kirkko huomattllma. Slurajoen suussa on Turun linna, roanhinmaassa. — Naantali on roähäinen kaupunki, tunnettu roillafutouk*
sistaan. — Uusikaupunki harjoittaa puu=a§tiainfauppaa. — dian*
ma, tunnettu pitsinteofsistaan. — IJJori roie ulkomaille paljon lank-
kuja ja lautoja sekä harjoittaa suurta merikutfua ja laimanraken-
tamista.

Kauppaloita oroat Salo, erään Itämeren lahben roiereUä ja
Ikaalisten kauppala Äyröäfelän rannalla.

3. Hämeen läättt
ott länsipuoletta Päijännettä jo samoin tuin Mikkelin jo
Kuopion läänit keskimaassa. Kaupungit omat Hämeen-
linna ja Tampere.
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HELSINKI.
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Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruunun linna eli
Hämeen linna lähinnä roanhin maaSja. — Tampere on iha-
nalla paikalla, Nasijärmen ja Ptjhäjärroen roälillä. ©ieHä on suuri
puuroillatehbaä t). m. tehtaita ja se ynnä Kuopio omat keskimaan
suurimmat kaupungit.

Kauppala: Lahti, rautatien pyfähtölä lähellä SBesijärroeä.

4. Viipurin lääni
on maatt kaakkoinen osa. Suomenlahden rannalla on Vii-
puri, Hamina ja Kotka, Saimaan rannalla Öappeeu-
ranta, Laatokan rannalla Käkisalmi ja Sortamala.

Wiipuri on Saimaan kanaman suussa ja se roie sentähden
kaikista maan kaupungeista enimmin puutaroaroita ulkomaille. Äau*
pungissa on linnanjäännöfsiä jo mallituksia. — Haminassa on
maan fabettifoulu. —Käkisalmi ja Sortamala tekeroät kauppaa
Pietarin kanssa. — Kotka, saarella Kymijoen itäisellä suulla on
merfittäroä soraliikkeestään.

Saaria: Suomenlahdessal Suursaari;*— Laatokassa Wa-
lamo ja Kononsaari, molemmilla kreikkalaisia luostareja.

5. Mittelin lääni
Päijänteen ja Drimeden mälillä. Se on täynnättsä järmiä,
jotto peittämät enemmän kuin neljänneksen sen pitttaa. Kau-
pungit omat loikki mähäisiii: SQiikfeli, Soimoon rannalla,
— ©amoutittna, Hautimeöen ja Pifjlajaroeben mälillä —

setä Heinola Iyrängön kosken morrctto.
Pihtajaroeben ja Pururoeden roälillä on luonnon ihanalla

seudulla pittiinsoikea saari Punkaharju.

6. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleestä täuneSsä Venäjän rajalle sookko idässä
jo sen kaupungit omat Kuopio ja Joen juu.

Kuopio, kauniilla paikalla ftattaroeben rannalla (7,000 asuk.),
on samoin tuin Surku ja Porrooo piispanistuimena. — Joensuu,
Pielisjoen fuuSfa, on roähäinen kaupunki roilikaalla kauppaliikkeellä.

Kauppaloita: Mark s, eteläpuolella Kuopiota, konepaja;
— lisalmi, Kuopiosta pohjoiseen päin; — ja Nurmes, Pielis»jiirroen luona.

1808 rouoben fobaSta oroat tunnetut Toiro'ala, lähellä Äuo»
piota, ja lisalmi ynnä Koljonmirta.

7. SSaafdn lääni
ulottuu Pohjanlahden rannan keSki-osoSto Ketteteefen jo
Päijäntcefen. 9)teren rannalla on Kristiinankaupunki,
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Koskinen, Nikoloinloupunki (ent. Vaaja), Uusi-Kaar-
leby eli Joensuu, Pietarsaari jaKolkolo. Sisämaassa
on Iymöskytö, Päijänteen pohjoisrannalta.

Suurin kaupunki on Nikolainkaupunki (5,000 asuk.) On
horotoikeuden istuin samoin kuin Turku ja Söiipuri, ja harjoittaa
suurta kauppaa samoin kuin Kristinan kaupunki. — Kaskinen,
roähäinen kaupunki oiroallisine satamoineen, harjoittaa ljatlinpyyn*
töii. — Iyroäsky lässä on Jansakoulunopettajan-seminari.

Pohjanmaalla on monta, 1808 rouoden sodasta tunnettua
paikkaa, niinkuin Lapuan Isokylä, Juutas, Draroainen,
&eroonlahti (Oulun läänissä) t). m.

8» Dulnn ja Kajaanin lääni
ou poh jatsin kaikista lääneistä. Meren rannalla on fäaafye,
Outit, Kemi ja Tornio. Sisämaassa on Kajaani.

Raa h etta on maan kaikista kaupungeista suurin kauppa*
lairoaSto. — Oulu roie kaikista kaupungeista enimmän terroaa ulko-
maille. — SSJluut kaupungit oroat roähäpätöisiä.

Torniosta pohjaiseen päin on Slaroasaksa, johon matkusta-
roaisia keräytyy Juhannuksen aikana keskiyön aurinkoa katsomaan.Läänin pohjaisin osa, Suomen Lapinmaa, jaetaan Lap*
peihin.

2. Ruotsi ja Movia.
Stajjai: katso kartasta.

Nämät moot täyttämät ©fattdittamiatt niemimaan,
joko! ulottuu Itämerestä aina Pohjaiseen Jäämereen aSti.

Meri muoöoStaa loikkiolto jämälle tunkeumio muonoja
ja rantojen ulkopuoletta on tuhansittain luotoja tahi saaris-
to jo. Suurimmat saaret omot Lofoten saaret PohjaiS-
läämereSsä Lönsimuonon ulkopuolella, Ö laitti ja Gotlanti
Itämeressä. — Sftertitlisimmät wuonot Norjan rannalla
omat Kristianian muotto, Trondhjemin muono ja
Länsimuono (Westfjord).

Skondiuomion ttiemimoa jaetaan pohjaiseen jo eteläi-seen osoott; niiden mälillä on tamea olonko, joSsa on We-
nerin, Söetteritt jo SNälarin jiirwet.

Se oja maata, joko on pohjaispuolella suuria järmiä,
ott wnorinmata. PohjoSto etelään kulkee Kölin muori jono,
joko pohjoisesta on rajana Ruotsin ja Norjan mälillä. Nor-
jassa kulkee se lounasta kohden nimillä Domrefjeld ja
Longfjeldene jo ulottuu länsirantaan aSti, joSso se jyrk-
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känä laskeuu Atlantin mereen. Monilukuisista niemistä
mainittakoon: Nordkap, Norjan ja koko Europan pohjaisin
kohta ja Lindesnäs, Norjan eteläisin kohta. > >^M5

MAISEMA

Vuoret ovat niin Korkeat, että suuret tuntui-iselät
ovat peitetyt ikuisella lumella; korkeimmat vuorenhui-
put ovat Langfjelden"illä ja kohoavat 8,000 jalan kor-
KuisiKsi. liuotsissa alenee vuorijono vähitellen Pohjan-
lalitea ja suuria järviä kohclen. Pohjaisessa liuoksissa
ovat vuoret matalat ja muodostavat lakeita vuoritasan-
Ko^a, joita sanotaan Lapeiksi.
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Xoko vuorimaa 011 rikas järvistä ja jo'ista. Joet
eli m^ai ovat vähäksi osaksi haaksikululle sopivat, sillä
niissä on paljo putouksia tahi koskia.

Jokia. Nttotfisfa mirtaa rajatta olema joki Tornion-
joki, £)atjoti jo ©ötojofi (kaup. Göteborg). Götojoen
kautta loSkee Venerin järmi jo GötojoeSso omat Troll-
Hätteputoutset. —Norjott tärkein joki ou ©tommen.

Siinä ojassa maata, joka on eteläpuolella suurio
järmiä, on joitakuita muorijia seutuja. — Eteläisin osa,
©fåne, on tosonkoo.

I'ämän niemimaan ilmasto on sen pituuden vuoksi
hyvin erilainen pohjaisessa ja eteläisessä osassa. Mutta
se on myös erilainen Ruotsissa ja Norjassa. Norja saa
nimittäin paljon lämmintä Golfvirrasta ja sillä ott meri-
ilmasto. Kun lämmin meri-ilma äkkiä kylmenee kohda-
tessaan kylmiä vuoria, niin on ilma sangen kostea. Berge-
nissä sataa kolme jopa neljäkertaa sen vertaa kuin meillä.
Ruotsissa, jota korkeat vuoret eroittavat Atlantin me-
restä, on ilmasto enemmän mantereinen.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja /Vo^/a--laisia, jotka ovat sukua tanskalaisten ja Islantilaisten
kanssa. Näitä kansoja nimitetään Skandinaveiksi ja hei-
dän kielensä ovat hyvin toistensa kaltaisia. Niemimaan
pohjaisissa osissa löytyy vähäinen joukko Lappalaisia ja
Suomalaisia, jotka elävät kalastuksella ja peuranhoidolla.

I73l^oQt)o on luterilainen ja kansan«a/lst«F yleinen.
Ruotsin ja Norjan kuningaskunnilla on yhteinen

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

Ruotsi.
(8,000 ueliöpeuittf. 4V2 mitj. ajuf.)

pajat: katso kartasta.
Elinkeinoista on nlaanvii/eiz/s tärkein. Maan

viljavimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ympä-
rillä olevat tasangot. IVluut osat ovat hiekka- ja kivi-



29

peräistä maata Pohjaisissa osissa on maanviljelys epä-
vakainen usein tapahtuvien halla-öitten tähden. — Maan-
viljelystä lähinnä on vuorityö Ruotsin tärkeinnä elatuskei-
nona. Keski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas seutu, joka
antaa vaskea ja etenkin rautaa. Tästä tulee, että metalli-
tavarain teollisuutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpoittatniseksi on poikki maan
kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee nimittäin l3öian
kanava Vetterin läpi Veneriin, josta Trollhätte-kanavan
laitokset kulkevat Götajoen putouksien sivuitse. — Rau-
iaieM kulkee Tukholmasta Göteborgiin, Malmöön, Kris-
tianiaan ja useampiin muihin kaupungeihin.

Nuotji jaetaan 3 ojaan, jotto omat Smeon moo
leskellä, Götoit maa etelässä ja Norton ti pohjaisessa.
Nämät päö-osot jaetaan taaS maakuntiin jo hallinnon
juhteen lääneihin.

Swean maassa on Tukholma, Upsoto, galun ja
©efle.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja sillä on
160,000 asukasta. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Upsalassa, UplanniSsa, on
yliopisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa SDatarne*maa'
kunnassa, on roastifairoanto. — Gefle on kauppakaupunki.

Götan maassa on totun g, Kotntor jaKorlS-
frono ibäSjä, 'JNalmö ja Luu b SlåneSso sekä Göte-
borg luoteessa.

Norrköping. Itiigötanmaassa, on melkoinen tehbaSkaupunki.
— Kalmar, ©målanniåfa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto ro. 1397. - Karlskrona on Ruotsin sotasatama. —

Malmö, Juutin rauman rannalla ja rautatien roarrella, roie ulko-
maille ©fdnen roiljaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomio-kirkko ja yliopisto. — Göteborg, Liinsigötanmaassa,
on rikas kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki (70,000 asut.).

Norrlannissll on tneren ratinatta monta pienempää
kaupunkia, niinkuin SunbSmoll ja Uumaja.

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

Rajat: katso kartasta.
Vuoret jakamat Norjou 3 pää-ojaan, nimittäin

(Stetätunturtfeett eti Söubenfjetb'iu, Läusitunturiseen eli
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Westcnfjeld'in ja Pohjantunturiseeu eli Nordenfjeld'iu
Norjaan.

Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoi-
nen, sillä I^orja on vuorimaata, ja vuosittain tuoäaan
maahan paljon viljaa. Bitä vastoin tuottaa /nstsän/lolio

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

Norjan suurimmat kaupungit omot Kristiania
(100,000 asui.) ja Bergen (35,000 osut.).

Söndenfjeldin Norjassa on meren ronnollo Kr iS-
tionio.

Kristiania on Rorjan pää- ja yliopistokaupunki.
Westenfjeldin jo Nordenfjeldin Norjassa ou meren

ramtatfa: ©tamattger, Bergen, Trondhjem jo Horn-
merfest.

