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Muistutuksia.
Gri kirjainlajit osoittawat mikä on eri lukumäärien

ajalla luettawa; latinalaisilla kirjaimilla painettu kuuluu
nim. korkeampaan lukumäärään.

Asteiden merkkinä on °.

Lyhennyksiä: m. — metri, m. — kilometri, nkm. =

neliökilometri.



Johdanto.
Kaikki mitä Aumala on luonut, sanotaan maa-

ilmaksi. Helposti nuomataan sttä makäottoman suu-
ren täytyy maailman olla, kun ajattelee mitsu äärst-
tömän Kaukana taivaan Kappalsst ovat toisistaan
avaruudsssa (aurinko, Kisrto- ja pyrstötäktinssn, ja
«itä paitss Kiintotändst). Ma« näyttää msistä Kyliä
isolta, vaan vsrrattuna maailman avaruutssn se si
ole suursmpi Kuin pisara vsrrattuna msrssn.

Maa on pyöreä kuin omena ja Kuvataan sen-
tähden parkaitsn karttapalloon; maan sri osia kuva-
taan kartoille. Kartalla on pohja ylinnä ja sis/ä alin-
na, /ä'ns« vasemmalla puolslla ja itä oikealla.

Silmistämme näMää ikäänkuin aurinko liik-
kuisi, koska näemme sen nousevan iciästä ja laske-
van länteen. Uutta todenperäisesti pysyy aurinko
kuitenkin liikkumatonna, sitä vastoin kuin maa
pyörii itsensä ympäri.

Maalla on, niinkuin visrsväiiä pallolla, ainakin
kahtalainen liikunto. Se KulKss auringon ympäri ja
tarvitsss tähän 365 vuorokautta ja lähes 6 tuntia.
lämmöistä aikakautta sanotaan vuodeksi, ja tämän
liikunnon Kautta syntj^y sri vuoäsn-ajat (kevät, Ks-
sä, syksy ja talvi). Naa pyörii samalla kertaa it-
sensä ympäri, ja siihen tarvitsss ss 24 tuntia eli ylr>
den vuorokauden. — Tästä liikunnosta tulss M'/l)äm
ja yön vaihtelu.

Se viiva, jonka ympäri maa pyörii, sanotaan
maan akseliksi. Akselin päitä sanotaan nawoi/csi, ni-
mittäin pohjaisnavaksi ja etelänavaksi.

Hyvin tärkeätä on, esim. merenkulkijain, tie-
tää määrätä jonkun paikan assma. Sentähden on
tarpssllista, sttä tämä assma on niin merkitty Kart-
tapalloon taiii kartalle, sttä sen mukaan voi laskea
missä paikka löytyy itss maan päällä, Tätä vartsn
vsclstään Kartalls viivoja Kantssn suuntaan.
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Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden pyöröviivan vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä sanotaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, ja se ja-
kaa maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjoiseen ja
eteläiseen pallonpuoliskoon. Tasaajan ja napojen vä-
lillä ajatellaan vsdetyksi useampia muita pyörövii-
voja samaan suuntaan kuin tasaajakin; näitä sano-
taan leveyspiireiksi. Tärksimmät niistä ovat kravun
ja kauriin kääntöpiirit, josta edellinen on 2,600 kilo-
metriä tasaajasta pohjoisessa päin, ja jälkimäinen
yhtä kaukana etelässä päin, — myöskin pohjoinen ja
eteläinen napapiiri, joista pohjoinen on 2,600 kilo-
metriä pohjoisnavasta ja eteläinen 2,600 km. etelä-
navasta.

Vikiäpä ajatsiiaan vedetyksi muita piirejä toi-
sesta navasta toiseen tasaajan poikki, Näitä sano-
taan puolipäivä-piireiksi, syystä, kun kaikissa niissä
paikoissa, jotka ovat saman puolipäivä-piirin alla,
on yhtä aikaa puolipäivä. Puolipäivä-piirejä voi
tietysti vstää niin monta Kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan Kohdalta mi-
taten 40,000 Km. Kartalla on tasaaja jasttu puoli-
päivä-piirien Kautta 360 osaan sii asteesen.

Se puolipäivä piiri, joka kulkee Ferro saaren
halki, otaksutaan ensimmäiseksi ja siitä luetaan toi-
set itään ja länteen päin. Naa tulee tällä tavoin
jaetuksi itäiseen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Nsri-
miehet pitävät kuitenkin sitä puolipäivä-piiriä en-
simmäisenä, joka kulkee läpi Greenwichin sgrinit-
shin] Kaupungin Englannissa.

Karttapallossa tahi Kartalla ovat siis leveys-
piirit ja puolipäivä-piirit merkityt, ja niiden avulla
voipi tarkkaan määrätä missä Kukin paikka on kar-
talla. Sitten lasketaan missä se löytyy itse maan
päällä.
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Maat ja wedet.
Kolme neljännestä maan pintaa on snolaisella me-

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

Maata on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
osia, joiden kaikkien ympärillä on meri. Snurimmat näistä
osista sanotaan mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä joka puolella on mettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maafappaletta, jonka loimella puo-
lella on meitä, sanotaan niemimaaksi, ja soukempaa niemimaata
niemekkeeksi (niemeksi). Soukkaa maakaistaletta, joka yhdistää
kaksi maata, sanotaan taipaleeksi eli kannakseksi.

Mantereita on 3.
1. Wanha mantere on itäisellä pallonpuoliskolla.

©e jaetaan 3 maanosaan, jotka omat Europa, Aasia
ja Afrika. Europa on Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mntta Afrikan yhdistää Aasiaan waan kaita Sn esin
taipale.

2. Uusi mantere eli Amerika on läntisellä pallon-
puoliskolla. Sitä sanotaan Uudeksi mantereeksi, koska mai-
nio merenkulkija Columbus sen löysi wasta wuonna 1492.
Amerika on neljäs maan-osa ja jakautuu Pohjois-
Amerikaau ja Gtelä-Amerikaan, joita Keski-Ame-
rika yhdistää. Keski-Amerikan kapeinta osaa fanotaan Pa-
nama-taipaleeksi.

3. Australian mantere eli Uusi Hollanti on
itäisellä pallonpuoliskolla ja on mannermaista pienin. Sen
itäpuolella olewa iso saari-joukko, ynnä tämä mannermaa
on wiides maan-osa eli Australia.

Europa, Aasia ja Pohjois-Amerika ulottumat kauas
pohjaiseen; Afrika, Gtelä-Amerika ja Australia ulottumat
etelään päin.

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

West, jota ei juokse ja on merestä erillään, sanotaan jär»
weksi. Se mesi, joka murtaa maan siten, että sillä on kolmella
puolella maata, sanotaan lahdeksi (nmonoljt). Se kapea mesi taas,
jjoka yhdistää laisi isompaa mettä, fanotaan salmeksi.
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Meri jaetaan 5 pää-osaan, joita sanotaan malta-
in e r i k s t.

k Eteläinen Jäämeri on etelänctman ympärillä.
2. Iso maltameri, myöskin Tymenmereksi eli

(Stetämerefsi nimitetty, ulottuu idässä Amerikaan ja län-
ttessä Aasiaan ja Australian maitterrejett.

3. Indian meri ulottuu idässä Australian man-
tereese», pohjoisessa Aasiaan ja lännessä Afrikaan.

4. Atlantin meri on Guropan ja Afrikan länsi-
rannan ja Amerikan itä-rannan mälitlä.

5. Pohjoinen Jäämeri on ftohjois-naman ym-
parilla.

Kartalla näemme, että Z?ie/ä«'wsn Jäämeri on vä-
littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian ja
Atlantin merien Kanssa, eikä sitä rahoita mitkään
maat. — Pohjoinen Jäämeri on osaksi välittömässä
yhteydessä Atlantin meren kanssa ja osaksi ylityy
ss siihen Valtinlanäen Kantta. Sen yhdistää Isoon
valtamereen ainoastaan Beringin salmi. Pohjoisen
jäämeren raajat ovat Europa, Aasia jaPohjois Ame-
rika. — /so valtameri on kaikista meristä isoin.

©«ropa.
(9,900,000 neliökilometria, 338 mtljonaa asukasta.)

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

osasta, on se muita naljoa tärkeämpi. Europalla
on nimittäin hyvin edullinen muoto, Koska meri mo-
nessa kohden tunkeuu maahan. Kun siinä siis ei
löyäy kovin laveita ja InoKse-nääsemättömiä maita,
voini helposti tnlla sen eri osiin. Tämä kelnoittaa
Kannnaa ja kaikkea mnnta KesKnnsliiKettä. Euro-
palla on samassa edullinen asema maan päällä, kos-
ka sen snnrin osa on lauhkeassa vyöhykkeessä. *)

*) Nuist. Ilmaston suhteen voidaan maa iakaa 5 vyöhyk-
Jceesen, nimittäin 1 Kuumaan, ii lauhkeaan M 2 llvlmään. Kuuma
vyöhyke on kummallakin puolella tasaajaa kääntöpiirien välillä;
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Koko vuoden sää (ilmasto), joka
niin suuresti vaikuttaa ihmis-
ten ja kasvien menestymiseen,
ei ole tämän vuoksi liian Kylmä
eikä liian Kuuma, ei liian Kui-
va eikä liian kostea. Europalla
tosin ei ole niin lämmintä il-
mastoa, että siinä voisi Kasvaa
noita mahdottoman suuria pui-
ta, joita nähdään kuumassa
vyöhykkeessä; vaan kuumuus
silloin ei myöskään ole niin KAUKASIALAINEN.
painustava, että se ihmisiä estäisi ajattelemasta ja
työtä tekemästä, Tässä on muistettava asukasten
onnen tulevan varsinkin siitä, että Kristin usko on
levinnyt melkein yli Koko Europan. tästäpä tulee
myöskin, että Europan asukkailla on suurin valis-
tus ja sivistys koko maan päällä.

Snuriu maakappale Europassa on Itä-Europa (We-
näjä). Tästä lähtee kaksi niemimaata, nimittäin Pohjois-
Gurofta (Suomi, mähäiuen osa äÖenäjätä, Ruotsi ja Norja)
ja Keski-Europa. Kesfi-Europasta lähtee etelään päin
Etelä-Europa, jossa on tklnte niemimaata, nimittäin Py-
reneitten (Espanja jaPortugal), Italia ja Balkan-niemimaa.

9Jlcrt. Pohjois-läämeri muodostaa 2Bienan
meren Wenäjän ja Lapinmaan mäliHe. — Atlantin
meri muodostaa suuren joukon osia: Pohjanmeri on aukea
pohjoispuolelta; lounaassa yhdistää alaisin [taleen]
salmi ja K ana ii sen Atlantin mereen. Pohjanmerestä
lähtee ©tag.erak itäänpäin Kattegatiin, joka Juutin-
pohjoispuolella tätä vyöhykettä on pohjoinen imMsa ja eteläpuo-
lella eteläinen lauhkea vyöhyke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmat kylmät vyöhykkeet perimmäi-
seen pohjaan ja etelään asti. — Kuumassa vyöhykkeessä on kova
kuumuus, joka melkein on samanlainen läpi koko vuoden ja
siellä on kaksi vuoden-aikaa. Toinen on sade-aika, jolloin siellä
joka päivä sataa rankasti, ja toinen on kuiva aika, jolloin siellä
ei sada ollenkaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä synnyttää eri läm-
pimyys nuo neljä hyvin tunnettua vuoden aikaa. X?/imksä vyö-
hykkeissä on kaksi vuoden aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä,
hyvin kylmä talvi. — Kunkin maan asemasta jossakin näissä
vyöhykkeissä ei kuitenkaan voi aivan tarkoin määrätä sen il-
mastoa. lästä enemmin sittemmin.
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ranman (Oresund'in), Ison Bellin ja Wähän Beltin
kautta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muodostaa
Pohjanlahden, Suomenlahden ja Riiganlahden. —>
Franskan ja Espanjan mälillä on Biskajan lahti. —

Etelämpänä mie O i erättäkin Gibraltarin salmi Wäli-
reen, joka on kaikista sisämertstä suurin. Pienempiä

osta Wälimertä omat Adrian meri Italian mierellä ja
Kreikan saaririkas meri eli Arkipelagi. Tästä mie
Dardanellin salmi, Marmara meri ja Konstanti-
nopolin salmi Mustaan mereen.