St aro anger ja Bergen oroat kalakaupan pääpaikkoja. —

Trondh jemissa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismaiden suurimpia
ja roanhimpia. — Hammer eft on pohjaisin kaupunki maanpäällä.

3. Tanskan knningasknnta
(700 neliöpenint. 1,900,000 asut.)

Rajat: katso kartasta.

käsittää TonSkon saaret ja pohjoisen osan liyllonnin
niemimaata.

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

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itcinte-reSsä^ itämeren ja Kattegatin mälittä on Seelanti,
FotSter, Saatattti [too], Fyeu jo Sattgetattti.

Tousko on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa ja kaikki saaret, paitse

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

Ilmasto on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys jakar-
janhoito. Meri kun on maan ympärillä, niin ovat meri-
ii^s ja kauppa melkoisia. Rautateitä löytyy sangen
paljon.

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

Tanskan ainoa suurempi kaupunki on pääkoupunki
KjöbenHann eli Köpenhamina (250,000 osui.).

Köpenhamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla ja
asemansa rouoksi roilfas merikauppakaupunki, sillä Juutinrauma on,
samoin kuin ©alaisin, Gibraltarin ja Konstantinopolin salmet, yksi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii rouosittain noin
20,000 lairoaa. Köpenhaminassa löt)tt)r> maltakunnan yliopisto.

Moon muisto kaupungeista ott huomattama; Hel-
sin gör Seelannissa, Oben se jenissä ja AorhttS [oor]
Jyllannissa.

Helsingör, Juutin rauman lapeimmaHa kohdalla. — Odense
on Tanakan toinen kaupunki (18,000 asuk.) — Aarhus on Jyl-
lännin tärkein kauppa-kaupunki.

TattStan syrjämaat SuropaSsa omot Färsaaret jo
ISlonti.

gärsaaret oroat korkeita ja puuttomia kallioita. — Islan*
nissa (1,850 neliöpen., ainoastaan 70,000 asuk.) on korkeita, lumi*
peitteisiä tuntureita sekä monta tulirouorta, niinkuin Qttla, ja
kuumia tähteitä, niinkuin Geysir, joka rooipi suihkuttaa roettä
100-200 jalan korkeudelle.»

Färsaaret ja Islanti saavat lämmintä Gollvir-
rasta ja niissä on sentähden lauhkea talvi. Färsaa-
rilla voi ainoastaan ohraa viljellä, vaan Islannissa vilja
ei valmistu, koska kesä on kylmä ja kostea. Tämä
kosteus knsvattaa näillä saarilla runsaasti heinää ja
sentähden siellä harjoitetaan oivallista lammashoitoa.
Tämä ynnä kalastus ja linnunpyynti („haahkoja", „lin-
tuvuoria") ovat Färsaarelaisten ja Islantilaisten tärkeim-
mät elinkeinot. Polttopuuksi käytetään Islannissa meren
ajamia puita.
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GEYSIR I3^^MBB^.

Kesli-Europa
käsittää kaikki maat PuotaSta itäpuolelta Atlantin mereen
sookko länsipuolella; Itämerestä ja Pohjanmerestä pohjais-
puolella Pyreneihitt, SBätimereen ja Atppeihitt saatko ttelä-
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puolella. — Saltahtnnat, jotta luetaan SeSti-(Suropaan
omat jiiS: TanSta, ©affa, Itämaita-Unkari, ©meitfi,
hollanti eli Alamaat, Belgia ja Fransko.

KeSft-Europan rannat omat matalat, maan mitä ebem-
mälfi tullaan maan keskustaa kohben, sitä enemmän maa
kohoaa, tunnes tullaan Keski-Europan muorille. Nämä omat
suurempien ja pienempien tosonkojen kautto eroitetut Alpeista,
jotka omot Europan lorkeimmot rouoret. KeSfi-EuropaSja
moi siis seit forfeuben suhteen eroittaa kolme soo, tiimit-
tain alanko, KeSfi-Gruropan muoret ja Atpit.

1. Keski-Europan alanko on lakea ja vaihetellen
löytyy siinä metsiä, soita ja viljavia maita. Venäjän
pohjainen maanseläiine jatkautuu länteen päin pitkin
Itämeren rantaa Jyllantiin asti ja Jyllannin nummet jat-
kautuvat etelään päin Hannoveriin saakka. Tanskalaiset
~Klitter"-nimiset hiekkasärkät jalkautuvat „Dune,n"-m-
--misinä pitkin Pohjanmaan rantaa Hollannin ja Belgian
maihin, osaksi saarilla ja osaksi mannermaalla. Nämät
saaret, joitaFriisein-saariksi nimitetään, ovat syntyneet
hävittäväisistä vesitulvista, jotka ovat nousseet maahan.
Hiekkasärkkien sisäpuolella on reunus erinomaisen vilja-
vata maata, jota sanotaan marskimaaksi.

(Xuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka suu-
remmissa merissä synnyttää nousu- ja laskuveden vaih-
telun, niin nimitetyn koho- japakoveden. Xohovettä sa-
notaan illotee/csi, pakovettä vuokseksi. Noin kuusi tuntia
kestää luode ja noin 6 tuntia vuoksi. Veden korkeuden
eroitus suuremmissa merissä on 30, 50 jopa 100 jalkaa;

Jyllannin länsirannalla se on 10 jalkaa).
Friisein saarten sisäpuolella vesi on jotenkintyyntä,

ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon hienoa savi-
maata. Tämä jää jäljelle kun vesi taas pakenee ja vä-
hitellen siitä syntyy maa. Asukkaat koettavat sulku-
laitoksilla suojella tämmöistä maata vesitulvista. Sulku-
laitokset rakennetaan vähitellen vahvoiksi ja korkeiksi
valleiksi. Xoska marskimaat ovat syntyneet lihavasta
savimaasta ja ovat hyvin viljavia, ovat ne erinomaisen
soveliaat karjanhoidolle.

2. Keski-Europan vuodet muodostavat suuren kaa-
ren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle asti.
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Niitä on 3 jaksoa: Franskan painaa lännessä, Keski-
Saksan vuodet keskellä ja Karpatit idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Rhone-
iacl^so eroittaa Alpeista. Keski-Europan vuorista huo-
mataan lännessä Juravuoret, joitaeroittaa Alpeista Sioeit-
sin ylämaa; l^o^eslt ja Ho/lioa^^a/t/, joiden välissä on
A/isinln iaa^o. Pohjaisessa on Harzvuori, jonkakorkein
huippu on Blocksberg. Keskellä kulkee vuorijonoja, joita
osaksi eroittaa Alpeista Saksan ylämaa ja osaksi ympä-
röivät Böhmin pengermaata (Sudetit, Fr^gehirge jaBöh-
mer^vald). — Idässä kulkevat Aa^atli kaaressa ulko-
puolella Unkarin ic«scl?l^oa.

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

ALPPIMAISEMA.
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blanc, samoin kuin muutoin useat toisetkin huiput Al-
peilla, on valkea jäätiköistä („Gletscher"'-nimisistä) ynnä
ikuisesta lumesta.

Keskuuslikkeelle on edullista, että Alpeissa löytyy
monta n/vennsttcl eli vuorensolaa, joiden kautta voi päästä
Keski-Furopasta Italiaan. Nämät vuoren-solat eivät ole
luodut ainoastaan jalkamiesten käytäviksi, vaan suurella
vaivalla ja- suurilla kustannuksilla ovat ne tehdyt oival-
lisiksi maanteiksi. Jyrkkyyden vuoksi ovat ne monen
mutkaisia ja monessa kohden kallion seiniin hakatut;
jokien ja syvyyksien ylitse on rakennettu siltoja, esim.
Pirunsilta.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen vuo-
riita, syöksee usein alas suuria lumivyöryjä eli iavine/a,
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, rautatien-tunneli (maan-
alainen tie) vie Franskasta Italiaan ja äskettäin on po-
rattu tunneli kahden peninkulman leveisen vuoren
läpi. Tämän tunnelin kautta kulkee rautatie Sveitsistä
Italiaan.

$olifl. KeSki-Europon alati gon läpi juot jee monta
jokeo, jotko faiMi, paitse Rhein, tulemat KeStt-Europan
muorista. Näitten jokien juoksu näyttää jetmäSti, että KeSli-
(Suropa mieltää merta kohti pohjaiseen jo länteen päin.

Itämereeu juoksee Weiksel (kaup. Warsowa ia Danzig)
jo O ber (kaup. Breslau ja ©tettin).

Pohjanmereen juoksemat Elbe (faup. Dresdi ja Ham-
burg), SBeser (faup. 33remi), Rhein (kaup. ©trapurg jaKöln),
MooS (kaup. Rotterdam), jo Schelbe (faup. 2tntroerpi), jotko
kolme miimetji moiuittuo yhtymät laskiessaan mereen.

Kon ali in juoksee Seine sseenj (faup. Paris, Rouen
[ruang] ja Le Haore [löaror]).

Atlantin mereett juoksee Loire [loar] (kaup. NanteS
[nangt] jo Goroune (kaup. Bordeaux ftordoo^).

H^si« syntyy S:t (^otthardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjaiseen päin Sweitsin kautta
ja virtaa sitten läpi Bodenjarven länteenpäin Baselin
kaupunkiin asti. Sweitsin läpi kulkiessaan ei se ole
haaksikululle sopiva, sillä sen juoksu on liian ryöpeä.
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syystä että se kulkee kaitaisena kallioiden välitse. Ba-
solista juoksee se läpi suuren Rheinlaakson (kaup. Ba-
sel, Strassburg ja Main?) ja saapi tämän laakson poh-
jaispäässä .Maan-nimisen syrjäjoen idästä. Kölnin seu-
duille alamaalle tultuansa, muuttuu se leveäksi, tasai-
sesti juoksevaksi virraksi, jota hyvin suuret alukset
saattavat purjehtia. Hollannissa yhtyy siihen Mzas ja
He/tsic/e ja nämät joet muodostavat suuren suistomaan,
jossa on joukko saaria. — Rhein on hyvin tärkeä joki
ei ainoastaan Hollannille ja Belgialle, jotka ovat sen
suiston varrella. Joka päivä kulkee pitkin jokea monta
purje- ja höyrylaivaa, jotka kuljettavat matkustajia ja
tavaroita Keski-Europan sisä-osiin ja sieltä taas toisia
pois. Tästä voipi nähdä, miten tärkeät joet ovat kes-
kuusliikkeelle. Ennen aikaan, kun rautateitä ei löyty-
nyt, olivat joet kyllä tärkeämpi kuin nyt; vaan niitä
myöten kuljetetaan kuitenkin vielä sangen paljon, koska
purjehdus niillä on paljoa huokeampi kuin rautateillä
kulku. Jokia pitkin alaspäin käypi kulku tietysti helpoim-
min ja sentähden lasketaan niitä myöten lukemattomia
hirsiä sisämaan metsärikkailta seuduilta rantamaahan.

KeSfi-Europan muorien eteläpuolelta jo Alppien poh-
joispuoletta roirtaa mesi näibett muortcn mätisille tasangoille;
jo niin syntyy Rhein Pohjoiseenpäin, Rhone länteenpäin jo
Tonama itäänpäin.

Wä t inter e juoksee Rhone, jota, sontoin luinßheitt-
fitt, oikoo S:t Gottharbitta ja mirtaa länteenpäin ®ene-
menjärmen lämitje. Lyonin fohballa kääntyy se etelää koh-
ben (kaup. Geneve [jheneen] ja Syön [Kong]).

UiuStaau mereen juoksee Tottamo, joko on 400
peninkulmaa pitkä jo Europan lähinnä isoin joki. Se juok-
see ensin itää kohben Itämollon läpi; Unkarissa se kääntyy
etelää kohben ja sitten se taoS juoksee itäänpäin (kaup. Wien
ja Buda-Pest).

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

Uskonto on Keski-Europan pohjaisessa osassa
protestanttinen, eteläisessä ja läntisessä Kaioiinsn. Poh-
jais-Saksassa ovat asukkaat enimmälti luterilaisia ja
Alamaissa reformisia. Reforminen uskonto on myös
levinnyt erääsen osaan Sweitsin maata. Itävalta-Unkari,
Belgia ja Franska ovat sitä vastoin katolis-uskoisia.

Kansanvalistus riippuu osaksi uskonnosta. Ka-
tolis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaa vähemmin
valistunutta.

4. Satsan Keisarikunta.
(10,000 netiöpeninl. 43 mtlj. ajuf.)

Rajat katso kartasta.
Vuosisadan alussa oli Franskan keisari Napoleon

I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse Franskan
oli hän Espanjan, Italian, Belgian, Hollannin ja Länsi-
Saksan hallitsijana. 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 muutamasta ja 30 valtiosta Saksan liitto, jonka
tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yhteisiä asioita joh»
tamaan asetettiin liitto-kokous Frankfurt am Mainiin,
johon saksalaiset valtakunnat lähettivät edusmiehensä.



39

Liiton kaksi mahtavimpaa valtakuntaa, Preussin kunin-
gaskunta ja Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin ka-
teelliset, josta viimein v. 1866 syttyi sota. Preussi voitti
taistelussa. Itävallan täytyi luopua liitosta ja tämä
raukesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja hankki
itselleen ylivallan. Pohjais-Saksan valtiot tekivät nyt
keskenänsä liiton, niin nimitetyn Pohjais-Saksan liiton,
Preussin johdannon alla. Tähän liittoon yhtyi Saksan
viimeisessä sodassa Franskaa vastaan myös Etelä-Sak-
san valtiot.

©otsan moipi jakaa kahteen osaan, nimittäin Poh-
jois- ja (Stetä-Satfaatt. Moinmtrta on niibett rajana.

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

Pohjais-Sllksaan kuuluu 21 maltioto. Päämattio on
Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulumista
mottioista omot tärkeimmät Soehsin kuningaskunta,
Sochsitoiset herttuokunnot, Meckleuburgin ja
Otbenburgin stturiherttuatuttttat jo uuo 3 mapaata
kaupunkia Lybeck, Homburg jo Vretni.

Etelä-Sllksllan kuuluu Voierin jo Wiirttember-
gin kuniugoSkunuot, Vabin ja HeSsin suurthert-
tuatunuat ja mattiomoa ElsoS—Lothringi.

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

Saksalaiset mattatuttnat omot yhbistetyt yhbetsi mol-
tiotsi, otso n moltokunnoksi. Preussin kuningas on
maltakunnan keisari.

Prcitöfin kuningaskunta
(6,400 neliöpen. 25 mitj. osuk.)

on koksi fotmatta osaa Saksanmaata ja käsittää suurim-
man osan PohjaiS-Satjaa. Mecklenbttrgitt jo ©adjjilaiSten
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herttuatuntaiu kautta ott se jaettu itäiseen ja läntiseenosaan.
Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kuningas-

kunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kuluessa kas-
vanut yhdeksi Europan ..isovaltoja". Preussin kunin-
gaista mainittakoon Fredrik 11, joka varsinkin hankki
arvoa valtakunnallensa. Preussilla on ollutkin enintnti-
ten voimakas hallitus ja lukuisa, hyvästi varustettu so-
tajoukko, jonka lisäksi tulee, että sivistys maassa on
hyvin korkealla kannalla. Alussa käsitti Preussi ainoas-
taan Brandenburgin vaaliruhtinaskunnan. Vähitellen on
se voittanut idässä Pommerin ja Preussin maakunnan
Itämeren rannalla, Posen'in Puolan vieressä, Schlesian
ja Sachsin etelässä. Lännessä on se voittanut Hessin,
Rheinin maakunnan ja Westfalin, Hannoverin Pohjan-
meren rannalla ja viimein Holsteinin ja Slesvigin Itä-
meren ja Pohjanmeren välillä.

Itäisessä osassa omat tärkeimmät kaupungit itäme-
ren rannatta:

JlöttigSberg, ©angig ja ©tcttitt.
Ne harjoittamat kaikki suuri-arwoista wiljakauppaa ja owat

sitä paitse wahwoja linnoituksia merirajan suojelua roarten.
Sisämaassa omat:
Berlin, PotSbont, Sftagbeburg, Söittcnberg

ja BreSlau.
Berlin on Preussin pääkaupunki, jossa on t milj. asuk. Se

ei ole toanha kaupunki ja on sentähben merkillinen suurista ja le-
meistä tabuistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Pot§<
dam on tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. — Magdeburg
on wahwa linnoitus. — Wittenberg on Lutherin kautta tun*
nettu. — Brest on Preussin lähinnä suurin kaupunki (240,000
asuk.)

Läntisessä osassa omat:
Fronlfurt am Moitt, Köln, Elberfetb jo

Hanttoöer.
Frankfurt am 2Jlain on rikas kauppakaupunki — K ö l n'*

issä on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. — Tässä kau-
pungissa walmistetaan tunnettua „@au de ©ologne" [oo dö kolons,
— ©Ifcerfelb on Saksan suuri-arrooisin tehbasfaupunii.

Pohjaisessa on ®iet ja Aitona |)otfteintSja jo
FlenSborg ©IcSmtgtSjä.

Ätel on Preussin tärkein sotasatama. — Aitona onHam-Burgin roiereäsä ja on samoin kuin Flensborg wilkas kauppakau-
punkt.
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SachjM kmunallskullNllsja on DreSbi jo Leipzig.
Dresbi (Ssre§oen) on pääkaupunki ja siellä on kuuluisa

kokoelma maalauksia. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan feskuS
ja sieltä lähetetään kirjoja fatffiin maihin.Kolmesta Vapaasta kaupungista on Hamburg lähellä Elben
lemeäii suulahbelmaa ja siis läheisessä »hteybessiiroaltameren kanssa;
Elbeä ja rautateitä myöten lähetetään sieltä taroaroiia Saksan sisä*
maihin. Se on sentähben tärkein kauppakaupunki Europan mante*
reella ja sillä on 300,000 asukasta. — Sremi on SBeserin war-
telia ja Ly beck lähellä Itämertä.

Valerissa (1,400 tteliöpenink. 5 milj. asuk.) on Muu-
d)ett ja Nurnberg.

Munchen on pääkaupunki, Se on Saksan tärkein taibe-
kaupunki ja siellä taroataan suuria taibekofoelmia, joita säilytetään
komeissa rakennuksissa. 9Mnct)eni§fä roaltnistetaan ja juobaan pal-
jon »baiertn olutta". — Nurnberg issä on monen laatuisia teh-
taita. Täällä walmistetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Wiifttemberzfissä on ©tuttgart pääkaupunkina.
Kessissä on mahma Moinz'in linnoitus.

Isosissa on ©trassburg Rheinin marrella.
Tämän kaupungin tuomiokirkko on maailman mainio kor-

keasta tornistaan.

5. Itiiwalta-Unkari.
(11,000 nettöpettinf. 37 ntitj. osut.)

SRajat : katso kartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri Kansaa.

Lännessä asuu Saksalaisia, pohjaisessa ja etelässä Sla-
vilaisia, idässä A«mune/ä ja keski-osassa Unkarilaisia
eli MIA/a^s/a [madjar].

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

Wuoria ja jokia: katso Keski-Europaa.
itämaita jafautuu 2 päll-osllllN, nimittäin 1. Itä-

matlatt keisorikuuto, johon kuuluu pohjaijet jo läntijet
maakunnat (joibett joukossa Böfjntt, Tyroli, ©olijia j. n.
e.) ja 2. Unkorin kuningaskunta, jota käsittää itäiset
maat (roarfiuaifen Unkarin, STranfilroantan y. m.)

Itllwllllllll keisarikunnassa omat kaupungit Pr og,
SBten ja TrieSt.

Prag on 33öömin pääkaupunki. — Wien, keisarikunnanpääkaupunki (I milj asuk.), on ebullisello paikalla Itäwallan roatta*



42

joen Sonaroan roarrella. — Triest on maltakunnan tärkein meri-
kauppakllupunki.

llnfftftH kutungaSktmuaSso ott Buba-^eft.
Suba=sest on Unkarin pääkaupunki. — Subct (Dfen) ja

Spest owat kumpikin eri puolella Tonaroan rantaa ja yhbistetyt
pitkällä witjasillalla.

6. Sweitsi.
(750 neliöpen. 2^4 milj. osuk.)

3itaj[at : katso kartasta.
Tämä on niitä harvoja maitaEuropassa, jotka eivät

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

Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin Saksa-
laisia, Franskalaisia ja _/ia/l'a/tn'.n'a. He elävät sovin-
nossa keskenään ja ovat aina olleet tunnetut vapauden
hengestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa ja maan
vuorisen luonnon vuoksi ovat he voineet vastustaa mui-
den maiden yrityksiä heitä voittamaan.

Sweitsi on vapaavalta (tasavalta) jakäsittää 25
Vapaavaltiota, joita sanotaan kantoneiksi. Kaikkein nii-
den ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esimies on
presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. I,ätnpi-
mänä vuosi-aikana käyvät karjat laitumella vuorilla,
joilla rehoittavat tunturikasvit tekevät maidon sekä ras-
vaiseksi että hyvämakuiseksi. Sweitsin juusto" on sen-
tähden niin oivallista. — Ominainen etu maalle on sen
inonnon-i/ian«l/s. Sweitsissä tavataan korkeita lumi-
peitteisiä vuoria ynnä jäätiköitä „Gletscher' ja kohise-
via koskia j. n. e., vaan myöskin semmoisia vuoriseu-
tuja ja laaksoja, joille helposti päästä voi; sentähden
matkustaakin tähän maahan ja oleskelee siellä kesä-
aikoina paljon ulkolaisia. läntä seikka tuottaa tietysti
maalle sangen suuren hyödyn. Voisi luulla että paljo
vuorityötä harjoitetaan Sweitsin Alppimaassa; vaan niin
ei ole asian laita, sillä Alpeissa on vaan muutamia me-
talleja.

Joet, joista Nheini jo N on omat tärkeim-
mät, eimät suuresti ebiStä kauppaa, koSko niiben juoksu
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läpi muorimaatt on rtyöpeä, eimättä stiS ote hooksikululle
sopimat.

Tärkeimmät koulotti t omat piiiikaupunkiensa nimiset,
niinkuin seuroomot: Geneve isheneevl eli Getts, erit,
Zurich jo Bosel.

kaupungit eimät ote juuri juuria: Genevessä vjo git-
ridhiSsä, jotta omot suurimmat, on kummassakin 60,000 osu-
kasta.

7. Hollannin tnningastnnta di
WlamaaU

(670 netiöpettitt. 4 milj. asut.)
Rajat: katso kartasta,

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

Tärkeimmät kaupungit omat slmsterbam, Hoog ja
Rotterbam.

Omitusta on että useantpain hollannin faupunfein läpi juok-
see kanamill, joiben kummattakin puoletta on puilla istutettuja ka-
tuja. — Amsterbam on pääkaupunki (300,000 asuk.). Tämän lä-
hellä on pieni kaupunki Zaanbam, jonka (airoatehtaaäfa Pietari
Suuri työskenteli solroumiehenä Idroanrafennustu oppiakseen. —

§aag'i§sa asuu kuningas. — Rotterbam on melkoinen kauppa*
kaupunki.
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8. Belgian knningasknnta.
(530 ttettöpentnt. 5V2 ntitj. afuf.)

Rajat: katso kartasta.
Tämä maa yhdistettiin Wienin kongressissa Ala-

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

Belgia on alankoa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksevat Maas ja Schelde. Ainoastaan kaak-
kois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat suuri-
arvoiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät rikkaita
rauta- ja kivihiilikaivannoita. Teollisuus on sentäh-
den hyvin edistyneellä kannalla. Muuten on Belgia edis-
tynyt yhtä paljonkuin Alamaatkin maanviljelyksessä
ja puutarhanhoidossa. Asukkaiden onkin täytymys
tehdä ahkerasti työtä. Belgia näet on tiheimmin asut-
tuja maita Europassa, 10,000 ihmistä neliöpeninkulmalla.
(Suomessa on 270 henkeä neliöpeninkulmalla).

Tärkeimmät kaupungit omat BruSset, 2lntmerpt,
Gent ja Liége [lieeffj] ett Sitttich.

Sriisset on pääkaupunki (350,000 asuk.). — Antroerpi
on 33elgian eteroin kauppakaupunki ja linnoitus. — Liöge roalmis-
taa sota-aseita suuressa määrässä.