Saaria. Pohjassa omat Nomaja Semlja, Spets-
berg it (Huippumuoret) kaukana meressä jaLofoten -saaret;
kaukana meressä luoteessa omat Färsaaret ja Islanti;
lännessä on Brittein saaret (Englanti, Skotlanti ja Ir-
lantt); Kattegatin ja Itämeren mälillä on Tanskan saa-
ret ja itse Itämeressä Olanti, Gotlanti, Ahmena,
Hiidenmaa ja Saarenmaa. — Wälimeressä on Kor-
sika, Sardinia, ja Kandia sekä useampia pie-
niä saaria Kreikan saaririkkaassa meressä.

Enropan waltaknnnat.
1. Seimjä täyttää koko Itä-Guropan. (Sitä paitse

omat Suomi ja Puola siihen yhdistetyt.
2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinamian niemi-

maan.
3. Tanska käsittää Jyllannin niemimaan pohjoisen

osan ja joukon saaria.
4. Satsa täyttää Keski-Guropan keski-osat ja sisältää

monta waltaknntaa. Tärkein maa on Preussi, joka käsittää
suurimman osan Pohjois-Saksaa.

5. Itäwaltll-Unkari on Keski-Gnropan kaakkois-osassa.
6. Sweitsi on Keski-Guropan etelä-osassa.
7. ÄofittNti eli Alamaat,
8. Sctgic ja
9. Franska owat lännessä.
10. (Suuri Britannia ja Irlanti owat saaria.
11. ©gjjanja ja 12. Portugal täyttämät Pyreneitten

niemimaan.
13. Italill täyttää Italian niemimaan.
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14. SurTtttntaa, 15. Kreikka, 16. föumattta, 17
Serbia ja 18. Montenegro käsittämät Balkan-niemimaan,

Itä-Europa.
1* Wenäjiin waltakunta.

Itä-Europa on tärkein oja Wenäjän maltakunnasta,
johon sitä paitse kuuluu mähempiä osia Pohjois-Guropasta
(Suomi) ja Keski-Guropasta (Puola) sekä suuri osa Aasiata.

Venäjän valtakunta si täytä ainoastaan itäistä
puolta Europaa, mutta myöskin pohjoisen kolman-
H6lvBSri Aasiata (Siperia y. m.). Se Ylt lä.VSU,t6riB3>
r^nol6Bta suurin valtakunta maan päällä ja täyttää
kuudennen osan kaikesta mannermaasta, ollen alal-
t,aan 22 milj. ri6l. km. lärna äärsttörnän Bnnrival-
takunta on kuitenkin harvaan asuttu, ja3i^»6riaBBa,
joka on valtal^nnnan Bnnrin 083,, ori trtBkin neljä
miljonaa asukasta. Koko valtakunnassa on 100 milj.
asuk. — Vsnä^sän mahtavuuden on perustanut Pie-
tari Suuri ja sitä ovat vähitellen liarttittan6st Bskä
hän 6tta hänen jälkeisensä valloittamalla rnaita
Ruotsilta, Puolalta, Turkilta ja Aasialaisilta kan-
soilta,.

SBaltaktmtan europcilaijeeit osaan kuuluu Wenäjän
keisarikunta ja Snomen Suuriruhtinaanmaa. En-
sin mainittuun kuuluu sen ohessa alueita Aasiassa.

Wenäjän Keisarikunta.
(5 milj. nkm., 86 ntttj. asuk.).

Rajat: katso kartasta.
Rajalla Aasiata mastaan omat kultarikkaat Uralin

tunturit idässä ja lumipeitteiset Kaukasus tunturit
etelässä; Krimin mä&äisellä niemimaalla Mustan meren
rannalla omat Sauri muoret. Mutta muuten on koko
maa suunnattoman suuri tasanko, jota sanotaan Itä-Gu-
ropan tasangoksi.

Poikki tämän tasangon 1:n11569 kaksi matalaa.
maanselännettä. Pohjoinen selänne kulkee Uralin
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keskipalkoilta Itämereen päin; sen korkeimmalla
kohdalla on nimi Waldai. _L/ie/«/nen kulkee Uralin
etelä-osasta Keski-Europan vuoriin saakka ja on
jokseenkin leveä. Waldailta juokseekolme Venäjän
valtajokea, nimittäin Wolga, Dnjepr ja Väinäjoki.

Tämä tasanko on mejtrttas ja siinä on suurempia
jokia ja järmiä tutu missään Guroftan mnnssa maassa. Joet
omat merkilliset tasaisesta juoksustaan. Ne omat sentähden
haaksikululle someltaat melkein lähteestä smtlle asti. Tär-
keimmät joet omat Nema ja Wolga, joka on Guro-
pan suurin joki, ftituudeltausa 8,500 km. — Etelää
kohden juoksee Kasftian mereen Urctlijoki ja Wolga (taw
punkia: Nishmj-Nomgorod, Kasan, Sar^tom ja Astrahan), Asomait
mereen Don, Mustaan mereen Dnjepr (faup. Kiem). —

Itämereen laskee Weiksel (faup. Warsowa) ja Njemi, joi-
den molempain laskusuut omat Preussin maalla. Riigan
lahteen laskee Wäinäjoki (kaup. Niiaa), Suomenlahteen Na-
roma (kaup. Narwa) Peiftsen järmestä ja Nema (kaup.
Pietari) Laatokasta, johon tulee Symäritt joki Äänis-
järmestä ja Olhaman joki (kaup. Nowgorod) Ilmajär-
mestä. — Wienanmereen laetee Wteita (kaup. ArfankU). —

Mainituista järmistä on Laatokka juurin koko Guropassa.
Kaspian meri", joka on Aasian rajalla, on snurin järmi koko
maan päällä, yhtä snuri tmit Itämeri. Sen mesi on suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjoisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä ja sillä on kylmä manner-ilmasto.
Tämmöisessä ilmastossa on sekä hyvin kova pakka-
nen talvella että hyvin kova kuumuus kesällä; sa-
massa on se vailla kosteutta ja siellä tuulee ainoas-
taan vähäisen. Meri-ilmastossa sitä vastoin ei ole
niinkuin manner-ilmastossa kovaa pakkasta talvella
eikä kuumuutta kesällä, mutta kyllä kosteutta ja
tuulta paljon. Venäjä on Europan kylmin maa ja
paljoa kylmempi kuin Länsi-Europa samoilla le-
veys-asteilla, sillä se on vähemmän yhteydessä me-
ren kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hitaasti jääh-
tyy. Länsi-Europan lauhkeampaan ilmastoon on
toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin meren
siitä osasta, joka on kuumassa vyöhykkeessä, juok-
see suuri merivirta „Grolfivirta" k,änsi-Nuropaan
«aakka ja tuo joukon lämmintä vettä muassaan.
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Tämä lämmittää ilman ja lauhduttaa sillä tavoin
ilmaston. Koska Venäjä kuitenkin ulottuu kauas
etelään, niin on sen eteläisissä osissa lauhkeampi
ilmasto, vaikka talvi sielläkin on niin kylmä, että
Nustan meren lahdet joka vuosi jäätyvät.

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

Sitten seuraa äärettömät metsät (ensin havupuita,
jotka voivat kestää kylmempää ilmastoa, jasen jäi-
keen lehtipuita, niinkuin tammi ja lehmus) ja vil-
javaa peltomaata, joka runsaasti kasvaa viljaa, pella-
vasta ja hamppua. Naan viljakkain osa on niin-
sanottu mustan-mullan ss^n, joka käsittää koko ete-
läisen maanselänteen ja jolla on syvä ja väkevä
väkimulta. Täällä viljellään paljon nisua eli veh-
nää. — Etelämpänä löytyy äärettömiä aromaita s. o.
tasankoja, joilla kasvaa korkeata ruohoa. — Äärim-
Mäissssä eis/äss« sallii lauhkea ilmasto viiniköynnök-
sen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
karjanhoito. Maanviljelys tekee, että suurin määrin
ulosviedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla
käypi laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia,
sarvikarjaa, lampaita ja kameleita. 3iellä tavataan
lammaslaumoja, joissa on 50,000 lammasta. — Met-
säsi^s on hyvin antava ja varsinkin oravia ja met-
sälintuja saadaan paljon. Ei mikään maa Euro-
passa ole niin rikas turkki-eläimistä kuin Venäjä.
'— Kalastus on suuri-arvoinen etenkin Wolgassa,
Uralijoessa jaKaspian merellä, jossa etenkin sam-
men lajit ansaitsevat mainitsemista. Niistä saadaan
kaviaria ja kalaliimaa. Näitä kaloja pyydetään
etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne
nousevat tiheissä parvissa Wolgaa ja Uralijokea
ylös. — Vuorityötä harjoitetaan etenkin Uralin vuo-
ristossa, joka antaa kultaa, platinaa ja etenkin rau-
taa. Suolaa löytyy viljalta samoissa paikoissa ja
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arojärvissä. Aromailla se usein ravettuu ulos maas-
ta niin suuressa määrässä, että maa näyttää kuin
olisi lumella peitetty. — Teollisuus on vilkas maan
koskiseudulla ja Venäjän suurin tehdaskaupunki on
Moskova. Venäläisistä tehdastuotteista on juhti-
nahka jaköysiteokset kiitetyt. —Kauppaliikettä edis-
tyttää haaksikululle sopivat joet,kanavat, rautatiet
ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat kaikki
neljä Venäjään koskevaa merta yhteydessä. Tärkein
vesikulku Sisä Venäjän kaupalle on Wolga. ''Voi-
gasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Ne-
vaan ja Itämereen, esim. M<2a^kam /cam«V«n kautta,
joka yhdistää yhden Wolgan syrjäjoen (^Sheksnan)
ja yhden Ääniseen laskevan joen (Wytegran). Muis-
ta kanavista on merkillisin Laatokan /c«««^ joka
kulkee Uaatokan etelärantaa pitkin, sillä itse jär-
vellä purjehtiminen on vaarallista. Rautateillä voipi
nyt päästä Pietarista Mustan meren ja, Kaukasus
vuoren luo sekä Uralijoelta länsirajalle. Tärkeim-
mät kauppakaupungit ovat Pietari, Riiga, Odessa,
Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat
asukkaat kuuluvat 6kw«'k«'sss« kansakuntaan. Siihen
kuuluu itse pääkansa Venäläiset, jotka enimmäksi
osaksi asuvat maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset
länsi osissa. Muista kansakunnista ovat seuraavat
lukuisimmat: useat Suomalaisheimot pohjoisissa ja
itäisissä osissa, Lättiläiset, Litvalaiset ja Juutalaiset
lännessä; Talarit kaakossa. Saksalaisia löytyy eten-
kin Itämeren rannoilla ja etelässä.

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

Keisarin valta on rajaton.
Hallituksen suhteen on Weuäjä jaettukumernementteihin.
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Maan historioit suhteen jaetaan Wenäjä 7 pääosaan:
Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Wironmaa, Liiwin-
maa ja Kuurinmaa), Iso-Weuäjä, 2Bähä*2Senäjä,
Bänst*2Beuäjä, Puola, @tetä $3enäjä ja Itä-
Wenäjä.

«Suurimmat kaupungit owat Pietari (900,000) ja
Moskowa (800,000 asukasta).

PIETARI.
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Itämeren maakunnissa löytyy Pietari, Kronstatti
ja Narwa Inkerinmaassa, Rääweli (Tallinna) Wiron-
maassa, Efttiga ja Tartolinna Siiwinmaassa sefäMttau
Kuurinmaassa. — Saaria: Hiidenmaa ja Saarenmaa.

Pietari, waltakunnan pääkaupunki, on Europan komeimpia
kaupunkeja leweine katuineen ja suurenmoisine rakennuksineen, niin-
kuin lisakin kirkko. Talnnlinna ja Aleksanderin silta. Muistopat-
saita: Pietari Suuren Juroapcttsas ja Aleksanderin pylmäs. Meren
puolella suojelee Pietaria luja linnoitus Kronstatti, joka on saa-
rella Suomen lahdessa ia on SBenäjän tärkein sotasatama. — Narwa
on tunnettu Kaarle XlLnen tooitosta 1700. — Riiga on suuri
kauppakaupunki (170,000 asuk.). — Tartolinna (Dorpat) on t)U*
opistonsa fautta tunnettu.