9. Franska.
(9,600 netiöpeuinf. 37 ntitj. osttk.)

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

ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat ovat sille
avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa tien muu-
hun maailmaan. Sitä paitse on se muusta Europasta
eroitettu todellisilla luonnonrajoilla, nimittäin pyreneit-
ten, Alppein, Juravuorten ja Vogesien kautta, ilman että
nämät estävät yhteyttä mannermaan kanssa. — Frans-
kalla on lisäksi mukava l'/nia«io ja maanlaatu, joka on
monenlaiselle viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköyn-
nöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin lihonen laaksossa, on istutettu paljon silkkiäis-
puita, joiden lehdissä s?'iK/:/Hins?l elää. Franska, Kiinan
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ja Italian kanssa, valmistaakin koko maailmalle silkki-
tavaroita.

Pohjainen ja läntinen osa ott KeSki-Europon alangon
jatkoa, itäisissä osissa on umorill nimittäin 9)läjrattSto (Ee-

mennit), Wogesit, Ittromuoret ja 2ltpit. (StetäSjä eroitta-
mat Pyreneit FrottSlon (SåpaitjaSta.

Joet omat MaoS ja Bchelbc, — ©eitte, Loire
jo ©aronne, — Rhone. Ne omat kaikki purjehbtttamia
jo auttamat sisämoon ja meren keskinäistä yhteyttä.

Franskan kaupalle avuksi ovat myös monet rau-
tatiet; se onkin tämän tähden hyvin vilkas ja ainoas-
taan Englannin on etevämpi. — Vuoritko ei ole suu-
ren arvoinen; saadaanpa kumminkin kivihiiliä, jotka
hyödyttävät Franskanmaan teollisuutta. — Teollisuus
on tärkeimpiä maan päällä. Franskalaiset tehdastuot-
teet ovat tunnetut somuudestaan, ja tässä suhteessa ne
voittavat kaikkein muiden maiden teokset.

Franska on tasavalta.
Kun vuosien 1870—71 sodassa Franskan ja Sak-

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

Kaupungeista on PorisiSso 2 milj., Lyott'iSso ja Mor-
seille'Ssä kummoSsokin 300,000 asukasta.

Luoteessa on meren rannatta ColotS [falee], Le Ho-
fr e [tö äror), Rouen [ruang] jo Cherbourg [sherßuur].

Calais on nlifultu-pairia ©nglantiin. — ©herßourg'itta
on oiroaHinen sotasatama.

Lännessä on NottteS jo 33orbeau£.
Borbeaux harjoittaa mahbottomcm suurta kauppaa punai-

sitta roiineillä, joita roiljellään niillä seubuin.
Wälimeren rannalla on Marseille [marfei] jo Tou=

lon [tulong].
Marseille käupi kauppaa Algier [alshir] nimisen faupun-

gin kanssa, joka on Afrikassa ja kuuluu Franskalle.Sisämaassa on Poris, SSersattteS sversllii jo Lyon.
Paris on gransfanmacm pääkaupunki, ©e on Jahben puo-

len ©eine-roirtaa ja on maailman loistaroimpia kaupunkeja. Pal-
jon roieraita matkustaa rouosittain tähän kaupunkiin, sen loistoa
katsomaan ja ojaa ottamaan sen huroitufsista. ©en rakennuksista
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PARIS.
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huomataan linnat Sounre [luror] ja tuileriat sekä Notre-Dame-
kirkko ja QnroalibiHotelli, jossa on Napoleon Lfen Hauta. Kaupun-
gin muinaiset linnanmuurit oroat muutetut terneiksi kabuiksi tärmnä
puu-istutuksia ja niitä janotaan Vuleroarbeiksi. Kaupungin fuoje*
lemtfefjt on paljon linnoja rakennettu sen ulkopuolelle. — &er
sllillessa on komea linna ja maan mainio puisto. — Lyon'issa

Rhonen ja Saonen yhtymäkohballa, on Europan suurimpia silkki-
tehtaita.

FronSkotle tuutuu Korsikan saari WölimereSsä. Sen
pääkoupttttki ott Stjaccto [ajatfhio], joSso Napoleon I syntyi.

10. Brittein saaret.
(5,700 netiöpcnint. 34 mitj. ajut.)

. Najat: katso kartasta.

Niitä on koksi suurta soorto, Suuri B rit a uni a jo
Irlanti. Suuressa BritonnioSso on Englanti, Skot-
lanti jo WoleS [Ueets], jotta eniten oliroat eri maitokun-
tina.

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

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivan kor-
keitä, vaan ovat rikkaita /z.?/<3ck/i/i«i«iä kivilajeista; Eng-
lännin kansan varallisuus riippuukin siitä. Metalleista
saadaan rautaa ja tinaa; mutta näitä metalleja vielä
arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suuria ki-
vihiili-kerroksia, että vuosittain saadaan kivihiiliä 1,000
miljonan markan arvosta eli paljon enemmän kuin muu-
alla. Joku osa lähetetään ulkomaille, vaan suurin osa
käytetään omassa maassa. Tällä hiilirikkaudella käy-
tetään erinomaisen paljon tehtaita ja sentähden on Eng-
lannin teollisuus mahdottoman suuri. Tärkeimpinä teh-
dastuotteina voipi mainita puuvillatavaroita ja metalli-
tavaroita (esim. työkaluja, huonekaluja, tykkejä ja rau-
talaivoja). Kivihiiliseuduissa, etenkin keski- ja pohjais-
Englannissa, tavataan tehdaskaupunkeja toinen toisensa
vieressä ja niiden ympärillä on maaseutukin täynnä teh-
taita. Kaikkialla kuuluu koneitten jyske ja monista
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savutorvista, jotka ovat korkeampain tornien korkuiset»
nousee hiilisavu ja peittää ympäristöt mustalla hiilito-
nnilla. Englannin tehdastavaroita, jotka ovat mainiot
hyvyytensä ja huokean hintansa puolesta, käytetään kai-
kissa maan piirin maissa, niin hyvin kaukana Afrikassa
ja Aasiassa, kuin Eskimoleilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee forotä lahtia Brittein saariin. Itäpuo-
lelta tekee pohjanmeri Thamesin [tcms] lahden, Hum-
ber'itt ja gorth'tn tahtien, joihin joet Thames (kaup.
Lontoo), $umber (kaup. Hull.) jo Forth laskemat. Lättjt-
puolelta tunfeupi maahan Bristolin solmi, johon Se-
mertt-joki purkaa mettänsä. Suuren Britannian ja Jr-
lannin mölistä Atlantin merta nimitetään Irlannin mc-
reksi, Skotlannin länsirannalle laSteutuu Ctybe Meib).

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

Loska Brittein saaret ovat läntisen meren luona
ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä meri-ilmasto,.
enemmän kuin millään muulla maalla Europassa. Xesä
ei ole erittäin lämmin; vaan talvi on sitä vastoin niin
lauhkea että kylmä kestää ainoastaan muutamia päiviä.
Sade ja ptksu sumu ovat tavallisia ja monessa paikoin
sataa 5 kertaa enemmän kuin meillä. — Kasvit ovat
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samat kuin Keski-Europassa; vaan kostea ilma vaikut-
taa sen, että heinänkasvu on hyvin hyötyinen. Uurmi-
kot meidän puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Il-
masto on maanviljelykselle edullinen; kuitenkin tuo-
daan maahan paljon elatus-aineita, syystä että maa on
niin tiheästi asuttu.

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

Brittein saaret ovat yhtenä Kuningaskuntana.
Kuninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on ko-
kous, jota sanotaan parlamentiksi ja joka on jaettu yli-
huoneesen ja alihuoneesen.

Englannissa on itäpuolella:
Lontoo!. |)utl ja Nemcostle [njuukasl].
Lontoo o« Englannin pääkaupunki ja maailman suurin kau-

punki. Tässä „jättUätStaupungi§sa" on 4 milj. asukasta eli kaksi sen
roertaa mitä koko Suomenmaassa, ©en ebullinen asema molemmin
puolin syroää ja leroeää Thamesjokea on tehnyt sen maailman suu-
rimmaksi kauppakaupungiksi. Sairaat seiioroat joko Thames'issä tohi
lairoateloilltt ja kaimetuissa satamoissa, jotka oroat niin rakennetut,
että Thamesin roesi luoteen aikana tuimaa sisään. 3oen alatse kulkee
kaksi tunnelia ja jen ylitse roiepi monta siltaa, joilla on mahbotto-
mnn suuri liike. 3JJonta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia ja yhbis-
tää jen muun Englannin kanssa, Msi rautatie kulkee kaupungin
alitse.

Eteläpuolella on Portsmouth sportsmötshj joPly-
moutt) [plimötsh]

■Jtämät kaupungit oroat Äanatin roarrelta ja niillä on aro arat
satamat Britannian sotalaimastolle.

Ättesftt on Bristol Mstlj jo Öioerpool [ifoctv
pui].

Sisämaassa ou Birmingham [Böriuingem], S h ef-
jielb [sheffttb], Lanchester [mentshestr] ja Ijon mutta
tehdoSkoupuntejo.
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SkottlllNnissll on pääkaupunki Ed in b u rg idässä ja
(SHaSgom [glesgoo] lännessä.

Irlannissa on pääkaupunki S) u li n stöblini.Raitti nämät kaupungit omat Haroin roäftriffaita, niissä on
toähintäin 100,000 asukasta.

Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso kuin
Suomi, hallitsee se kumminkin vieraita maita, jotka
yhteensä täyttävät lähes 400,000 neliöpeninkulmaa ja
ovat siis kaksi vertaa suuremmat kuin koko Europa.
Englannilla on Europassa Oib^aiiaT-ln vahva linna Väli-
meren suun rannalla ja H/aiia keskellä Välimerta. Sen
tärkeimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa, nimit-
täin Kap-maa Afrikan etelä-päässä, koko Australian
manner, pohjainen osa Pohjais-Amerikaa ja vihdoin ri-
kas ja avara Esi-India. Mistä alusmaista on hyvin
suuria etuja. Brittiläiset laivat eivät tuo kotiin ainoas-
taan semmoisia tavaroita, joita myödään muihin maihin
semmoisina kuin ne tuodaan; vaan ne tuovat myös raa-
ka-aineita tehtaisin. Suuri osa valmistetuista tehdas-
tuotteista viedään takaisin alusmaihin.

Etelä-Europa
käsittää falme niemimaata, nimittäin Pyreneitten, ita-
lian jo Salfan-tticmimaan.

Ilmasto on etelä-Europassa paljon lämpimäm-
pi kuin muualla Europassa, kun se lähenee kuumaa
vyöhykettä. Kasvikunta on siitä syystä toisenlainen
kuin meidän maassa. Kasveja, joita meillä on ainoas-
taan kasvihuoneissa tahi asuinhuoneissa, kasvaa siellä
ulkona. Omituista on myöskin, että muutamat puut
eivät pudota lehtiänsä, vaan ovat aina vihreät, niinkuin
laakeri, öljypuu, sitruna- ja appelsini-puut, jotka mo-
lemmat viimemainitut kantavat „etelähedelmiä". Nisu
on leipäeläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Rajat: katso kartasta.

ott soonut nimensä Pyreneittjett rottorijottoSta,' joko on
rajatta Frottskonmaota mastoon.
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Tämä niemimaa sisältää koksi kuningaskuntaa, nimit-
täin (Sspanjatt (9,000 neliöpen. 16 milj. ajuf.) jo Por-
tugalin (1,700 neliöp. 4 milj asuk.).

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

Jokia: Ebro juoksee taotfoiseeu päin SSälimereen;
To jo [tahho] (faup. SiSsafton) jo monta muuta juoksee län-
teenpäin 2ltlautui mereen.

Vaikka niemimaa on rikas metalleista, harjoite-
taan vuorityötä ainoastaan vähäisen. Suolaa saa-
daan paljon, niinkutsuttua ~Sant Ybes-suolaau, josta
joku osa viedään Suomeen.

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

Niemimaan asukkaat, Espanjalaiset ja Portuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kielensä
ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä sukua Frans-
kan ja Italian kielille. — Heidän uskontonsa on ka-
totinen ja tästä syystä on kansanvalistus jäänyt ta-
kapajulle.

11* Espanjan tnningastnnta
oli muinoin mahtovampia valtakuntia Europassa jahai-
litsi mahdottoman suuria alusmaita muissa maan osissa.
Espanjasta iäksi nimittäin mainio merenkulkija Colum-
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hus matkoilleen ja löysi Amerikan. Vähitellen menetet-
tiin löydetyt maat ja Espanja on voimaton huonon hal-
lituksensa ja valtioriitojen vuoksi.

Kaupungeista on Madrid leseessä, Gronodo ja
©eroitta [jeroilja] etetämpänä; Codiz, Malaga joßor-
celono meren rannalla.

Mabrib on pääkaupunki jja siinä on 300,000 asuk. — @ra=
noba ja ©eroilla oraat Espanjan iljanhntnaSfa ja sentähbenenint*min ylistetyssä osassa. — Muut kaupungit oroat tärkeitä kauppa-
kaupunkeja.

Gibraltar on hyroin roaljroa linnoitus Wälimeren suunrannalla ; se on Englannin hallussa.
12. Portngalin knningaskunta

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

Kaupungeista on oinooStoan koksi tärkeätä, nimittäin
LiSsobon ja Oporto.

Lissabon on pääkaupunki ja siinä on 250,000 asuk. — O-
porto on tunnettu roimistansa, jota sanotaan »portrountfsi".

Italian niemimaa
jifättää Itolion kuuingoSkunnon (5,400 neliöpen.
27 milj. asut.). WälitnereSsä on patjon saaria, niinkuin
Sicitia, Sardinia, Korsiko ja Matta.

Stojat: katso kartasta.
Stalian niemimaan rajana pohjoisessa omot Alppi*

muoiret. 9?iibett alkupaikasta Wälimeren rannalla lähte-
mät Apenninit, jotta kulkemat läpi koko Italian ja jat-
kuwot mielä Sicilioantin. Se omituijmtS tällä mitorijonolla
ott, että siinä tamataatt tutirouoria, niinkuin Vesuvius
@tefä-^staltaofa jo Etna SiciliaSsa. — Molemmin puolin
muorijonoa löytyy alangolta; suurin alanko on se iso ta-
sanko, jota rajoittamat Alpit ja Apenninit. ©itä sonotoon
Po^-tasattgotsi, kun sen läpi mirtaa Italian tärkein
joki, Po (kaup. Surin), joko lähtee läntisistä AlppimuoriSta
ja juoksee itäänpäin Adrion mereen. Toinen, kuitenkin pie-
nempi joki, ott Tiber (kaup. Roma).

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

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset. Hei-
dän kielensä on alkuaan latinasta eli muinaisesta Bo-
man kielestä. Eatinasta on sitä paitse alkuaan myöskin
Franskan, Espanjan ja Portugalin kielet.

Nlatusksinot ovat melkein kaikki hyvin vähän
edistyneitä. Koska maa on vuosisatojen kuluessa ollut
vieraan vallassa ja hajallaan, on seisahdus syntynyt kai-
kissa suhteissa. Itse kansa on älykästä, mutta untu-
nutta ja laiskaa. Pohjais-Italialaiset ovat kuitenkin toi-
meliaita. — tärkein elatuskeino on silkinviljelys ja Ita-
iia onkin se ainoa maa Europassa, jokatuottaa enimmä
silkkiä. Po'n-tasangolla istutetaankin silkkiäispuita pel-
loille ja tienvieriin; näiden puiden välissä kiertelee vii-
nipuun köynnöksiä.

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

13. Italian knningasknntaan
tttttlitu koko Itation niemimaa jefä ©icitian jo Sardinian
saaret. Korsika kuuluu FronSkolle.

Tärkeimmät kaupungit oroat:
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Pohjais-Itllliassa Genowo [bshenooa], Torino (eli
Turin), äJiilatto jo 23enejia.

Geno ro a (eli ©enua) on kauniilla paikalla samannimisentahben rannalla ja oli keskirajalla mahtaman roapaaroallan pääfau*
punkina. — Milanossa, joka on Lombarbiun maakunnassa, on komea
tuomio-kirkko walkeasta marmorista. —V e n ez i a (eli JBenebig) on
3lbrian meren rannalla, ©e on rakennettu saarille niinsanotuissa„laguneissa " ja sen läpi käy fanaroia ristin rastin. Nämät oroat
katujen asemesta sillä tarooin, että niitä kuljetaan telttaroenheissä,
joita sanotaan .gondoleiksi'. SSenejia oli pääfaupunfina mahta-massa roapaaroallnSfa, joka kokosi rikkauksia kaupalla Wälimeren tnai-
ben ja Indian fanSfa. Wielä näfjbään tämän rittauben jäännöksiä
monissa loistamissa palatseissa ja kirkoissa. Kaikki on siellä fuiten-
kin nyt lamassa, sillä kauppa on häirinnyt.

KeM-Italiasfll on gtrettge, Livorno jo koitta.
Firenze (eli Floröns) on rikas tnibekeriiyksistä. — Livorno

Wälimeren rannalla, on kauppakaupunki. — Ro ma on Ituliun pää*
kaupunki; sillä on 250,000 asukasta. Muinaisajan suuruuben jään"
nöksiä on koko joukko, niinkuin kunniaportteja ja obeliskeja. Suurin
muinaisjäännös on ©olosfeum, teateri, johon mahtui 100,000 kat-
sojaa ja jota Romuluiset fägttiroät miekfaitu-huroein jn eläin-taieteluja
roctrten. — Uudemmista rakennuksista huomataan »Pietarinkirkko,
maailman suurin kirkko, ja Matikani, maailman suurin Unna. Va«
tifantssa asuu paaroi. Romassa on paljon taibeler ksiii; maa*
larit, furoanroeistäjät ja muut taiteilijat matkustamatkin kaikilta haa-
roilta tähän merkilliseen kaupunkiin.

Etelä-Italiassa ou Napoli.
Napoli (Neapel) on Italian suurin faupunfi ja siinä on V»

milj. asuk. Se on ihanan Napoliluhden rannalla ja lähellä Vefu*
vi usta.

Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vulkanit)
F?«/l^ea<2 Vesuviuskin vain aika ajoin, aina useampain vuo-
sien kuluttua, vaikka savupatsas alinomaa tupruaa au-
kosta (kraterista). Kun puhkeamisen aika lähestyy kuu-
luu vuoren sisästä ikäänkuin ukkosen jyrinä; sula aineet
(laava) kohoavat vähitellen vuoren sisuksesta javiimein
vuotavat aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena jokena
juoksee laava vuoren kupeita alas jahävittääkaikki tyyni
matkallansa. Lamalla aikaa krateri heittää kuumia kiviä
ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuviuksen merkillisin
puhkeaminen tapahtui vuonna 79 jälkeenKristuksen syn-
tymistä. Eaava ja tuhkasade silloin peittivät Pompejin
ja Herculanumin kaupungit. Viime vuosisadasta alkaen
on ruvettu kaivamaan näitä kaupungeitailmiin jaon niis-
tä opittu paljon tarkemmin tunteinaan muinaista aikaa.

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

Siciliassll owat Meéjinau ja alenit o n kaupungit.
Messin asharjoittaa suurta etelähedelmäin („9J£e»finanljebet=

mäin") kauppaa.

Balkan-niemimaa
sisältää miisi woltoluntoo, jotta omat: inmaa (6,000
neliöpen. 9 milj. asuk.), Kreikott luningoskunto (900
neliöpen. V2 milj. osui.) jo ruhtinaskunnat Rumania
(2,300 neliöpen. 5 milj. asuk.), ©erota (900 neliöpen. I^4
mtlj. ajut.) ja Montenegro (170 neliöpen. 250,000 asuk.).

iftajat: katso kartasta.
Tässä niemimaassa on paljon wuoria. luoteessa tul-

lee muori jonoja, jotko omat Atpp im norten jatkoa. Niistä
lähtee itäänpäin Balkan Mustaan mereen osti, jo etelään*
päin kreikan muoret, jotta kulkemat hamaan niemimaan
eteläisimpään päähän. — Alppein, Vallonin ja Korpotien
matissa on suuri Tonaroanlaatso.

Tärkein joki ott Tonomo. Se mirtaa läpi Totta-
monloakson lännestä itäänpäin ja jaapi suuren joukon. jyr-
jäjotia ympärillä olemista muorista.

14* Tnetin waliatnntaa
hallitsee juttrisultani, joitta ensimmäinen ministeri on ni-
mettään suurtmtsitrt; ylhäisimmät mtrfamtehet saamat ni-
men pos Surfin eli Osmonin maitokuntaan kuuluu sitä
paitse myös suuria alueita Aosiosso jaAfrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa, jatunnusta-
vat Muhammedin 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. Kreikka, Serbia, A«n<a?n'a
ja Montenegro ovat aivan itsenäisiä valtioita jaBulgaria
on melkein itsenäinen. — Turkkilaisia Europan turkissa
onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat <N«-
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ne/a ja Kreikkalaisia. Turkkilaisilla on monta hyvää
avua ja he ovat etenkin sanansa pitäväisyydestä tunne-
tut. Tässä suhteessa on heidän luonteensa aivan perin-
vastainen kuin Kreikkalaisten. I^rkiu. hallitus on hy-
vin heikko sairas mies"); vaikka kristin-uskoiset olivat
muhammedilaisia neljä vertaa lukuisammat, sorrettiin
heitä tähän asti paljon. Kristityt tällä niemimaalla kuu-
luvat, samoin kuin Venäjälläkin, kreikkalaiseen kirkkoon,
ja Konstantinopolin patriarkka on heidän päämiehensä
Turkinmaalla.

kaupungit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, ©a lon iti Arkipelagin rannalla, Abrianopoli
sisämaassa.

Konstantinopoli on pääkaupunki ja siinä on 600,000
aful. Muinoin oli sen nimi 93t»äontium. Sultanin linnan nimi on
©eralji. Sofianmoskee oli muinoin Irigtittqin kirkkona.

Kreta eli Kattbia ott tärkein Europan Turkkiin kuulu-
mista saarista.

15. Kreikan knningastnnta
on pienempiä kuningaskuntia Europassa.

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

Muinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljelty ja metsät peit-
tivät vuoria; vaan nämät ovat aikojen kuluessa tulleet
hävitetyiksi, ja ilmasto on siitä syystä kuivaa. Maan-
vllJ6l^B ei ole hyvin edistynyt ja ainoana ulosvienti-
tavaraa ovat korintit. — Kaupassa ovat Kreikkalaiset
hyvin taitavat. Heidän maansa on samoin kuin Eng-
lanti, Tanska ja Norja ympäröitty merellä ja sillä on siis
melkoinen merikulku. Pienellä Hermupolin kaupungilla
on kauppalaivasto, johon kuuluu monta sataa laivaa.

Pääkaupunki on Aihetta. — Syron saarella on £>er-
mupolis.

16—18. Rnhtinastnnnat Rnmania,
Serbia ja Montenegro.

Nämät maat ovat itsenäisinä valtakuntina Venäjän
sodan jälkeen Turkkia vastaan vuosina 1877—78.

Rumanill 011 iso tasanko, rttaS mitjaSta ja karjasta.
Pääkoupunki ott Vuluresht.
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Serbia an muorista. Kuten Smeitfi et tämäkään moo:
ulotu mereen' aSti. pääkaupunki on Belgrod, Tonomon
marrella.

Montenegro on mähöinen muorimaa, joSso asuu ur=
hoolltSta, puolisimiStynyttä kansaa.

Adflrt-
(800,000 neliöpen. 800 mtlj. ajttt.)

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

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

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

Meri. Pohjais-Jäämeri on jäätyneenä suuremman
osan vuotta. Kauan on luultu sen olevan hyödyttömän
merikululle; mutta vuosina 1878—79 onnistui Norden-
skiöld'ille kulkea laivalla koko pohjaisen Aasian ympäri.
— Beringin saimen kautta on Pohjais-«läämeri yhtey-
dessä Ison vaiianis^en kanssa. Pitkin Aasian itärantaa
kulkee saarisarja, jokamuodostaa monta pienempää merta,
niinkuin Ohotskin ms^en, </a^?a/n'?i ,ne?'sii ja H^nan /ns-
ren. Indian TTlsT'! tekee Bengalin lahden, Persian /a/icien
ja /^linalsen meren.

Niemimaita. Idässä on Kamtshatka, etelässä Ta-
ka-India ynnä niemi Malakka, Esi-Indiaja, Arabia, —ja
lännessä i^ä/iä Aasia.

Vaaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisarjasta
ovat Japanin Faai'st tärkeimmät. Ison valtameren ja
Indian meren välissä on Indian saa?'t'sio, johon kuuluu
Filippinit, Molukkit ja 4 suurta K^ciaFaa^ia, nimittäin
Borneo, Celebes, Java ja Hnmai^a.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. Aasian i^s/lä/ä, johon kuuluu Siperia, Turan ja

Kaukasia.
2. Aasian Turkki.
3. Arabia.
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4. Persia.
5. /nciia, joka jaetaan Esi-Indiaan, Taka-Indiaan

ja Indian saaristoon.
6. /kiinan va/ia^unia.
7. Japanin saa^sio.

Aasian jakaa kahteen suureen pääosaankaareva
vuorijono, joka kulkee idästä länteenpäin.

Pohjainen osa, joka käsittää suurimman osan
Aasian Venäjätä, on a/a?naa, samankaltainen kuin Euro-
pan Venäjä. Pitkin Pohjais-Jäämeren rantaa löytyy jää-
tyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä japeltomaata,
ja Turan on aromaata. Ilmasto on kuitenkin vielä kyl-
mempi kuin Europan Venäjässä. Merkillistä on, että
Turan, jossa tavataan kaksi suurta järveä, nimittäin
H7as/»t'an meri ja Araljärvi, on osaksi alempana valta-
meren pintaa. Suurimmat joet ovat Obj, «/«nissi jaLena,
jotka laskevat Jäämereen.

Etelä-OSa on ääretön ylänkö.
Tämän ylängön iäisessä osassa on Kiinan va/iaAlt?lta,

jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen etelä-
puolitse kulkee M,na?a/a, maailman korkein vuorenharju;
korkein vuorenhuippu, Mount Z^s^sst, on 27,000 jalkaa
tahi toista peninkulmaa korkea. Pitkin Kiinan meren
rantaa on tuo erinomattain viljava Kiinan alanko.

I^HnFön iä/liisessä osassa on Persia, Arabia, Aasian
Turkki ja Kaukasia.

IVänFön sisiä-osassa on Esi-India, jonka pohjais-
puoli on viljavaa alamaata, ja Taka-India, joka on vuo-
ria täynnä.

Tärkeimmät joet ovat Amur Venäjän Aasialaisen
alueen rajalla Kiinaa vastaan, Hoangho ja e/änFisckanA
Kiinassa, Aan^es ja Indus Esi-Indiassa sekä H/u/>ai,
Tigris ja Jordan Turkin Aasialaisessa alueessa.

Useimmat seudut eteläisessä pää-osassa ovat erä-
maita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pienet verra-
ten Aasian suureen avaruuteen.

1. Weuäjän alue Aasiassa.
(300,000 neliöpen. 13 milj. osui.)

Rajat: katso JartaSta.
Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet nämät mah-
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dottoman suuret maisemat muilta kansoilta; viimeisai-
koina ovat he valloittaneet Turänin.

Vaikka Siperia (Sihiria) on niin mahdottoman la-
vea, on siinä vähemmin asukkaitakuin Belgiassa. Maan
paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niinkuin kulta
ja hopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin sopelit, kärpät ja
varsinkin oravat. Alkuperäiset asukkaat kuuluvat mo-
neen eri kansakuntaan ja elävät karjanhoidolla, kalan
pyynnillä ja metsästyksellä. Paitse näitä koto-asukkaita
ja maata viljeleviä Venäläisiä, löytyy Siperiassa maan-
pakolaisiakin, jotka ovat työvankeina. — Aa?//mnFt't ovat
pieniä. A?öö/sck lännessä, Irkiitsk lähellä suurta Vaikal-
järveä, ja Nikolajevsk Amurjoen suulla.

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

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

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

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

Turkin Aasialaiseen alueesen kuuluvat seuraavat
maakunnat: la/iä alasia, Arm,enia, H/eso/?oia??n'a, Syna
ja Palestina.

Vähässä Aasiassa on Hm^na,! kaupunki Krei-
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kan saarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki
Levantissa (s. on Välimeren itärannikolla).

Armeniassa kohoaa Araratin vuori, johon Noa-
kin arkki seisahtui.

Mesopotamia on A«/>ai- ja 72#m-jokien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi mahtavata valtakuntaa:
Babylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli hyvin viljelty.
Nyt se on melkein autiona; muinaisajan loistavuutta to-
distavat ainoastaan mahdottoman suuret sorakummut
rauniot, jotka ovat jäännöksiä Niniven ja Babylonin
kaupungeista. — Tärkein kaupunki on nyt Bagdad, ka-
lifikunnan muinainen pääkaupunki.

Serlassa ovat kaupungit Aleppo (Haleb) jaDa-
maskus. Damaskus-kaupunkiin kokoontuu vuotuisesti
„Pyhä karavani", muhammedilaisia toivioretkeläisiä, jotka
matkustavat Mekkaan,

Palestinaa eli Judeaakristityt nimittävät „ pyhäksi
maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syntyi javaikutti.
Se on sen vuoksi merkillinen maa. Rantaa pitkin on
Foinikia pohjaisessa ja Filistean 7/<aa etelässä. Sisämaan
läpi kulkee pohjaisesta eteläänpäin mataloita vuoria, Li-
öanon ja Antilibanon. Niiden välillä on laakso, jossa
</o?'iian virtaa. Jordan juoksee ensin kauniin suolatto-
man Genesaretin järven lävitse ja laskee viimein suolai-
seen H^oi/esssn me^ssn. Tämä laakso on matalin kai-
kista maista maan päällä, sillä Genesaret on 600 ja
Kuollut meri 1,200 jalkaa alempana merenpintaa. Kuol-
leen meren seudut ovat myös siitäkin merkilliset, että
niissä näkyy maanjäristysten jälkiä ja täällä oli muinoin
Vodoman ja Gomoran kaupungit.

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

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

Jokseenkin lähellä Jerusalemia on Zeiie^em,
vapahtaja syntyi.

JERUSALEM.

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-
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keessä, esim. Brasiliassa jaJa^^^^^^^^^^^^^^^V
van saarella.) — Asukkaat ovat^^^^^^^^^^^^^^^
B eduineja sanovat itsiänsäß
..erämaan lapsiksi". Ile kiertä-B
vät maata, kuljettaen kamelei-B
tansa harvalukuisia, vaanß
erinomaisen hyviä hevoisiaan lai-B
tumelta laitumelle. Niinsanotutß
..täysirotuiset hevoset" polveu-B

arabilaisista hevosista.
Arabiassa on muhamme-^^^^^^^^^^^^^^^

dilaisten pyhät kaupungit Mrkkam
ja Medina. Mekkassa syntyi Mu-|
hammed ja siellä olevaan ..pv-
hään huoneesen" matkustaa vuotuisesti monta tuhatta
muhammedilaista. M}

ARABILAINEN.

4. Persiaa
hallitsee s/la/ii-niminen ruhtinas. Maan tärkeimmät elin-
keinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Persialaiset ovat
tunnetut sievistä tavoistaan; vaan he ovat viekkaita ja
petollisia. Uskonto on muhammedilainen.

Persiassa on monta isoa kaupunkia, niinkuin Ispa-
hän ja Is/ls^an.

5. India
on monessa suhteessa mahdottomanrikas. Kivilajeista ta-
vataan kultaa ja timantteja; kasvikunta antaa kalliita
puulajeja ja maustimia; eläinkunta antaa norsunluuta,
silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme, että vieraat kansat aina
ovat koettaneet sitä valloittaa. Jo ammoisina aikoina
joutui sinne Kreikan kuningas Aleksander Suuri, kun hän
kuuluisalla ~Aleksander-retkellään" valloitti koko Tänsi-
Aasian. Uudempina aikoina valloittivat Portugalilaiset,
Hollantilaiset ja Englantilaiset suuria osia siitä. Portu-
galilaisilla on ainoastaan vähän jäljellä. Hollantilaisilla
on vielä suuri osa Indian saaristoa. Mutta Englantilai-
silla on enin osa Esi-Indiaa ja suuria osia Taka-Indias-
takin. Oli ensiksi englantilainen kauppamies-seura, niin
nimitetty ZnFiannin «'i«-i'7liil'aia!s-Ao?n^>/?a)n'a, joka viek-
kaudella ja väkivallalla valloitti Esi-Indian ja sai siitä
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mahdottomangsuuria etuja. Joku aika takaperin syntyi
kapina, joka tukahutettiin Englannin hallituksen avulla,
ja komppanian täytyi silloin luopua vallastaan maan yli
ja antaa se Britannian kruunulle.

Esi-Indian pohjainen osa on sangen viljava maa ;

sen läpi juoksee 6an^es idässä ja Indus lännessä.
Asukkailla, joita nimitetään Hinduiksi, on joaikoja

ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri sivistys, ja hei-
dän vanhimmalla, sans^li-nimisellä, kielellään löytyy pai-
jon oivallisia kirjoja. — Hinduit tunnustavat Brohman
uskontoa, joka jakaa kansan neljään tarkasti rajoitettuun
ihmisluokkaan eli Vasilin. Ne Hinduit, jotka ovat niin
alhaisia, etteivät kuulu mihinkään kastiin, sanotaan Fa-
loiksi ja ovat suuren ylenkatseen alaiset.

Indiassa on vahvasti kansaa ja paljon kaupun-
Iceja, joissa asuu monta sataa tuhatta asukasta.

Ganges-joen varrella ovat Kalkutta, Benäres ja
erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä merenran-
nikolla on Madras ja läntisellä FombaA.

Esi-Indiaan kuuluu rikas Ceylonin saari, eroitettu
mantereesta eräällä salmella, jossa helmiä pyydetään.

Taka-Indiassa on monta valtakuntaa. Englan-
nilla on muun muassa Singapore, joka on saarella Ma-
lakka-niemen luona; se on tärkeä kauppapaikka.

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi Aoiian-
ilialsien hallussa. Filippinit kuitenkin ovat Espanjan.
Molukkeista saadaan paljon maustimia esim. ryytineili-
koita ja muskotpähkinöitä; näitä saaria sanotaankin sen-
tähden Maustin- (eli ryyti-) saariksi. Tärkein kaupunki
on Zaiama Javan saarella.

6. Kiinan waltatnnta
(200,000 neliöpen. 400 milj. ajuf.)

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat Varsinai-
nen Hållna ja erinomaisen korkea Tibetin vuorimaa. Se
on laajuutensa suhteen kolmas valtakunta maan päällä
ja väkirikkain kaikista ; siellä onkin enemmän asukkaita
kuin koko Europassa ja joka kolmas ihminen maan
päällä on Kiinalainen. Tämä suuri väkiluku on ainoas-
taan Varsinaisessa Kiinassa, jossa kuitenkaan ei tilaa
eikä ruokaa riitä sille ihmispaljoudelle. Asukkaat tap-
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pavat usein lapsensa, päästäksensä 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 vir- I
taa kaksi suurta jokea, Hoangho ja l
t/anFisckanF. Se on vimpia mai-
ta maan päällä ja ahkerat Kiinalai-
set viljelevät sitä kuin kasvitarhaa;
tärkeimmät viljakasvit ovat riisi ja tee.
Erinomaisen hyödyllinen on silkkiäi- I
■nen ja puolet kaikesta silkistä arvel- I
laan olevan kiinalaista (katso Frans-
kaa ja Italiaa). — Teollisuus on mo- I
nessa suhteessa niin edistynyt, ett- I
eivät Europalaiset voi siinä vertoja
vetää; porslini, silkkivaatteet ja la-
keeratut teokset ovat paremmat kuin Europalaisten.
Kiinalaiset ovat ennen Europalaisia keksineet monta
keinoa, esim. kompassin, porslinin ja kirjapaino-taidon.
Nutta sitten ovat he jääneet vanhalle kannalleen, kun
sitä vastoin Europalaiset ovat edistyneet; nyt ovatkin
Nuropalaiset paljon korkeammalla kannalla kuin Kiina-
laiset.

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

Varsinaisessa Kiinassa on paljo suuria kanpnn-
keja, esim. Kanton, Nanking ja Peking, joissa jokai-
sessa on 1/2—1 milj. asuk.