MOSKOVA.
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Isossa Wenäjllssä löytyy Ar ka n e li, Nomgorob,
Moskoma, Nishnij-Romgorob ja Trtla. — Saari:
Nomaja Semlja.

Arkankeli on kauppakaupunki. — Nomgorod oli roaltahm«
nan ensimmäinen pääkaupunki. — Moskoma on maltakunnan toi-
nen pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan, joiden kullatut
fupufatot jet tornit oraat ikäänkuin metsänä. — Nishnij-Nomgo-
rodissa, missä Ola. laskee Wolgaan, pidetään muostttam suuret
markkinat, joihin keräytyi) monta tuhatta ihmistä ©uropasta ja Aa»
siasta. — Tulassa on metallitehlaita.

Wähässll-Wemjässii on Kijem ja hoitama.
Kijem oli myös aikoinaan pääkaupunkina. — Poltawa on

tunnettu Kaarle XII.n tappiosta m. 1709.
Länsi-WenäMsii on Wtlno suurin kaupunki.
Puolassa on Warsom a pääkaupunkina (400,000 asuk.).
Etelll-WenMssll on Mustan meren rannalla Obessa

ja ©emastopot.
Odessa on suuri kauppakaupunki (200.000 asuk.). — Se*

wllstopol on Krimin niemimaalta ja on tunnettu Turkin sodasta.
Donin tienoilla asumat Donin af af at.
Itä-Weuäjässll on Kasan, Sarätom ja Astrahan.
Kasan ja Slliktom harjoittamat rciljafauppaa. —Astraa-

han harjoittaa kalastusta.

Suomen Snnrirnhtinaanmaa.
(373,600 nkm., 2,200,000 asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Suomenmaan g,Bsing, on 60° ja 70« välillä poli-
joisleveyttä Bekä 38° ja. 50° välillä itäpituutta. Suu-
rin pituus on 1,150 km., pohjoisimmasta päästä
(Ikrio^josii Ittota.) eteläisimpään rtsirääri, Mlw^mks-
mes^. Vttrtrin 16V6V8 idästä läritssn ori 600 km.

Suomenmaa on täynnänsä wuoria, joista ei ainoakaan
ole erittäin korkea. Korkein muorihuippit, öalbishok,
äärimmäisessä luoteessa Norjan rajalla, on 1 ,250 metrin kor-
kuinen. *) Wttoriselät maan pohjoisessa osassa omat 300
metrin korkuisia, jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan saman
korkuiseksi joka paikasta, ja kun puhutaan jonkin wuorenkorkeudesta,
tarkoitetaan siUä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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päin 90— 120 metrin korkuisiksi setä Mfemat ympäri japoikki
sen ylängön, joka täyttää suurimman osan maata. Sämä
ylänkö alenee läntiseen rantaan päin, joka ylimalkaan on
alhaista ja lakeaa. Täällä on maan suurin tasanko Poh-
janlahben keskisellä rautamaalla. Etelään päin muoret las-

keumat jyrkkinä mereen ja muobostamat suuren joukon nie-
miä. Etelärannan ebttstalla löytyy tulemattomia luotoja
ja saarta. Maikka kohta meri ulkopuolelta kuohuu, on
mesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin sanotuissa
saaristoissa. Suurin saaristo on Ahmenan saaristo
Pohjanlahben suussa. Läntisellä raittiastolla on saaristoja
ainoastaan siellä täällä, niinkuin Meren urkunsa Poh-
janlahben kapeimmalla kohvalla.

Suomen ijointa muoriselkää sanotaan Maan aksi.
Se kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensiit pitkin Nor*
jan rajaa, sitteti Suomen Lapinmaan läpi Weitäjän rajalle.
Säällä kääntyy je etelään päin ja on osaksi rajatta, ktmnekkase taännäkse kaakkoiseen päin Weitäjän puolelle.

Maanselästä fttlfee kaksi pääseltää poikki maan Poh-
janlahteen asti: 1. Suomenselkä, joka eroittaa Pohjan-
maan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
2. Salpausselkä, joka ensin kulkee läpi Karjalan ja sitten
lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Samon, Hämeen ja Sata-
kunnan pohjoispuolella, Karjalasta, Uusimaasta ja Warsi-
uais'(Sttomesta eteläpuolella.

Kahteen miimetsi mainittuun selkään yhbistyy neljä
lyhempää selännettä, nimittäin Karjalanseltä, Samon-
selkä, Hätneeitseltä ja ©atatttnttattjeltä.

Salpattsselästä kulkee lounasta kohben Lohjanselkä
aina maan eteläisimpään^ nenään asti, nimittäin Hantonie?
meen, ja kaakkoa kohben Hyräpäänselkä eriin.

Maanselältä fttlfee etelään päin Oitnassettä pitkin
Muonion ja Tornion jokia Pohjanlahteen asti, ja lotinaa-sen päin Kaiitunseltä Suomenselkään aSti.

lärwistä ja jo'istll on Suomenmaa hymin ritaS.
Syystä sitä sentähben sanotaankin „maatsi tuhat janoiseksi".
Erittäin rikas järmiStä on Suomenselän ja Salpausselän
mälinett osa maata, Se on ikäänkuin „merettä täynnä saa-
ria" ja ulkomaalaiset sanomat sitä nimellä Suonten järmi-
ylänkö. Täällä löytyy lukemattomia järmiä, joita salmet
ja mirrat yhbistämät.
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Mämaan mebet yhbistymät jatjottatn muutamiksi las-
fujoiksi, joiSta sentähben maan mesiritfatmmat joet muobos-
tttmat. Alamaan mebet laskemat ttjeampatn ptenempten jo-
kien kautta. Maan epätasaisuttben ja kimiperäisyyben tähben
omat mebet wirtaisat ja täymtä koskia ja putouksia.

Mainittujen muorijeltäiu kautta syntyy wiisi Wlllta-
wesistöä.

1. Pohjoinen wesistö: Inarinjärmi, joka Paats-
joen kautta purkaa mettänsä, ja Tenojoki, joka on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet laStemat ulkopuolella maan
rajaa Pohjoisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka mebet laStemat Pohjan-
lahben pohjoiseen osaan: Tornionjoki, jota ynnä sen syrjä-
joki Muonionjoki on rajana Dktotsia maStaan (kaup.Tornio).
— Kemijoki (kaup. Kemi), joka juoksee Kemijärmen läpi.
— Ottlunjoki, jonka kautta laStemat Dutttnjärmi ynnäsen lisämebet: Hyrynsalmen reitti pohjoisesta ja Sotka-
mon Xtitti (kaup. Kajaani) ibästä (kaup. Dulunjoeu marrella:
Oulu). — Wihboin juuri joukko pienempiä jofia, niinkuin
Lapuanjoki (kaup. Uusi Äaarlefcn eli Soenjuu) ja Kyröltjofi,
juurin Etelä-Pohjanmaalla.

3. Lounainen toeptö, jonka mebet laStemat Pohjan-
lahben etelä-ojaan ja Itämereen. Tässä huomataan mar-
sinkin pieni Pyhäjärmi (kaup. Tampere)-, Tähän laskee poh-
jotspuolelta Näsijärmi lisämesineen: Htsärinselkä, Pih-
lajameben ja Keuruun reitit. Etelästä tulee Pyhäjär-
meen Längelmäen reitti, Hauhon ja Wanajan reitit
(kaup. Hämeenlinna). Pyhäjänvestä juoksee yhbistynyt ivesi-
jottkko länteen päin, jaapi pohjoispuolelta lisäksi Kyrös*
selän Kyröskosken kautta ja laStee miimein Kokemäen-
joen kautta Poh janlahben etelä-ojaan (kaup. Pori). — Aura-
joki laSfee Itämereen (kaup. Surku).

3. Eteläinen ja Keskimäinen wesistö, joka laStee
Suomen lahteen. — buurin järmi on Päijänne (kaup.
Iywäskylä). Tähän järmeen juoksee pohjoisesta päin aari-
järmen reitti, Wiitajaaren reitti, joSsa on Keitele,
ja Dftatttalammeit reitti. IbäStä tulee Päijänteesen Sys-
män reitti, etelästä Wejijärmi. Päijänteen eteläpuolella
juoksee mesi kaakkoiseen päin (kaup. Heinola) ja sanotaan Kyini-
jo ji. Tähän jokeen juoksee pohjoisesta päin Mäntyhar-
jun xoitti, jonka lautta Putti am ji laStee. Kymijoki
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jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen snuhaaraan, joiden
itä-puolisessa on Korkeakoski kauniina putouksena. Rajalla
Wenäjätä ivastaan juoksee Rajajoki eli Siestarjoft.

5. Kaakkoinen wesistö, joka laskee Laatokkaan. —

Tässä löytyy faarifaS Saimaan järwi (kaup. Sappeenranta,
Mikkeli), joka saafti lukuisia lisäwesiä pohjoisesta päin. Näi-
den keskuspaikoista huomattakoon Haukiwesi (kaup. ©aroon-
linna). Tähän järween tulee pohjoisesta päin Kallaweden
reitti, jossa on Kallawesi (kaup. Kuopio) ja sen pohjoiset
lisätoeoet, nimittäin lisalmen ja Nilsiän reitit. Koil-
lisesta tulee Haukiweteen iso Pielisjärwen reitti, jossa
on Pielisjärwi, Pielisjoki (faup. Joensuu), Pyhäselkä,
johon Höytiäinen laskee, ja Oriwesi. Haukiwedestä
juoksee wesi etelään päin Pihlajaw johon Puru-

IMATRA.
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mest yhbistyy ja laskee ©aimaasen. Saimaasta lähtee
Wttokjen mirta, jossa on Imatra, yksi Europan ijoint-
pia koskia. Wttoksi laskee Laatokkaan kahbella stmhaaralla
(kaup. Käkisalmi).

Ilmasto. Suomi on NONJOiB6N lauhkean vyöhyk-
keen pohjoisessa osassa sekä 083.1581 pohjoisessa 1^v1-
m3.883 VVöNvlvlv66BB3, ja sillä 0N jokseenkin kylmä
manner-ilmasto.

Pää-elinkeino on m«c«^m'//6^ joka kuitenkin 011
vaivaloista, koska m33 v1i1N3,11!3,3.N, 011 kivin6f3.ill6N
ja kist<3,NßS^3in6N 86153. täynnä 80lt3. ja rämsitä.
N3.3,Nvil^6lvlsßSSN sopivimmat OV3.t Varsinais-Suomi,
Htlßim33. sekä Hamssn^ 83t3kt1NN3.N jaPohjanmaan
etelä-osat (~Isonkyrön vainiot" ja ~^V33B3N ruis").
Yleisesti viljellään rnißt3., otraa, 153ttf33 ja maa-
perunoita. Pellavas Nl6N6Btvv paraiten Keski-Hä-
meessä. Pohjoisimmassa 083883 harjoitetaan 3.1N03.8-
--t33n vähän maanviljelystä, sillä talvi on niin nitkä
6ttsi vilja valmistu, t3NI kvllN3. tulee niin aikaiseen,
6t,t3. 113113. viljan N3N66. — H6clslm3.nnit3 lövtvv
V3.11.5mni3.883, m3.3r3.883. ja mslt^sin 9.in038t33N etelä-
rantamaalla, vaan metsämarjoja lövtvv viljalta ja
rtlNß3immin pohjoisissa osissa m33t3.. — Metsät tävt-
tävät Bttnrsn 083.N m33.n pintaa ja kasvavat V3.fßin-
l^in N6t3^J3.3., knnßt3. ja koivua. Meis«)l/im'io tuottaa
maan etsvimniä, vientitavaroita, nimittäin lankkuja,
lautoja ja tSfV33, (Pohjanmaalta). — k3.nin.n3, m33N-
viljelystä 0N /css^k«/ioi'w t3rt563N3X 613tt18156in0N3. Se
3.nt33 paljon voita ulosvietäväksi. Nrinom3iß6N BN.N-
-riarvoinen on karjanhoito N13311 pohjoisissa 081883.,
jossa on livvat laitumet ja liiitvt s„k<iminZ3n nii-
tvt"). Paraimpia ll6Voßig. löytyy Savossa ja 1^3,fJ3.-
--lassa. ki3ninm33N tärkein eläin 011 peura. — Hssk
sästys 0N sivuelinkeino; snimmälti 1:336.6t33.n kvl-
Ksitä ja metsälintuja. — Suuremman arvoinen on
kalastus. Etenkin pyydetään haileja merestä, lohia
virroista ja muikkuja järvistä. — ktto^i^ö 61 ole 3.r-
--votta. Metalleista lövtvv rantaa enimmin ja msl-
kein joka paikassa. Sitä saadaan varßtnkin järvistä
ja soista maan NollJoißißß3, ja itäisissä osissa. X3.11:-
--kia poltetaan paljon Uusimaalla ja Varsinais-Suo-
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messa. Yleisin kivilaji on graniitti. — Teollisuus ei
täytä tarvetta. Enimmät tehtaat löytyvät etelä-
osissa ja etevin tehdaskaupunki on Tampere. Lai-
vanrakentamista harjoitetaan paljon ja etenkin Poh-
janmaalla. Ntelä-Pohjanmaan talonpoikainen kansa
on hyvin näppärä kaikenlaisessa käsi-teollisuudessa.
Turun ja Porvoon tienoilla valmistetaan paljon puu-
villakankaita; Uudenkaupungin tienoilla tehdään pal-
jo puu-astioita. — Sisämaan Aamupa ei ole erittäin
vilkas, vaan ulkokauppa ja merenkulku ovat sangen
vilkkaita. Kaupan edistämiseksi on Ktnmaam Aam«v«
kaivettu, joka johtaa Suomenlahdesta (Wiipurista)
Saimaasen, jotta laivat voivat päästä merestä Sai-