H7anion oli kauan aikaa ainoa satama johon Nu-
ropalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Hongkong''in
saari, joka on Englantilaisten. — Peking on pääkau-
punki ja keisarin asunto.

Kiinan muissa 081883. asuu etenkin paimentolai-
sia, joita ainoastaan on muutamia miljonia.

KIINALAINEN.

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

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjaisessa asu-
vat Mongolit, joihin Kalmukit, Kirgisit, Kiinalaiset ja
Taka-Indian asukkaat kuuluvat. Lounaassa löytyy eten-
kin Arabilaisia, Turkkilaisia j. n. e. Esi-Indiassa asuu
Ilindueja, Malakka-niemellä ja Indian saaristossa asuu
Malajia.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Sipe-
riassa on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa ovat
asukkaat Muhammedinuskoisia. Hinduit tunnustavat Brah-
man uskontoa, vaan Taka-Indian asukkaat sekä Kiina-
laiset tunnustavat Buddan uskontoa. Malajit ovat suu-
remmaksi osaksi muhammedilaisia.

Aftrifa.
(550,000 neliöpen., 200 milj. asuk.)

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

maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita ja lahtia,
ja meri ei missään tunkeu syvälle maahan. — Afrikan
ilmasto on lämpimämpi kuin muiden maan-osien. Sen
asema näet on suurimmaksi osaksikuumassa vyöhykkees-
sä ja ainoastaan vähempiä osia ulottuu pohjaiseen ja
eteläiseen lauhkeaan vyöhykkeesen. Monessa seuduin tus-
kin sataa ollenkaan. Seuraus veden vähyydestä on, että
siellä löytyy äärettömiä erämaita.

Sisä-Afrikaa hyvin vähän tunnetaan. Vettä myöten
ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ainoastaan muu-
tamia merenlahtia löytyy; pitkät matkat tekevät mat-
kustajalle mahdottomaksi päästä maata myöten sisämaa-
han, ja ilmasto on joko liian kuiva tahi niin turmiolli-
nen, että se synnyttää tappavia tauteja. Tämän lisäksi
ovat asukkaat vielä raakoja jajulmia, jonkatähden hei-
dän seassaan matkustaminen on vaarallista. Vasta vii-
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meisinä aikoina on saatukin tietoja sisämaasta; englan-
tilainen lähetyssaarnaaja Livingstone ja amerikalainen
Stanley ovat tehneet itsensä kuuluisiksi matkoistaan Ete-
lä-Afrikassa.

Afrika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Mii?naat, joihin luetaan Egypti, Nubia jaAbes-

siniä 2. Berberiä, johon kuuluu Tripoli, Tunis, Algier
ja Marokko. 3. Ha/ia)'ä. 4. Huciän. 5. Hsns^a^-
bia. 6. Guinea s^wssa^. 7. Etelä-Afrika, josta Kapmaa
on tärkein osa.

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

Pohjais-Afrikan sts/ä-osa on Ha/la^an erämaa, joka
on 100,000 neliöpeninkulmaa suuri eli puoleksi niin iso
kuin Europa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelkkää
hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta olisi mat-
kustaa läpi tämän erämaan, ellei siellä olisi vesirikkai-
ta paikkoja, niinsanotuita keitaita eli oass/a. Nämät
ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on ainoastaan yksi
lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toiset sitä vastoin
täyttävät monta neliöpeninkulmaa ja sisältävät kauppa-
loita, peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi on keitaita
paljon, ja matkustajat kulkevat niinsanotuita karavani-
teitä, jotka vievät yhdestä keitaasta toiseen. Ainoastaan
dromedari, joka voi janoa kärsiä monta päivää ja tyy-
tyy hakaraisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi matkus-
taa läpi tämän erämaan ; sitä sanotaankin senvuoksi täy-
della syyllä „erämaan laivaksi". Kun karavani tulee kei-
taalle, tapaa hän siellä vettä, viljaa, taateleita ja lepää
suurista vaivoistaan.

/iä/)«oisiia ovat Niilmaat, joiden joukossa Abessi-
nia on korkea vuorimaa; Nubiassa ja Egyptissä on ai-
noastaan matalampia vuoria ja niiden välitse juoksee
merkillinen Niiljoki. Vasta viimeisinä aikoina on saatu
tietoja Niilin länteistä. Pääjoki syntyy useammista suu-
rista järvistä, jotka ovat kaukana Sisä-Afrikassa, jamat-
kallaan saapi se useampia suuria syrjäjokia Abessiniasta.
Mutta Nubian ja Egyptin läpi kulkiesaan se ei saa lisä-
jokia eikä kasva sateenkaan kautta. Näissä maissa ei
sada ollenkaan. Suullensa, Välimeren äärelle, on se
aikojen kuluessa luonut ison suistomaan, niinsanotun
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Deltan, joka muinaisina aikoina jo oli kuuluisa viljavuu-
destaan („Gosen"). Tämän viljavuuden synnyttää Niil-
joki vuotuisilla vesitulvillaan. Kun näet lämpö kuuma-
na vuoden aikana sulattaa lumen Ahessinian vuorilta ja
kun vahvat ..kesäsateet" putoavat Niilin yläjuoksun sen-
duilla, paisuu joki. virtaa yli reunojensa jatekee Egyp-
tin järveksi. Ainoastaan sulut ja ylhäisemmät paikat
eivät joudu veden alle. Vuoden lopulla vesi pakenee
ja joesta jäänyt lieju lihoittaa maan.

Keski-Afrikassa juoksevat seuraavat joet: Sene-
<?«/, 6«mbia ja iso Nigerjoki. Fnciän on länsipuolella
vuorinen vaan idässä alankoinen ja viljava maa.

Etelä-Afrikassa on vuoria pitkin rantaa. Sisä
maassa on sekä erämaita että viljaviakin seutuja. Tär-
keimmät joet ovat Zambesi, Oranje [orangshj sekä iso
Kongovirta.

Eläinkunta Afrikassa poikkeaa osaksi muiden maan-
osien eläimistä, ja siellä onkin monien suurempain eläin-
ten koti. Niilin ylisessä juoksussa on krokodilejä javirta-
hevosia, ja kun talvi tarkoittaa muuttolinnut pohjais-
maista, matkustavat suuret joukot heitä alisen Niilin
seutuihin. Saharassa asuu kamelikurki. Etenkin Etelä-
Afrikassa löytyy paljo suuria eläimiä. Täällä elää nor-
suja eli elefantteja, sarvikuonoja ja giratfeja; suuretkar-
jat juovikkaita zebrahevosia ja monenlaisia antilopeja
karkelevat jalopeuroja paeten, ja joutuvat kuoltuaan■saaliiksi.

Asukkaat Afrikassa eivät
ole läheskään niin lukuisat kuin Aa-
siassa. Heidän lukuansa ei var-
maan tunneta, vaan arvataan se 200
miljonaksi. Koko Pohjais-Afrikassa
asuu Arabilaisia; Keski- jaEtelä-
Afrikassa Neekereitä. Neekerit ovat
mustia; heillä on kähärä tukka ja
paksut huulet. Etelä-Afrikassa asuu
Hottentotteja, joiden tukka on va-
nukkeinen. — Kaikki Arahilaiset

ovat muhammedilaisia; vaan useimmat Neekereistä ovat
pakanoita.

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

Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäinen
„sijaiskuningas". Hän vallitsee myöskin Nubiata. Asuk-
kaat polveutuvat muinais-ajan Egyptiläisistä. Heidän
silloisesta korkeammasta sivistyksestään todistaa vielä
suuri joukko muistomerkkejä, niinkuin temppelit, obe-
liskit ja mahdottoman suuret pyramidit, joita käytettiin
hautakammioiksi Egyptin kuninkaille. Muinais-Egypti-
läiset näet kunnioittivat kuolleitaan suuresti ja balsa-
moituivat heitä; sentähden Egyptissä tavataankin paljon
ruumiita, njin nimitettyjä n!«?/,7«'mia. — Egypti on vii-
me vuosikymmenien kuluessa alkanut edistyä, ja mer-
killinen H«ss'in Kanava on suuresti vaikuttava sen edis-
tymiseen ja kauppaan. Tämä kanava yhdistää Välime-
ren ja Punaisenmeren toisiinsa ja tekee vesimatkan In-
diaan, jonne muutoin täytyisi kulkea Afrikan ympäri,
paljoa lyhemmäksi.

PYRAMIDEJA.

Kaupungeista on Aleksandria Välimeren rannal-
la ja H^li/o suistomaan alkupäässä. Aleksandrian perusti
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Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkaupunki; siinä
on 350,000 asuk. ja se on Afrikan suurin kaupunki.

Nubiassa ja Abessiniassa ei ole yhtäkään suu-
rempaa kaupunkia.

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

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

Tripoli kuuluu erään turkkilaisen pashan alle.
Tunis on vain nimeksi Turkin alusmaata. Siellä on

kaupunki Tunis. Tämän läheisyydessä oli muinoinen
Aa^ia^o.

AlgierTssa on kaupunki Algier.
Marokkoa hallitsee muuan suitani. Pääkaupunki

on H^a^o^o.

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

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

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

6. Gninea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin ran-
taa erittäin taudillinen ilmasto.
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7. Etelä Asjrika.
Kap-maa on sen eteläisin osa ja päättyy Hyvän

iolvon niemeen. Se on Englantilaisten vallassa.
Melkein samaan aikaan kuin Columbus purjehti Es-

panjasta, koettivat Portugalilaiset löytää meritietäAfrikan
ympäri rikkaasen Indiaan. Monen yrityksen perästä tämä
onnistuikin. Hollantilaiset seurasivat sitten samaa tietä ja
valloittivat Kap-maan; myöhemmin sen Englantilaiset
anastivat.

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

kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Waterloon
tappelussa voitetuksi, täytyi hänen antautua Englanti-
laisille, jotkapitivät häntä 6 vuotta vankina tällä saarella.
— H/aeisl>a kuuluu Portugalille ja on tunnettu viininvilje-
lyksestänsä. — M^a^as^a^ on Indian meressä.

Amerika
(750,000 neliöpen. 90 mili. asuk.)

jakautuu Pohjais-Amerikaan ja Etelä-Amerikaan ; näitä
yhdistää AesKt-^Tne/Ha, jonka kapeinta kohtaa sano-
taan Panaman-taipaleeksi.

Rajat: fatfo kartasta.
Ilmasto on hyvin erilainen, koska Amerika ulot-

tuu kaikkiin vyöhykkeihin, paitse eteläiseen kylmään.
Meri. Pohjais-Jäämeri on Aal)t's-sai?nsn jaBaffin-

ia^cis/! kautta yhteydessä Lianiin /ns^sn kanssa. Poh-
jais- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri H/sK-
sikolahden. Magalhaensin [magaljangsin] salmen kautta
on Atlantin meri yhteydessä Ison I^a/iams^e/! kanssa.
Tämä tekee Aa^/o^nlan ia/lcisn.

Niemimaita. Amerikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, Florida ja Kalifornia.
— Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa suhteessa
se on Afrikan kaltainen.

Saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista O/>Snian<i on tärkein. Atlantin meressä on
Mw-^duntiianck [nju]. Pohjais- ja Etelä-Amerikan vä-
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lissä on suuri Länsi-lndian saaristo, johon kuuluvat
Hul^st Antillit [antiljit], nimittäin H5/ba, Jamaika, Haiti
ja Puerto Rico, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita
sanotaan Pieniksi Antilleiksi. Etelä-Amerikan etelä-
päässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi on Kap Aoo7>n.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. 6^ö?liantt. 2. Brittiläinen Pohjais-Amerika. 3.

Pohjais-Amerikan yhdysvallat. 4. Meksikon tasavalta. 5.
Keski- Amerika, jossa on useampia tasavaltoja. 6. Ete-
lä-Amerikan tasavallat. 7. Brasilian keisarikunta. 8.
6um/anan maakunta. 9. /'ata^onian maakunta. 10.Länsi-
India.

Pitkin koko Amerikan länsirantaa Kap Hoorn-
ista Pohjais-Jäämereen asti kulkee vuorijono, jotanimi-
tetään vuoksi. Ne ovat pitemmät kuin mikään
muu vuorijono maapallolla ja ovat korkeimmallaan Ete-
lä-Amerikassa, mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat
kuin Himalaja. Andes-vuoret ovat rikkaat kalleista me-
talleista, etenkin Perussa ja Meksikossa, jossa on ho-
peata, ja Kaliforniassa, jossa saadaan paljo kultaa. Tuli-
vuorista katso Italiaa.