aasen ja sen sisävesiin. Rautateitä on rakennettu
Helsingistä Hämeenlinnaan, Tampereelle, Lammisaa-
reen, Hankoniemeen, Turkuun, Waasaan, Pietarsaa-
reen, Kokkolaan ja Ouluun sekä Porvoosen, Lap-
peenrantaan, "Wiipuriin ja Pietariin. Etevimmät
kauppakaupungit ovat Viipuri, Helsinki, 'Lurku,
Pori ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi /3^m^O/«/s/^joiden sukua Lappalaiset ovat. Ruotsalaisia löytyy
Ahvenanmaalla, osassa Lurun saaristoa sekä Uuden-
maan ja Pohjanmaan etelä-osissa. Venäläisiä ja >3«^-
salaisia löytyy enimmin Wiipurin läänissä. Musta-
laisia löytyy siellä täällä yli koko maan. Liheim-
min asuttu on lounainen osa maata.

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

Suomi on eroittumaton osa Venäjän valtakun-
taa, jonka keisari on skmnsn Suuriruhtinas. Mutta
Suomella on omat lakinsa ja Venäjästä eroitettu
hallinto. Kansa lähettää edusmiehiä valtiopäiville
ja hallituksen etupäässä on H^s)^a«M^l)s^^ö>i jaXek
sarillinen Senaatti. Läänejä hallitsevat Anne^ik^.
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Suomi on monta vuosisataa ollut yhdistetty
Ruotsin kanssa ja on sitten vuodesta 1809 yhdis-
tetty Venäjän kanssa.

Suomi jaetaan hallinnon suhteen 8 lääniin: k Uttben-
maan, 2. Turun ja Porin, 3. Hämeen, 4. Wiipuriu,
o. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Waasan setä 8. Oulun
ja Kajaanin.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuttu on
Uudenmaan lääni (11,000 nkm.) Suurin mutta har-
vimmin asuttu on Oulun lääni (160,000 nkm.).

Historiallisessa suhteessa jaetaan Suomi 9 maakun-
taan, jotta omat: Warsinais-Sttonti, Sthmena, Sata-
kuitta, Uusintaa, Häme, Karjala, Samo, Pohjan-
maa ja lapinmaa.

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

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

©nitmnät kaupungit omat meren rannalla. Suurim-
mat omat: Helsinki (50,000 asut.), Turku (26,000), Wii-
puri ja Tampere (17,000), Oulu (11,000) ja Pori (9,000).

1. Nudenmaan lääni
on (SttomentaHben rannalla Hankoniemestä alkaen lännessä
Kymijoelle asti tbäsfä. Kaikki läänin kaupungit omat meren
rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Weaportn linnoitus,
Pormoo, Somiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi erin-
omaisen huivin rakennettu. Sillä on kaksi oiwallista satamaa ja
tuonnin suhteen suurin kauppaliike maassa. Meren puolella on kau-
pungilla suojana roaljroa Weaporin linnoitus SBargön saaris-
tolla. — Porwoossa on hywä kauppaliike. — Tammisaari on
tunnettu kilohaileistaan. — Hankoniemellä on hywä satatna.

2. Tnrnn ja tycvin lääni
täyttää maan lounaisen osan ja Ahmenan saariston. Man-
nermaalla on meren rannalla seuraamat kaupungit: Surtu,
Naantali, Uusikaupunki, Nautita ja Pori. AhweNllN-limalla löytyy Maarianhamina.

Surku on maan wanhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa*
ja tehdaskaupunkeja. Kaupungin rakennuteta on roanha tuomio-
kirkko huomattawa, Aurajoen suussa on Surun linna, roanljinmaassa. — Naantali on roähämen kaupunki, tunnettu willakutouk-
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ftstacw. — Uusikaupunki harjoittaa puuastiain-kauppaa.— Rau-
ma, tumtettu pitsinteoksistaan. — Pori rcie ulkomaille paljon lant-
kuja ja lautoja sekä harjoittaa suurta merikulkua ja laiwanrakenta-
mista. ' .' "^7 '

Kauppaloita owat Salo, erään Itämeren laljben roierellä
ja Ikaalisten kauppala Kyrösselän rannalla.

3. Hameen lääni
on länsipuolella Päijännettä ja samoin kuin Mikkelin''ja
Kuopion läänit keskimaassa. Kaupungit jomat Hämeen-
linna ja Tampere.

Sähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Äruununjinna^elt
Hämeen linna lähinnä wanhin maassa. — Tampere on ihanalla
paikalla. Näsijärwen ja Pyhäjärroen wälittä. Siellä on suuri puu»
miffatehbaå t), m. tehtaita ja se ynnä Kuopio owat keskimaan suu*
rimmat kaupungit.

Kauppala: ai)ti, rautatien pysäkki lähellä Söestjätraeä.

4. SSiipttfin lääni
on maan kaakkoinen osa. Suomenlahden rannalla on Vii-
puri, Hamina ja Kotka, ©aintaan rannalla Lappeen-
ranta, Laatokan rannalla Käk"isatmi ja Sortamala.

Wiipuri on Saimaan kancnvan suussa ja se rote sentähben
kaikista maan kaupungeista enimmin taroaroita ulkomaille. Kau-
pungissa on linnllnjäännöksiä ja roallituksia. — Haminassa on
maan kadettikoulu. — Käkisalmi ja Sortamala tekemät kauppaa
Pietarin kanssa. — Kotka, saarella Kymijoen itäisellä suulla, en
nterlittäroä sahaliikkeestään.

©aaria: Suomenlahdessa Suursaari; — Laatokassa 2Sa-
lllmo ja Kononsaari, molemmissa kreikkalaisia luostareja.

5» Mikkelin lääni
Päijänteen ja Oriweden mälillä. Se on täynnänsä järwiä,
jotka peittäwät enentmän kuin neljänneksen sen pintaa. Kau-
pungit omat kaikki wähäisiä: Mikkeli, Saimaan rannalla,
— Sawonlinna, Hcmkiweden ja Pihlajameden wälillä —

sekä Heinola Iyrängön kosken warrella.
Sawonlinna on laiwakulun keskuksena suurelle osalle sisä-

maata, Eräällä saarella kaupungin wieressä on Olawinlinnn.
Pihlajameden ja Puruweden wälillä on luonnon ihanalla seu-

dulla pitkänsoikea saari Punkaharju.

6. ®Uopioii lääni
ulottuu Keiteleestä lännessä Wenäjön rajalle saakka idässä
ja seit kaupungit owat Kuopio ja Joensuu.
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Kuopio, kauniilla paikalla Kallameden rannalla (8,000 afuf.),
on samoin kuin Turku ja Pormoo piispanistuimena. — Joensuu,
*JJieligjoeu suussa, on mähäineu faupunfi roilkfaatta kauppaliikkeellä.

Kauppaloita: Markan s, eteläpuolella Kuopiota, konepaja;
— lisalmi, luopiosta pohjoiseen päin; — ja Nurmes, Pielis-
järroen luona.

1808 muoden sobasta oroat tunnetut T ala, lähellä Kuo-
piota, ja Siiffllmi ynnä Äoljonrotrta.

7. Naafan lääni
ulottuu Pohjanlahden rannan keski-osasta Keiteleesen ja Päi-
jänteesen. Éltvtix rannalla on Kristiinankaupunki,
Kaskinen, Nikolainkaupunki lknt. Waasa), UuskKaar-
leby eli Joensuu, Pietarsaari jaKokkola. Sisämaassa
on Iywäskylä, Päijänteen ftohjaisrcmnalla.

Suurin kaupunki on Nikolainkaupunki (8,000 asuk.). On
horototfeuben istuin samoin kuin Turku ja Wiipuri, ja harjoittaa
suurta kauppaa samoin kuin Äristtinan kaupunki. —Kaskinen, mä-
hätnen kaupunki oiroaftistne fatamoineen, harjoittaa hailinpyyntöä.
— Iymäskylässä on kansakoulunooettajan-seminari.

pohjanmaalla on monta 1808 muoden sodasta tunnettua paik-
kaa, niinkuin Lapuan Sfofplä, Juutas, Oraroainen, keroon-
lähti (Oulun läänissä) y. m.

8. Oulun ja ftaiaanin låånl
on pohjoisin kaikista lääneistä. Meren rannalla on Raahe,
Oulu, Kemi ja Tornio. Sisämaassa on Kajaani.

Raahella on suuri fauppalairoasto. — Oulu roie kaikista
kaupungeista enimmän termaa ulkomaille. — Muut kaupungit oroat
mähäpätöisiii.

Torniosta pohjoiseen päin on Slaroasafsa, johon matkusta»
roaisia keräytyy Juhannuksen aikana keskkyön aurinkoa katsomaan.

Läänin joisin osa, Suomen Lapinmaa, jaetaan Sap-
peihtn.

Z. Rnotsi ja Norja.
Nojat: katso kartasta.

Nämät maat täyttämät Skandinawicm niemimaan, joka
ulottuu Itämerestä aina Pohjoiseen Jäämereen asti.

Meri muodostaa kaikkialla sl)it>ä(le tunfemota wuonoja
ja rantojen ulkopuolella on tuhansittain luotoja tahi saaris-

ja. Suurimmat saaret otoat Sofotensaaret Pohjois*
läämeressä Länsiwuonon ulkopuolella, Ölanti ja Gotlanti
Itämeressä. — Merkillisimmät wuonot Norjan rannalla
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owat Kristianian wuono, Tronbhjemin wuono ja
fiansitouono (Wests

Skanbinawian niemimaa jaetaan pohjoiseen ja eteläi-seen osaan; niiden mälillä on lawea alanko, jossa on 2Be*
nerin, Wetterin ja Mälarin jiirwet.

Se osa maata, joka on pohjoispuolella suurta järwiä,
on amorittutata* Pohjasta etelään kulkee kölin muori jono,
joka pohjoisessa on rajana Ohiotjtn ja Norjan Mältttä. Nor-
jassa kulkee se lounasta kohden nimillä ©ororesjelb ja
Sangfjelbene ja ulottuu läusirantacm asti, jossa se jyrk-

MAISEMANORJASSA.
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fäna laskcmi Atlantin mereen. 3Konttufittft§ta memtåta
mainittakoon: ordkap, Norjan ja koko Guropan pohjoisin
kohta ja Lindesnäs, Norjan etelciiftn kohta.

Vuorst ovat niin korinat, 6ttä Buurst tuuturi-
-Bslät ov3t peitetyt ikuißslla lumella; korkeimmat
vuorsllliuiput ov3t Langfjelden'illä ja kohoavat
2,600 metrin korliuißikßi. Nuotßißßa alenee vuori-
jono väliitsllsu Pohjanlahtea jaBuuri3 järviäkohden.
Pohjoisessa Ruotßißß3 OV3t vuorst matal3t^3 mu.06.08-
--t3V3t l3t^sit3 vuoritaß3lllio^'a, ajoita 83110t331l Lapeiksi.