Etelä-Amerikassa on paitse Andes-vuoria suu-
ria vuorimaita itäpuolella, niinkuin S^aslAan ylänkö. An-
desvuorten ja muiden vuorimaitten välissä on 3 suurta
alankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mahdottoman suuri
joki. FKm/)aH ovat etelässä; niiden läpi juoksee Plata-
joki. Heivas s. o. metsät ovat koskessa ja niiden läpi
virtaa Amazon-joki, jokaon maailman suurin joki. Llanos
[lja] ovat pohjaisessa ja niiden läpi juoksee O^noKo-
joki. — Pampas jaLlanos ovat ruohokkaita tasankoja.
Seiväs sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä, niin-
sanotuita 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 sanotaan «kasvien kuninkaiksi'*. Niillä
on yleensä hoikka, usein 100 kyynärää korkea oksaton
runko, jolla ne kohoavat yli muitten puitten; päässä on
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mahdottoman lavea, hyvin suurilehtinen latva. Useammat
aarniometsän puista ovat täynnä heleän jaloistavan värisiä
kukkia, japuitten välissä kiertelee semmoinen joukkoköyn-
nöskasveja, ettei voi päästä metsän läpi. Tämmöisiä aarnio-
metsiä on ainoastaan kuumassa vyöhykkeessä, jossakuu-
muus ja runsaat rankka-sateet kartuttavat viljavuutta.

Pohjais-Amerikassa on paitse Andes-vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andes-vuorten välissä
on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi iso Mississip-
pijoki juoksee. — Pohjempana, Yhdysvaltain jaBrittein
Pohjais-Amerikan välissä, ovat H^a/lacian järvet, joista
I^/ä/ä^m on isoin. Nämät järvet yhteensä ovat suurin
suolattoman veden ala maapallolla ja ne purkavat vet-
tänsä <3:i Lawrence-joen [lorens] kautta. Kahden niiden
järvien välissä on Niagaran [nejagara] putous, jossa on
10 vertaa enemmän vettä kuin Imatrassa ja joka on
maapallon suurin vesiputous. — Pohjais-Amerikan poh-
jaisin osa on aian^oa, täynnä järviä ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikan ole-
vankaan. Amerikan ensimmäiset i6«M)ai olivat Skandi-
navian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he Grönlantiin
ja Leif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen Pohjais-
Amerikan itärannalle ja nimitti tätä osaa maasta «hy-
väksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuitenkin jäi unhoksiin
ja melkein viisi vuosisataa Leifin löytöretket! jälkeen tuli
Columbus vuonna 1492 Länsi-Indiaan. Nyt seurasi löy-
töretki toisensa perästä. H^?a«/aiats<?i kulkivat kauem-
mas länteenpäin mannermaahan ja valloittivat Meksikon,
Keski- Amerikan ja nykyiset Etelä-Amerikan tasavallat,
joissa sen vuoksi Espanjan kieli on tullut yleiseksi. AnF-
/anii/aissi tulivat Pohjais-Amerikan itärannalle ja levisi-
vät siitä edemmäksi sydänmaahan. Pohjais-Amerikan
yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä enimmäksi osaksi
Englannin kieltä. /'o^i^a/i/aisst tulivat Brasiliaan, joka
silloin joutui heidän haltuunsa. Kahdeksannentoista vuo-
sisadan loppuun asti oli Amerika Europalaisten vallan
alla. Ensiksi irtaantuivat Pohjais-Amerikan Yhdysvallat
Englannista; sen perästä Espanja ja Portugal kadotti-
vat alusmaansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään
suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja Europalaisten tärkeim-
mät alusmaat ovat Länsi-Indian saaristossa.
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rotua, nimittäin Eskimoit pohjaises-
sa ja Indianit maan muissa osissa.
[Eskimoit ovat metsästäjä- jakalas-
pja-kansaa. Indianit ovat vasken-
värisiä („ruskeanahkoja") — Paitse
sinne muuttaneita Europalaisia on
monessa seuduin Neekereitäkin. joita
on tuotu Afrikasta. Kauan aikaa
ovat Neekerit siellä eläneet orjuu-
dessa ja usein on heitä julmasti koh-
deltu; mutta nyt ovat he melkein
kaikki vapaita

Useimmat asukkaat Amerikassa ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet, ja
näistä ovat merkillisimmät H/o^nlonit, jotka ovat asettu-
neet Pohjais-Amerikau läntiseen osaan Ison Fnoia/ä^ven
seuduille.

INOIALAINEN.

Pohjais-Amerila.
1. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoej a. Ilmasto
on hyvinkylmää, kun kylmät merivirrat tuovat suuria jää-
lohkareita Jäämerestärannalle. Asukkaat ovatkristittyjä.

2. Brittein Pohjais Amerika
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asuma-
tonta ja tärkeää ainoastaan turkki-eläinten tähden. Ete-
läisin osa Aana^a on hyvin viljava. — New-Foundlandin
luona on suuri hietakari, jossa arvaamaton määrä turs-
keja pyydetään.
3. Pohjais Amerikan Yhdhswallat

(170,000 neliöpenink. 45 ntitj. asut.)
on nykyään tärkein valtakunta Uudella mantereella. Ne
täyttävät melkein yhtä suuren alan kuin koko Europa,
vaan väestö ei ole paljoa suurempikuin Saksan. Se lisäytyy
kuitenkin tyrnistään, kun paljon ihmisiä muuttaa
sinne Europasta.
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Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän teollisuu-
tensa voittaa koneitten suhteen (esim. ompelukone) Eu-
ropan. l^o^AS antaa teollisuudelle tarpeelliset kivihiilet,
joita siellä löytyy paljon suuremmassa määrässä kuin
Englannissa. Pohjais-Amerikalainen valo-aine, joka on
suuresti levinnyt, on vuori-öljy (petroleum), ja Kalifor-
niasta saadaan paljo kultaa. Hsaan^tV/s/l/s ja karjanhoito
ovat samoin tärkeät, ja sieltä viedään paljo viljaa, puu-
villaa ja lihaa Europaan. Aa«/)/)a ja /nsiH^/m ovat
melkein samalla kannalla kuin Englannin, jaMississippi-
joessa kulkee enemmän höyryaluksia kuin missään muussa
joessa maailmassa. Rautateillä on tuskin lyhyempi pi-
tuus kuin koko Europan, ja itä- jalänsi-ranta ovat yhdiste-
tyt rautatiellä, jokakulkee New-Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 40 va/iaava/iioon. Niiden
kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi Washing-
tonissa ja /^esi^ntti. Muutama vuosi takaperin syntyi
sisällinen sota pohjaisten ja eteläisten valtioin välillä,
etenkin siitä syystä kun pohjaisvallat tahtoivat hävittää
orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä koston, Mw-Io?H [nju],
IV^Va^ei/^la ja l^as/nnFion [uoshingfn]. — Nämät kau-
pungit ovat hyvin väkirikkaita. New- Yorkissa on I^2
milj. asuk.; se on Amerikan tärkein kauppakaupunki.
Washingtonissa on ainoastaan 100,000 asukasta, mutta
se on pääkaupunki.

Sisämaassa on <7/«oaFo [tshikeego], joka harjoittaa
maapallon suurinta viljakauppaa. Mississippin suulla on
New-Orleans [nju-orliins].

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

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

5. Keski Amerikassa
ei ole suurempia kaupunkeja. Panamataipaleen ylitse kul-
kee rautatie, ja nykyään tuumitaan kanavan kaivamista
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tämän taipaleen poikki. Tällä tavalla tulisi merimatka
itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

Gtelii-Amerila.
6. Gtelä Amerikan wapaawallat

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

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä Ecua-
ciö/»/ pääkaupunki Quito [kiitto] on päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen jäl-
keen /hi^ rikkaine hopeakaivantoineen ja O^iie [tshiile],
jossa on merikauppakaupunki I^a/F>a?'ai6o. — Idässä on
Plata-joen varrella kaupunki Saenos Ayres, jostaviedään
ulos paljo lihaa ja nahkoja niistä villittyneistä karja-
laumoista, jotka elävät Pampas-tasangoilla.

7. Brasilian keisarikunta.
(150,000 neliöpenin!. 12 milj. ofuf.)

Tämä avara maa on hyvin rikas luonnon-tuotteista ,

vaan asukkaita on sangen vähän ja ainoastaan rantamaa
on viljelty. Tuotteista huomataan kahvi ja timantit.

Tärkein kaupunki on pääkaupunki Hio Janeiro
[shaneeiru], Etelä-Amerikan suurin kaupunki (400,000
asuk.).

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

9. Patagonia
on hedelmätön ja harvaan asuttu.

10. Länsi India
on sangen tärkeä, kun saaret, joillaon oivallinen ilmasto,
ovat viljavia. A/ottsei ovat tupakka, sokeri ja kahvi.

Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen vai-
tion alle. Suurista Antilleista on Xl/ba ja Puerto
Rico Espanjan ja Jamaika Englannin vallassa; ainoastaan
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MAISEMA ETELÄ-AMERIKASSA.

Haiti, jossa asuu Neekereitä, on itsenäinen. Kuhassa on
Habanan [liavanan] kaupunki, joka on tunnettu sika-
reistaan. — Pienistä Antilleista ovat useimmat Eng-
lannin omia.
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Australia
käsittää kaksi pää-OSaa, nimittäin Australian mantereen
eli Uuden Hollannin, joka on Ison valtameren jaIndian
meren välissä, ja Australian saaret Isossa valtameressä.

1. Australian mantereessa
samoin kuin Afrikassa jaEtelä-Amerikassa on vähä lahtia
ja niemimaita. — Sen asema on kuumassa jaeteläisessä
lauhkeassa vyöhykkeessä,vaan i/?na«io on jokseenkin Maitia.
Tästä syystä ei kasvikunta ole rikas. Metsäpuut eivät ole
samanlaisia kuin muissa maan-osissa; niissä näet on
kankeat lehdet, jotka seisovat syrjittäin, niin ettei Aus-
tralian metsissä ole samanlaista tiheää varjoa kuin mei-
dän metsissä, Eläinkuntakaan ei ole samanlainen kuin
muissa maan-osissa. Nisäkkäitä ei muinoin ollut muita
kuiu reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät kengurut. Mutta
nyt ovat Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiään,
jotka menestyvät oivallisesti, ja lammashoito etenkin on
hyvin tärkeä.

Alkuperäiset asukkaat!
erästä Neekerin sukua,!

vaan häviävät häviämistään!
sinne muuttavien Europalais-I
ten edeltä. Koko tuolla suu- 1
rella mantereella (140,000 ne-l
liöpen.) on vasta 2l
milj. asuk., ei enempääkuin!
Suomessa. Australian mantere!
on Englannin vallan

Tärkeimmät kaupungit!
ovat H/cinei/ ftiäni) jg. M?/-
bourne [börn]. Viimeksi mainittu on samoin kuin San
Francisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupungiksi,
kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita kultamaita.

2. Australian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähelläAustralian mannerta.

Tasmania yli l^an Diemenin maa on mantereen etelä-
puolella, Uusi Zee/anti itäpuolella ja i/usi Guinea pohjais-
puolella. Ulompana Isossa valtameressä löytyvät saaret

MALAJI.
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ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhatta. Niistä huoma-
taan I^iäv^/cien saamet, Hsu^a-saa^ei ja äärimmäisinä
koillisessa Aavan eli Sandwichin saamet [sendvitsh].

Useimmat näistä saarista ovatkoralliluotoja. Nämät
syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta, jotkaraken-
tavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti. Vähitellen
syntyy saari, ja tämä saapi ensimmäiset kasvinsa sieme-
nistä, joita linnut tuovat, tahi meren ajamista kokos-
palmun pähkinöistä.^

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

Useimmat saaret kuuluvat Europan vaitt'o«l alle.
Ratian saajia hallitsee itsenäinen kuningas ja asujamet
ovat omistaneet Europan sivistyksen. Näillä saarilla sur-
mattiin mainio englantilainen merenkulkija Cook, jokaon
tehnyt itsensä kuuluisaksi löytöretkillään Australiassa.