Koko vuorimaa on ril^3B järvistä ja jo'ista.
Joet eli vk)"«i ovat vähäksi 08al:8i lraakßikululls so-
r^ivat, sillä niissä on paljo putouksia t3lii koskia.

olia. Ruotsissa uurtaa rajana olewa joki Tornion-
joki, Daljoki ja ©ötajoft (faup. Göteborg). Götajoen
kautta laskee Wenerin järwi ja Götajoessa omat Troll-
hätteputoukset. — Norjan täxtän joki on (Blommen.

«Siinä osassa maata, joka on eteläpuolella suuria jär-
tt)tä, on joitakuita wuorisia seutuja. — Eteläisin osa, Skå-
ne, on tasankoa.

Tämän niemimaan ilmasto on maan rktuuäsn
vuolvßi hyvin erilainen pohjoisessa ja eteläisessä
08388a. Nutta se on mvoß srilaillSllRuotsissa ja
Norjass3. M)^/k 833 nimittäin paljon lämmintä Golf-
virraßta ja siliä on meri-ilmasto. Kun lämmin msri»
ilma äkkiä livlmsnss koliclatsßßaan kylmiä vuoria,
niin ou ilma 83n^sn I^oßts3. Bergenissä Bataa kol-
ms jopa neljä l^srtaa sen vsrtaa kuin meillä. Ruot-
sissa, jota kor^s3t vuorst sroittavat Atlantin ms-
rsßt3, on ilm3Bto snsmman m3lltsrsiusll.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaista ja Norja-
laisia, jotka ovat Bul^ua I'3NBl^al3iBtsn ja IBlantilaiB-
-tsn 1v3H883. Näitä kansoJ3 nimitetään Skandinaa-
veiksi ja lisiclan kielensä ovat livvin toistensa kal-
taiBia. Niemimaan pohjoisissa 081883 lövtvv väliäi-
nen joukko Lappalaisia ja Suomalaisia, jotka slavat
kalastuksella ja peuranhoidolla.

Uskonto on luterilainen ja kansanvalistus yleinen.
Nuoliin ja Norjan kuningaskunnilla 011 vlitsi-

nen kuningas. I^orja on monta vuodataa ollut vk-
äiätsttvnä Tanskan kanss3; vsan kun se siitä eroi-
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tettiin v. 1814, kävi se liittoon Ruotsin kanssa, kui-
tenkin niin, että se on Ruotsista erillään omaval-
tainen ja hallitaan omain perustuslakiensa mukaan.

Ruotsi
(450,000 ntm., 4,700,000 afuf.)

Rajat: katso kartasta.

Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Maan vil-
javimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien vm-
pärillä olevat tasangot. Nuut osat ovat hiekka- ja,
kiviperäistä m33ta. Pohjoisissa osissa on maanvil-
jelys epävakainen usein tapahtuvien halla-öitten
tähden. — M3anviljelystä lähinnä on vuorityö Ruot-
sin tärkeinnä elatuskeinona. Keski-Ruotsin poikki
kulkee metallirikas seutu, joka antaa vaskea ja eten-
kin rautaa,. Ijästä tulee, että metallitavarain teolli-
Luutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpoittamiseksi on poikki
maan kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee ni-
mittäin Götan kanava Vetterin läpi Vsnsriin, josta.
Trollhätte-kanavan laitokset kulksvat Götajoen pu-
touksien sivuitse. — Rautateitä kulkee Tukholmasta
Göteborgiin, Malmöön, Kristiania3n J3 useampiin
muihin kaupunkeihin.

Ruotsi jaetaan 3 osaan, \otta owat ©vpeait maa
keskellä, Götan maa etelässä ja Norla nti pohjoisessa.
Nämät pää-osat jaetaan taas maakuntiin ja hallinnon
suhteen lääneihin.

Swean maassa on Tukholma, Upsala, Falun ja
Gefle.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki ja siinä on
200,000 asukasta, Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Upsalassa, annissa, on
t)liopi§to ja kuuluisa tuomiokirkko.— Falunissa, ©alarne-maaiun-
nasja, on wllskikairoanto. — ©esle on kauppakaupunki.

Götan maassa on Norrköping, Kalmar jaKarls-
krona tba^fa, Malmö ja Lund Stanessa sefä Göteborg
luoteessa.Norrköping, StägötanmaaSfa, on melkoinen tehbasfaupunit.
— Kalmar, Smälannissa, tunnettu linnastansa, jossa tehtiin Kal-
marin liitto w. 1397. — Äaiistkona on Ruotsin sotasatama. —
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Malmö, Juutinrauman rannalla ja rautatien warrella, wie ulko-
maille Skånen nuijaa. — Lundissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomiokirkko ja yliopisto. — Göteborg,Särtsigötanmaaäsa,
on rikas kauppa-kaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki (90,000 asui.).

Norrllluuissa on meren rannalla monta pienempää
faupunJia, niinkuin Snndswall ja Uumaja.

TUKHOLMA
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Norja.
(325,000 ntm., 1,900,000 asuk.).

Najat: katso kartasta.

SBuoret jakamat Norjan 3 pää-ofaan, nimittäin
©telätunturiseen eli @öubent/jelb'in, Länsitunturiseen eli
Westenfjeld'in ja pohjantunturiseen eli Nordenfjeld'in
Norjaan.

Elinkeinoista ori maanviljelys väli6iriiiiäii arvoinen,
Lilla I^lorja on vuorimaata, ja, vuoBittain tuoäaau.
maalian naljori viljaa. Sitä vaBtoin tuottaa metsän-
hoito 6t6läBBä ja, kalastus nitein Kolio läuBirautaa Buu-
ria tuloja, Joka vuosi Kokoontuu enemmän Kuin
25,000 ihmistä kiol?ot6ii'Baarill6 silliä ja turBl^ia vvv-
tämääri. Paljon viedään Kaloja Espanjaan ja mulliin
KatoliB-UBkoiBiin maihin, jossa naaBton aikana syö-
dään kalaa. — Nordenfjeldin korjaan tulss keväällä
luksmaton joukko haahkoja ja muka vsBil.intu.ja,
jotka tuottavat livötvä varsinkin untuvillaan, joita
pesästä saadaan. — Merikulku on I^orjaBBa vallan
suurenarvoinen ja U'orjalaiBst ovat koko maan väällä
tunnstut oivalliBikBi msrimisliikLi.

Norjan suurimmat kaupungit omat Kristiania
(120,000 asuk.) ja «Bergen (45,000 asuk.).

Söndenfjeldin Norjassa on meren rannalla Kris-
tiania.

Kristiania on Norjan pää- ja yliopisto-kaupunki.
Westenfjeldin ja Nordenfjeldin Norjassa on meren

rannatta: Statpancjer, Bergen, Trondhjem ja Ham-
merfest.

Stawanger ja Bergen oroat Mafaupan pääpaikkoja. —

Trondhjemissa on tuomiokirkko, joka on Pohjaismaiden suurim-
pia ja roanhimpia. — Hammerfest on pohjoisin kaupunki maan
päällä.

3. Tanskan tnningasknnta
(38,000 nkm., 2 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

käsittää Tanskan saaret ja pohjoisen osan Jyllannin
niemimaata.
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Tanskaan knulnu. tätä nykyä ainoastaan pon-
joinen osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen
Jyllanti sen jälkeen Kun muut osat, Slesvig ja Ao/-
Fisiil, v. 1864 yhdistettiin Preussin kanssa.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itäme-
ressä. Itämeren ja Kattegatin wälillä on Seelanti,
galster, Laalanti [loo], Fyen ja Langelanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa ja kaikki saaret,

paitsi vuorinen Bornholm, ovat viljavia; niillä 153,8-
-vaa siellä täällä vähempiä vvökl^i- ja tammimetsiä.
Niemimaan keskitse kulkee hietaharjanne monine
kankaineen ja näättvv <3^tt^s^i^ niemeen. Nabalan
länsirannikon ulkopuolella on kaitainen rivi „liet-
«sikiä", s. o. hiekkaa, jota rnsri on kokoihin ajanut.
Poikki koko niemimaan knlkss Limvuono.

l!m28to on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

Tärkeimmät elinkeinot ovat, maanviljelys ja kar-
janhoito. Meri Knn on maan ympärillä, niin ovat
ms^Hs ja kauppa melkoisia. Rautateitä löytyy
sangen naljon.

Uskonto on luterilainen. Sivistyksessä ovat, Tans-
kalaiset nvvin korkealla kannalla.

Tanskan ainoa suurempi kaupunki on pääkaupunki
Kjöbenhavn ett Köpenhamina (280,000 ui.).

KöpenHamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla ja
asemansa wuoksi wilkas merikauppakaupunki, sillä Juutinrauma on,
samoin kuin 6atai§'in, Gibraltarin ja Konstantinopolin fattnet, yksi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii wuosittain noin 20,000
lailvaa. Äöpenhamina§sa löytyy roaltakunnan yliopisto.

Maan muista kaupungeista on huomattawa: Hel-
singör Seelannissa, ense Fyenissä ja A arl) us [oor]
Jyllannissa.

Helsingör, Juutin raumau kapetmmalia kohdalla. — Aar-
-I)U§ on Jyllannin tärkein kauppa-kaupunki ja Tanskan toinen kau-
punli (25,000 asuk.).

Tanskan syrjämaat Guropassa omat Färsaaret ja
Saanti.

Färsaaret oroat korkeita ja puuttomia kallioita. —Islan-
nissa (100,000 nel. km., ainoastaan 70,000 asut) on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita setä monta tultrouorta, niinkuin Hella, ja
kuumia lähteitä, niinkuin ©epfir, joka rootpi suihkuttaa mettä 30—
60 metrin korkeudelle.
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GEYSIRISLANNISSA.

I^ä^aarst ja Islanti saavat lälliinintä Golfvir-
raBta ja niissä on Bsntähä6n lauhkea talvi. Färsaa-
rilla, voi 2.ino3.B<ik<>».ii ohraa viljsllä, vaan I3lanni3Ba
viluja si valuiistn, koska Kesä on Kvlmä Ha KoBtsa.
Tämä KostsnB Kasvattaa näillä Baarilla itinBaaBti nsi-
nää ja ssntänäsn sisllä narjoitstaan oivallista lam-
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mashoitoa. lämä vnnä kalastus ja linnunpyynti
(„haahkoja", „lintuvuoria") ovat Färsaarelaisten ja
Islantilaisten tärkeimmät elinkeinot. Polttopuuksi
kävtetään Islannissa meren ajamia nnita.

Kesii-Europa
käsittää kaikki ntaat Puolasta itäpuolella Atlantin mereen
saakka länsipuolella; itämerestä ja Pohjanmerestä pohjois-
puolella Pyreneihin, Wälimereen ja Atppeihiit saakka etelä-
puolella. — Waltatunnat, jotka luetaan Keski-Europaan,
omat siis: Tanska, Saksa, Itäwalta-Unkari, Smeitsi,
Hollanti eli Alamaat, Belgia ja Franska.

Keski-Guropan rannat oivat matalat, wcmn mitä edem-
mäksi tullaan maan keskustaa kohden, sitä enemmän maa
kohoaa, funnes tullaan Keski-Guropan muorille. Nämä omat
suurempien ja pienempien tasankojen kautta eroitetut Al-
petata, jotka omat Guropan korkeimmat wuoret. KesfkiSu-ropassa woi siis sen korkeuden suhteen eroittaa kolme osaa,
nimittäin alanko, Keski-Guropan ttmoret ja Alpit.

1. Keski-Europan aiam^o on lakea ja vaihetsl-
len löytyy Biinä metsiä, Boita javiljavia maita". Vs-
näjän pohjoinen maanselänne jatkantnn länteen näin
pitkin Itämeren rantaa Jyllantiin aBti ja Jyllannin
nummet jatkantnvat etelään näin Hannoveriin saak-
ka. I^anBkalaiB6t ~Klitter"-nimiset hiskkaBärkät jat-
kautuvat ~J)wwew"-nimisinä pitkin pohjanmeren ran-
taa Hollannin ja Belgian maihin, osaksi saarilla ja
osaksi mannermaalla. Nämät Baaret, joita Friisein-
saariksi nimitetään, ovat Bvntvnest hävittäväisistä
vesitulvista, jotka ovat nousseet maahan. Hiekka-
-Bärkkien sisäpuolella on rsnnnB erinomaisen vilja-
vata maata, jota Banotaan marskimaaksi.

(Kuulla ja anrin^olla on Bnnri vetovoima, joka
suuremmissa meriBBä synnyttää nousu- ja laskuveden
vaihtelun, niin nimitetyn koho- ja pakoveden. Noin
knnBi tnntia keBtää luode ja noin 6 tuntia vuoksi.
Veden korkeuden eroitus valtameressä on 9, 15,
jona 30 metriä; Jyllannin länsirannalla on 86 3
metriä.
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Friisein saarten sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja luode-aikana tuopi vesi muassansa paljon
hienoa savimaata. lämä jää jäljelle kun vesi taas
pakenee ja vähitellen siitä syntyy maa. Asukkaat
koettavat sulkulaitoksilla suojella tämmöistä maata
vesitulvista. Sulkulaitokset rakennetaan vähitellen
vahvoiksi ja korkeiksi valleiksi. Koska marskimaat
ovat syntyneet lihavasta savimaasta ja ovat hyvin
viljavia, ovat ne erinomaisen soveliaatkarjanhoidolle.

2. Keski-Europan vuoret muodostavat suuren
kaaren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle
asti. Niitä on 3 jaksoa: Franskan ylämaa lännessä,
Keski-Saksan imo^si keskellä ja Hk^)<2^'i idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Mo«s-
laakso eroittaa Alpeista. Keski-Europan vuorista
huomataan lännessä Juravuoret, joita eroittaa Al-
peista Sweitsin ylämaa; Vogesit ja Schwarzwalol, joiden
välissä on Rheinin laakso. Pohjoisessa on Harzvuori,
jonka korkein huippu on Blocksberg. Keskellä kul-
kee vuorijonoja, joita osaksi eroittaa Alpeista >3a^-
sam ylämaa ja osaksi ympäröivät Fö/im^ lisnZ^mattki
(Sudetit, Erzgebirge ja Böhmerwald). — Idässä kul-
kevät Karpatit kaaressa ulkopuolella Unkarin tasankoa.

3. Alpit kulkevat myöskin kaaressa, vaan tä-
mä on paljoa lyhyempi, ulottuen Välimerestä lännessä
vain Adrianmereen idässä. I^e ovat keskikohdal-
taan korkeimmat ja korkein huippu on Mmiö^n^,
4,800 m. Ben nimi on suomennettuna valkea vuori,
koska Montblanc, samoin kuin muutoin useat toi-
setkin huiput Alpeilla, on valkea jäätiköistä („Grle-
tscher"-nimisistä) ynnä ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alpeissa
löytyy monta s^^sm^s^ä eli imo^snsoia») joidenkautta
voi päästä Keski-Europasta Italiaan. Uämät vuo-
ren-solat eivät ole luodut ainoastaan jalkamiesten
käytäviksi, vaan suurella vaivalla ja suurilla kus-
tannuksilla ovat ne tehdyt oivallisiksi maanteiksi.
Jyrkkyyden vuoksi ovat ne monenmutkaisia ja mo-
nessa kohden kallion seiniin hakatut; jokien ja sy-
vyyksien ylitse on rakennettu siltoja, esim. Pirun-
silta.
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Kun kovään ja kesän lämmin sulattaa lumon
vuorilta, syöksee usoin alas suuria lumivyöryjä oli
lavineja, ja matkustavaistsn varjoksi on monoon
paikkaan rakonnottu katottuja toitä. Alassyöksyvät
lavinit viorovät silloin kattojon yli vahinkoa toks-
mätta, l^olmsn vuorisolan lävitso kulkoo rautatoitä,
rautatien-tunneli (maanalainen tio) vis Franskasta
Italiaan ja äskettäin on porattu tunneli 15 kilomet-
rin levyisen vuoron läpi. Tämän tunnelin kautta
kulkoo rautatio Sweitsistä Italiaan.

lokill. Keski-Guropan alangon läpi juoksee monta
jokea, jotka kaikki, paitsi Rhein, tulewat Keski-Guropan Vuo-
rista. Maitten jokien juoksu näyttää selwästi, että Keski-
Europa wiettää merta fo^tt pohjoiseen ja länteen päin.

itämereen juoksee Weiksel (kaup. Warfowa ja Danzig)
ja Ober rtaup. Breslau ja Stettin).

Pohjanmereen juoksewatElbe (laup. Dresden ja ©am*

ALPPIMAISEMA.
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Surg), Weser (faup. Bremen), Rhein (kaup. Stratzburg ja ÄBIn),
Maas (faup. Rotterdam), ja Schelde (kaup. Antwerpen), jotka
Mme wiimeksi mainittua yhtymät laskiessaan mereen.

Kan aliin juoksee Seine [feen] (faup. Paris, Rouen
[ruang] ja Se §aore slöawrl).

Atlantin mereen juoksee Loire sloarl (faup. Nantes
[nangt], ja Garonne (kaup. Bordeaux sbordoo).

Ms/w syntyy 8:t 6-ottnarä.illa, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjoiseen päin Sweitsin
kautta ja virtaa sitten läpi Bodenj länteen-
päin Baselin kaupunkiin asti. Sweitsin läpi kul-
kiessaan 6i se 016 liaakBikulull6 80piva, Billä 86n
juoksu on liian rvöpsä, syystä sttä 86 kulkee kai-
taisena kallioiden välitse. Baselista i.'uokB66 se läpi
Buur6n Rheinlaakson (kaup. Basel, Strassburg ja
Mainz) i.'a Baapi tämän laakBon poli^'oiBpääBBä Hs«M-
nimisen syrjäjoen idästä. Kölnin 86u6.uills alamaalle
tultuaiiBa muuttuu se leveäksi, taBaiB6Bti juoksevaksi
virraksi, jota hyvin Buur6t alukB6t saattavat purjeh-
tia. HollanniBBa vntvv Biili6n Maas ja Schelde ja
nämät joet muodostavat Buur6n suistomaan, jossa
on joukko Baaria. — Rhein on hyvin tärkeä joki ei
ainoastaan Hollannille ja Belgialle, jotka ovat sen
«uiBton varrslla. Joka päivä kulk66 pitkin jokea
monta purjs- ja höyrylaivaa, jotka kuljettavat mat-
kustajia ja tavaroita X6Bki-Vuropan sisä-osiin ja
sieltä taas toiBia poiB. Tästä voipi näliclä, mit6n
tärksät joet ovat k6BkuuBliikks6lls. Ennen aikaan,
kun rautateitä si löytynyt, olivat jo6t kyllä tärk6-
ämpiä kuin nyt; vaan niitä myöten kuljetetaan kui-
tenkin vislä sangen palhon, koska purj6käuB niillä
on palhoa liuok6ampi kuin rautateillä kulku. Jokia
pitkin alaspäin käypi kulku tietysti helpoimmin ja
«6ntäliäsn lasketaan nikä myöten lukemattomia hir-
siä BiBämaan metsärikkailta 86ucluilta rantamaalian.

Keski-Guropan muorien eteläpuolelta ja Alppien poh-
joispuolelta wirtaa mest näibeit wuorten mäliftEe tasangoille;
ja niin syntyy Rhein Pohjoiseenpäin, Rhone länteenpäin ja
Tonawa itäänpäin.

Wälimereen juoksee 9tl)6ne, joka, samoin kuin Rhein-
kin, alkaa @:t Gotthardilta ja wirtaa länteenpäin Genswen-
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järmen lämitfe. Lyonin kohdalla kääntyy se etelää kohden
(komp. ©eneoe [fljeneeo] ja £t)on [Kong]).

Mustaan mereen juoksee Tonawa, joka on 3000
km. pitkä ja (Suropan lähinnä isoin joki. Se juonee ensin
itää kohden Itämallan läpi; Uitkari^fa se raänttir; etelää kohden
ja sitten se taas juoksee itäänpäin (kaup. Wien ja Budapest).

llm2Bto. Keski-Europan alangolla on meri-
ilmasto meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edem-
mäksi tullaan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin
se muuttuu manner-ilmastoksi. Unkarissa siis sa-
taa ainoastaan puolen sen verran kuin meillä. —

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

Uskonto on Keski-Europan pohjoisessa osassa
protestanttinen, eteläisessä ja läntisessä katolinen. Poh-
jois-Saksassa ovat asukkaat enimmältä luterilaisia
i.'a Alamaissa reformisia. Eeforminen uskonto on
myös levinnyt erääsen osaan Sweitsin maata. Itä-
valta-Unkari, Belgia ja Franska ovat sitä vastoin
katolis-uskoisia.

Kansanvalistus riippuu osaksi uskonnosta. Ka-
tolis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähem-
min valistunutta.
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4. Saksan Keisariknnta.
(540,000 nkm., 47 milj. asuf.)

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

leon I valloittanut suuren osan Europaa. Paitse
Franskan oli hän Espanjan, Italian, Felgian, Hoi-
lannin ja Länsi-Saksan hallitsijana. Europalaiset
ruhtinaat yhdistyivät hänen valtaansa kukistamaan,
joka heille myöskin onnistui. He kokountuivat sen
jälkeen „kongressiinu "Wieniin Europan valtio-asioita
järjestämään. Siellä perustettiin 38 valtiosta Saksan
liitto, jonka tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Yh-
teisiä asioita johtamaan asetettiin liitto-kokous
Frankfurt am Mainiin, johon saksalaiset valtakun-
nat lähettivät edusmiehensä. Liiton kaksi mahta-
vimpaa valtakuntaa, Freussin kuningaskunta ja Itä-
vallan keisarikunta, olivat kuitenkin kateelliset, jos-
ta viimein v. 1866 syttyi sota. Freussi voitti tais-
telussa. Itävallan täytyi luopua liitosta ja tämä
raukesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja
hankki itselleen ylivallan. Pohjois-Saksan valtiot
tekivät nyt keskenänsä liiton, niin nimitetyn Poh-
jois-Saksan Micm, Preussin johdannon alla. Tähän
liittoon yhtyi Saksan viimeisessä sodassa Franskaa
vastaan myös Etelä-Saksan valtiot.

Saksan woipi jakaa kahteen osaan, nimittäin Poh-
jois= ja ©telcts(Éaffaan. Mainwirta on niiden rajana.

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

Pohjois-SaksllllN kuuluu 21 waltiota. Pääwaltio on
preussin kuningaskunta. Muista siihen fimluttnSta
waltioista omat tärkeimmät S^achsin kuningaskunta,
Sachsilaiset herttuakunnat, Mecklenburgin ja
Dlbenburgin suurherttuakunnat ja nuo 3 wapaata
kaupunkia Lybeck, Hamburg ja Bremen.
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Etelä-Saksaan fmtltut Baierin ja Wurttembergin
kuningaskunnat, Badin ja Jpegftu suurihcrttuakun-
nat ja waltiomaa Elsas—Lothringi.

Elsasin ja osan Lothringia on Saksanmaa 1870
—1871 vuosien soäassa valloittanut pranskalta. I>lä-
mät maat ovat asetetut Saksan keisarin hallituksen
alaisiksi välittömänä valtiomaana.

Saksalaiset maltatumtat omat yhdistetyt yhdeksi wak
tioksi, Saksan waltakunnaksi. Preussin kuningas on
waltakunnan keisari.

Prensfin lmnngaslnnta
(348,000 milj. nkm., 28 mtij. asuk.)

on kaksi kolmatta osaa Saksanmaata ja rasittaa suurimmanosan Pohjois-Scckfaa. 9Keti(ensurcjtn ja ©achfitaiöten hert-
tuaftmtatu kautta on se jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kunin-
gaskunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kulu-
essa kasvanut yhdeksi Europan „isovaltojak Preus-
sin kuninkaista mainittakoon preärik 11, joka var-
sinkin hankki arvoa valtakunnallensa. Preussilla
on ollutkin enimmiten voimakas hallitus ja lukuisa,
hyvästi varustettu sotajoukko, jonka lisäksi tulee,
että sivistys maassa on hvvin korkealla kannalla.
Alussa käsitti Preussi ainoastaan 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 poh-
janmeren rannalla ja viimein Holsteinin ja Slesvi-
gin Itämeren ja pohjanmeren välillä.

Itäisessä osassa omat tärkeimmät kaupungit Itäme-
ren rannalla:

Königsberg, Danzig ja Stettin.
Ne harjoittaroat kaikli suurkarwoista wiljakauppaa ja oroat

sitä pentse roalrrooja linnoituksia merirajan juojelua roarten.
Sisämaassa omat:
Berlin, Potsdam, Magdeburg, 28itten6erg ja

Breslau.
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Berlin on preussin pääkaupunki, jossa on 1,300,000 asut.
©e ei ole roanha kaupunki ja on fentähben merkillinen suurista ja
leroeistä kaduistaan ja monista komeista rakennuksistaan. — Pots-
dam on tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. — Magdeburg on
wahwa linnoitus. — Wittenberg on Lutherin kautta'tunnettu. —

Breslau on Preussin lät)mnä suurin kaupunki (300,000 asuk.).
Läntisessä osassa omat:
Frankfurt am Main, Köln, Glberfeld ja §an*

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

i§fä on ©akfanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. — Tässä fau*
pungissa roalmistetaan tunnettua „©au de ©ologne" soo dö kolons.
— Elberfeld on suuri tehdaskaupunti.

Pohjoisessa on Kiel ja aitona Holsteinissa ja
Flensborg Sleswigissä.

Kielissä on oirvallinen sotasatama. — Slltona on Ham-
Burgin roieressä ja on samoin kuin Flensborg roilias kauppakau-
punki.

Sachsin kmmMsknnnassa on £)re3bett ja Seipgig.
Dresden on pääkaupunki ja siellä on kuuluisa kokoelma maa»

lauksia. — Leipzig on falfalaifen kirjakaupan keskus ja sieltä lä-
hetetään kirjoja kaikkiin maihin.

Kolmesta trjapaaöta kaupungista on Hamburg lähellä Elben
leroeäa suulahdelmaa ja siis läheisessä yhteydessä waltameren kans-
sa; Elbeii ja rautateitä myöten lähetetään sieltä tawaroita Saksan
sisämaihin. ©e on sentähden tärkin kauppakaupunki (Suropan man-
tereella ja sillä on 400,000 asukasta. — Bremen on Weserin roar-
retla ja Ly beck lätjellä itämertä.

Bllicrissa (75,000 nkm., 5V2 tnilj. afuf.) on Mun-
chen ja Nurnberg.

Munchen on pääkaupunki. ©e on Saksan tärkein taide-
kaupunki ja siellä taraataan suuria taidekokoelmia, joita säikytetään
komeissa rakennuksissa. Miinchenissä roalmistetaan ja juodaan pal-
jon ..baierin olutta". — Nurnbergissä on monenlaatuista teh-
taita. Säällä roalmistetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Wurttemberg'issä on Stuttgart pääraupuntma.
Hessissll on \val)wa Mainz'in linnoitus.
(HfflSHSfa on ©tras§Burg Reinin warrella.
Tämän kaupungin tuomiokirfko on maailman mainio korkeasta

tornistaan.

5. Itäwalta-Nnkllri.
(622,000 nkm., 38 milj. asuk.).

Rajat: katso kartasta.

Itävallan keisarikunnassa aBr>.u. monta, 6ri l(2N»
saa. Lännessä asuu Saksalaisia, pohjoisessa ja ete-
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lässä <3/<Am7ais/«, idässä Rumaneja ja l6Bli-08a88a Un-
karilaisia 6li M-MKT-s/tt [madjar].

Eri lanBo^6n 6rinuraiBuu6.6n vuoksi 6i Itävalta
016 mikään vanva valta, vaikka se on iso. ValiBtuB
6i ole ylimalkaan korkealla kannalla.

Nuorta ja jotka: katso $e§tk@uropaa.
Itämältä Jakautuu 2 Mll-osallN, nimittäin 1. Itä-

wallan keisarikunta, johon kuuluu pohjoiset ja läntiset
maarumtat (joiden joukossa Böhmi, Tyroli, Galizia j. n. e.)
ja 2. Unkarin kuningaskunta, joka käsittää itäiset maat
(marsinkin Unkarin, Transsilwanian x). m.).

ItäwllllllN keisarikunnassa omat kaupungit Prag,
Wiion ja £rie§t.

Prag on Bohmin pääkaupunki. — Wien. keisarikunnan
pääkaupunki (1 milj. asuk.), on edullisella paikalla Itiimallan roalta»
joen Tonaroan rvarrella. — Srieöt on roältctfunnan tärkin meri»
kauppakaupunki.

Unkarin kuningaskunnassa on Budapest.
Budapest on Unkarin pääkaupunki ja siinä on 450,000 asuk.

— Budll (Ofen) ja Pest omat kumpikin eri puolella Sonaroan ran*
taa ja t)f)bi§tett)t pitkällä witjasillalla.

6. Sweitsi.
(41,000 nkm., 2,800,000 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.

I^ämä on niitä harvoja maita Europassa, jotka
eivät ulotu m6r6n rantaan. 86 on Buurimmalßi
osaksi täynnä vuoria jaon Luronan lordin vuorimaa.

Asukkaat ovat 6ri Bulun6rää, nimittäin H^s«-
/iwsm, Franskalaisia ja Italialaisia. He 6lävät Bovin-
nossa l6Bl6nään ja ovat, aina olleet tunnetut va-
paud6n hengestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa
ja maan vuorisen luonnon vuolßi ovat li6 voineet
vastustaa muiden maiden yrityksiä li6itä voittamaan.

Sweitsi on vapaavalta (tasavalta) ja läßittää 25
vapaavaltiota, joita Banotaan /<:c«2io^sHs/. Xailliem
niiden ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esi-
mies on presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpimänä
vuoä.6nail!ana lävvät larmat laitumellavuorilla, joilla
rehoittavat tunturikaßvit tekevät maidon 86lä ras-
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vaiseksi että hyvämakuiseksi. „Sweitsin juusto" on
ssntänclsn niin oivallista. — Ourinainsn stu maalle
on 86N /^o^non-l^KNA^s. Sweitsissä tavataan Korlvsita
lurnin6itt6ißiä vuoria ynnä jäätiköitä „<3-l6tßolisr" M
kohisevia koskia j. n. 6., vaan myöskin semmoisia
vuoriß6utuja ja laaksoja, joille li6lnoßti päästä voi;
Bsntän6.sn inatkußtaakin täliän niaanan ja oleskelee
siellä KsßäaiKoina paljon ulkolaisia. Tämä seikka
tuottaa tistvßti maalle 83NA6N suuren livöävn. Voisi
luulla 6ttä naljo vuoritvötä liarjoitstaan B^6itßin
Minniin vaan niin. si ole aßian laita, sillä Al-
peissa on vaan inuutainia installsja.

Joet, joista Nhein ja Rhone omat tärkeimmät, ei-
mät suuresti edistä kauppaa, koska niiden juoksu läpi rouori-
mcmn on rnöpea, eiwätkä siis ole HaakstMulle sopimat.

tärkeimmät fontontt omat Jtåäfaityuntieitfa nimiset:,
niinkuin seuraamat: ©ettéoe ssheneevl ett Genf, Bern,
Zurich ja SSafel-

£aupungtt eiroat ote juuri suuria: Gensvesfä ja 3ik
ricßtsjä, jotka owat suurimmat, on tummanakin 70,000 asu*
fagta.

7. Hollannin fnningasfnnta eli
Alamaat.

(35,000 nkm., 4V2 milj. asui).
Rajat: katso kartasta.

Vaikka Hollanti on nisni inaa ja vä6Biö väliä-
lukuinsn, ovat Hollantilaiß6t kunnollisina kauppa-
miehinä ja maanviljelijöinä lianKKinsst suuria riKKauK-
sia. Xauan aikaa olivat ks nraailinan kaupan stu-
nääßßä. Hollanti on nsrußtanut laajoja «^iismc^«
vieraisiin inaanoßiin, esim. Indian saarille, joißta se
saapi Kalliita tavaroita, niinkuin inaußtinria jaKan-
via. — Xun alhaisen Ilollannin („^.lauiaitt6n^) läni
juoksee Rnsin, Hlaaß ja Schelde, jotka suuhaaroil-
laan toksvät joukon saaria, tävtvv Hollantilaißtsn
rantavalleilla suojella itßsään rnsrsn ja jokien tul-
vilta. Naa on viljavata; sillä rantavallsin sisäpuo-
Islla ovat avarat marskimaat, joilla karja nauttii
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niittylaidunten rehevää ruohoa, Aivan suuri on
voin ja juuston valmistus ja kannattaa hyvin. Hol-
lantilaiset ovat myös tunnetut puutarhanhoidosta.
Haarlenkin seuduilla nähdään koko maisemat täyn-
nä kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaneja j. n. e.).

Starfetmmät kaupungit omat Amsterdam, Haag ja
Rotterdam.

Dmitutéta on että useampien §oUannin kaupunkein läpi juo!»see kanllwill, joiden fummaUafm puolella on cuiHa totutettuja la-
tuja. — Amsterdam on pääkaupunki (370,000 afu!.). Sämän lä«
hellä on pieni kaupunki Zaandam, jonka laimatehtaassa Pietari
Suuri työskenteli ialtoumiehenä laiwanratennusta oppiakseen. —

§aag't3fa asuu kuningas. — Rotterdam on melkoinen kauppa»
kaupunki.

8. Belgian kuningaskunta.
(29,000 nkm., 6 milj, asnk.).

Rajat: katso kartasta.

Tämä maa yhdistettiin "Wienin kongressissa,
Alamaihin, vaan erkausi v. 1830 ja on siitä lähtien
ollut itsenäisenä kuningaskuntana.

Belgia on alankoa samoin kuin Hollanti ja läpi
maan juoksevat Naas ja Schelde. Ainoastaan kaak-
kois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat
suuriarvoiset maan teollisuudelle, sillä ne sisältävät
rikkaita rauta» ja kivihiilikaivannoita. Teollisuus
on sentähden hyvin edistyneellä kannalla. Muuten
on Velgia ediBtynyt yhtä paljon kuin Alamaatkin
maanviljLl^kB6Bsä ja puutarhanhoidossa. Asukkaiden
onkin täytymys tehdä ahkerasti työtä. Belgia näet,
on tiheimmin asuttuja maita Nuropassa, 200 ihmis-
tä neliökilometrillä. suomessa on 6 henkeä neliö-
kilometrillä.)

Tärkeimmät kaupungit omat Brussel, Antwerpen,
Gent ja Ötége [lieefh] eli Suttich.

löriigfel on pääkaupunki (400,000 asu!.). — Antwerpen
on Selgtan ctemin kauppakaupunki ja linnoituä. — Ziöge walmis-
taa fotct-afetta suuressa määrässä.
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9. Fransfa.
(528,000 nkm., 38 milj. asuf.).

Rajat: katso kartasta.

lällä maalla on nvvin eänllinen asema; sillä
86 ulottuu BeKä Välimereen, jonl:a rantamaat ovat
sille avoinna, ja Atlantin mereen, joka sille avaa
tien muuhun maailmaan. Bitä paitBe on se mnnBta
NnropaBta eroitettu. todellisilla luonnonrajoilla, ni-
mittain Pyreneitten, rippein, Juravuorten ja Vo-
gesien kantta, ilman että nämät 68tävät vktevttä
mannermaan kanssa. — Franskalla on liBäkBi mn-
liava «7m«sto ja maanlaatn, joka on monenlaiselle
viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköynnöksen
viljelvl?B6Btä on jo pnnnttn. Eteläisissä osissa, eten-
kin Rkonen laakBoBBa, on iBtntettn paljon silkkiäis-
pnita, joiden lenäiBtä silkkiäinen elää. Franska, Kii-
nan ja Italian kanssa, valmiBtaal!in l^ol^o maailmalle
Bilkl3itavaroita.

Pohjoinen ja läntinen osa on Keski-Guropan alangon
jatkoa, itäi\is]ä osissa on muoria, nimittäin Mä-Franska
(Cewennit), 3Boa,efit, lurawuoret ja Alpit. Etelässä eroit-
taioat ren ei Franskan Espanjasta.

Joet oloat 9-Jiaas ja Schelde, — ©eine, Loire
ja ©aronne, — Rhone. Ne owat kaikki pnrjehdittawia
ja auttawat sisämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Franskan kaupalle avuksi ov3t myös moiist ra,ii-

tatiet; 86 onkin tämän tähden hyvin vi!J3ÄB, niiitta.
Englannin oii liiiitsiiiiiii. paljoa stsvämjii. — Vuori-
t^ö si ole suuren arvoinen; 83.3633111)3, kumminkin
kivihiiliä, jotka livödvttävät Franskanmaan teolli-
-Biiii.tta. — l6oll>BUUB on tärkeimpiä lH33n päällä.
Franskalaiset tehdastuotteet ovat tunnetut somuu-
äsBt33,ll, ja tässä suhteessa 116 voittavat kaikkein
muiden maiden teokset.

Franska on tasavalta.
Kun vuosien 1870—71 BoäaBB3 Franskan ja

Saksan välillä Franskan l^siBari Napoleon 111 jou-
iXili vankeuteen, tiili Franska tasavallaksi. Napo-
leon pysyi hallituksessa siiSllilliäii jviiin 20 vuotta,
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vaikka Franskalaisia on vaikea hallita, heidän vilk-
kaan ja vaihtelevaisen luonteensa tähden.

Kaupungeista on Parisissa 2,300,000, StyonHSfa ja
Marseille'ssä kummassakin lähes 400,000 asukasta.Suotec^sa on meren rannatta (Sat Meei, Le Ha-vre [15 awrl, Jotten sruangs ja Cherbourg [ftjeröuur].

Calais on ylikulku-paikka Englantiin. — ©l)erbourg'illä
on oiroalltnen sotasatuma.

Llinuessä on Nantes ja Bordeaux.
Sorbeaur. Harjoittaa mahdottoman suurta kauppaa punai-

silla nmneillä, jotta roiljellään niillä seuduin.
Wälimeren rannalla on Marseille smarsei) ja Tou-

lon stulongj.
Marseille käypi kauppaa Algier salshirl nimisen kaupungin

fanåfa, iofa on Afrikassa ja kuuluu Franskalle.
Sisämaassa on Paris, Versailles sversail ja Lyon.
Paris on Franskanmaan pääkaupunki. ©e on tähden puo-

leni ©eine-roirtaa ja on maailman loistarvimpia kaupunkeja. Pal-
jon roteroita mat!u§taa rouoftttatn tähän kaupunkiin, sen loistoa
katsomaan ja ofaa ottamaan sen huroituffteta. ©en rafennu?si§ta
huomataan Louvren jknvrl linna fatltåarrooijme taidekokoelmineen
sekä 9iotre-2)ame!trflo ja Inivalidihotelli, jossa on Napoleon Ilsen
hauta, Kaupungin muinaiset linnanmuurit oivat muutetut lerocilsi
kaduiksi täynnä puu-istutuksin ja niitä sanotaan Bulewardeilsi. Kau-
pungin suojelemiseksi on paljon linnoja rakennettu sen ulkopuolelle.
— Versai lessa on komea linna ja maan mainio puisto. —

£non'i§sa Ahonen ja ©aönen yhtymäkohdalla, on ©uropan suurim-
pia silMtehtaita.

gremsratte fuuluu Korsikan saari SöalimcreSfS. Sen
pääkanpllnki on Ajaccio [ajatfhio], jossa Napoleon I syntyi.

10. Brittein saaret.
315,000 nfm., 35 milj. asuf.).

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

S nti. Suuressa Britanniassa on Englanti, Skot-
lanti ja Wales [Ueels], jotfa ennen oliwat eri waltakuntina.

Englanti on alankomaata; Wales on vuorimaa;
Skotlannissa huomataan kaksi osaa; alankomaa ete-
lässä ja vuoristot pohjoisessa. Buuri Britannia ko-
hoaa siis länteen ja pohjoiseen päin. Irlanti on
enimmäkseen alankoa.



PARIS.
45



46

Brtu.rsn Britannian vuoret eivät ols aivan l^or-
lasita, vaan ovat rikkaita hyödyllisistä kivilajeista; Eng-
lannin kansan varallisuus riinpnnl^in Biitä. Nstal-
-Isißta saadaan rautaa, j'a tinaa; mntta näitä mstallsja
vielä arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin
BU.u.ria liiviliiili'^srrol!Bia, sttä vnoßittain saadaan
kivihiiliä 1,000 miljonan markan arvoßta eli naljon
enemmän l:nin muualla. «loku. osa läkststään ulko-
maille, vaan Bttnrin 08a kävtstään omassa maassa.
lällä hiilirikkaudella l^ävtstään erinomaisen paljon
tehtaita j'a sentähden on Englannin teollisuus mali-
elottoman BU.u.ri. Tärkeimpinä tsn.äaßtuottsina voipi
mainita prtnvillatavaroita j'a mstallitavaroita (esim.
työkaluja, nu.onskalu.jg,, tvlvl^sjä j'a rautalaivoja).
Kivihiiliseuduiasa, etenkin keski- j'a pohjois-Eng-
lannissa, tavataan tsnda^annrtnksjg. toinsn toisensa
visrsßßä j'a niiden ympärillä on maaßsntnkin tävnnä
tsktaita. Kaikkialla knu.lu.rt lionsittsn jyske ja mo-
nißta Bavrttorvißta, jotl:a ovat korkeampain tornisn
liorknißst, nou.Bss hiilisavu j'a Esittää vmnärißtöt
mustalla liiilitomnlla. Nn^iannin tskclaßtavaroita,
jotka ovat mainiot nvvvvtsnßä j'a linoksan kintaina
nnolsßta, l^ävtstään kaikißßa maanniirin maißßa, niin
hyvin kaukana Afrikassa j'a Aasiassa, kuin Eski-
moilla j'a Ntslämsrsn asukkailla.

Meri tekee sywiä lahtia Brittein saariin. Itäpuolella
tekee Pohjanmeri Thame s'in [tem§j lahden, Humbekin
ja Forth'in lahden, joihin joet Thames (faup. Lontoo),
Humber (faup. §uH) ja Forth laskemat. Sdnftpuolelta
tunfeupi maahan Bristolin salmi, johon Sewern-joki
purkaa mettänsä. Suuren Britannian ja Irlannin ma-
lteta Atlantin merta nimitetään Irlannin meresi. Skot-
lannin länsirannalle laskeutuu Clyde skkidl.

Bunrslla Britannialla on sM/^ksw asema Atlan-
tin meren j'a Pohjanmeren välillä; vktä tärl^sätä
on sekin, sttä j'ost, jos koltta sivät ole pitkiä, l^ni-
tsnlvin ovat niin syviä, sttä isot laivat voivat niitä
mvötsn nnrjsktia nitkän matkan, Tähän psru.Btu.rt.
Vritannian kauppa. Vi ole koßkaan ollnt valtal^nn-
taa, jonka kauppa olisi voinnt vsrtvja vstää Bu.n-
-rsn Britannian liannalls. Nakäottoman Bu.u.ri kaup-
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palaivasto tuopi tavaroita Englantiin joko siellä
käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas
ulosvietäviksi. Nuutamissa päivissä vaihtavat Brit-
"tein saaret enemmän kauppatavaraa ulkomaan kans-
sa, kuin Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin
r-autatiekartta nävttää, että siellä kulkee rautateitä
jokaiseen jokseenkin tärkeään kaupunkiin ja eten-
kin jokaiseen merikaupunkiin. Itsestään seuraa,
että sotalaivaston myöskin tulee olla ison, voidak-
leen sodan aikana kauppaa suojella. Englannin
sotalaivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään maalla
•on ollut, eikä kustannuksiin katsota, kun sen hv-
väksi kävtetään uusiakeksinnöltä (~pantsarilaivojak).

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

Elanto on Juuressa Britanniassa sangen kallis.
Naa on varakas, vaan rikkaus on epätasaisesti ja-
sttu; muutamilla asukkailla on mahdottoman suu-
ret tulot, vaan moni on suurimmassa köyhyydessä.
Kalleus tekee köyhille sen, ettei aikaihmisten tvö
riitä, vaan myöskin lapsia lähetetään jo pienestä
pitäin tehtaisin. Ijästä syystä on kansanvalistus hv-
vin alhaisella kannalla, ja suuri osa asukkaista ei
ole ollut missään koulussa. — Uskonto SuuressaBri-
tanniassa on protestanttinen, Irlannissa katolinen.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana.
Kuninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on
kokous, jota sanotaan parlamentiksi ja joka on jaettu
ylihuoneesen ja alihuoneesen.
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Englannissa on itäpuolella:
Lontoo, Hull ja Newcastle [njuuiasq.
Lontoo on Englannin pääkaupunki ja maailman suurin kau-

punki. 2ä§fä j.jättiläisfaupungissa" on 5 milj. asukasta eli enem-
män kuin kaisi sen toertaa mitä koko Suomenmaassa. Sen edullinen
asema molemmin puolin snraää ja lerveää Thamesjokea on tehtirjtsen maailman suurimmaksi kauppakaupungiksi. Saimat seisomat joko
Thamesissa tahi laiwateloilla eli laimetuissa salamoissa, jotka omat
niin rakennetut, että Thamesin roeft luoteen aitana tulroaa sisään.
Sioen alatse Mfee kaksi tunnelia ja sen nitise roiepi monta siltaa,
joilla on mahdottoman suuri liike. Monta rautatietä kulkee keskelle
kaupunkia ja yhdistää sen muun Englannin kanssa. Uksi rautatie
kulkee kaupungin alitse.

Eteläpuolella on Portsmouth sportsmötsh) ja Ply-
mouth [plimötsh].

Nämät kaupungit oroat kanalin rcarreHa ja niillä on atvarat
satamat Britannian fotalairoastotte.

SämtcSift on Bristol [eristi] ja Liperpool fliverpuil-
Sisämaassa on Birmingham fbörmingeml, ©hef^

field fsheffild^, Manchester lmentshestr) ja paljon muita
tehdaskaupunkeja.

Skottlllnnissa on pääkaupunki Ed inburg ibassä ja
Glasgow l^glesgool lännessä.

Irlannissa on pääkaupunki Dublin sdöblinl-
Kaikki nämä kaupungit oroat hywin roätiriftaita, niissä on

roähintäin 100,000 asukasta.
_Vaikka Vritannian valtakunta si ole niin iBO

kum Bnomi, hallitsee 86 lvttmminkin vieralta maita^
jotka vltt66nBä täyttävät lähes 22 milj. nlim. ja ovat,
siis kaksi vsrtaa suuremmat knin liol^o Nitrona.
Englannilla on NrtrovaBBa t?H,'«M)k/i vahva linna
Välint6r6n suun rannalla ja MtH« ksBi!6llä Välimsrtä.
Sen tärkeimmät alusmaat ovat muissa maan-osissa,
nimittäin Kap-maa Afrikan etelä-päässä, l^ol^o Aust-
ralian manner, pohjoinen osa Pohjois-Amerikaa ja vik-
doin ril^3B ja avara Esi-India. Näistä alusmaista
on hyvin suuria strt^ja. LrittiläiBst laivat sivät trto
kotiin ainoastaan semmoisia tavaroita, joita ntvö-
dään mrtinin maihin semmoisina kuin ns tnoäaan;
vaan ns trtovat mvöB raaka-aineita tsntaiBin. Brtrtri
08a valmiBt6trtiBta tonäa^tnottsista viedään takaisin
alusmaihin.



49

Etelä-Europa
rasittaa kolme niemimaata, nimittäin Ptyrettettteit, Ita-
lian ja Balkan-niemimaan.

Ilmasto on Etelä-Europassa nal^on lämnimämni
I:uin mrtrtalla Europassa, I:rtn 86 läksnss kuumaa
vyönyl!6ttä. Kasvikunta on Biitä ByyBtä toisenlainen
l^rtin meidän maassamme. Kasveja, joita meillä on
ainoastaan kasvihuoneissa tani asuinhuoneissa, kas-
vaa Bi6llä rtlliona. OmitrtiBta on myöskin, 6ttä muu-
tamat nrtrtt eivät nrtäota I6ntiänBä, vaan ovat aina
viheriät, niinkuin laakeri, öljypuu, Bitrrtrtna- ja an-
n6lBini-nrtrtt, Kotila molsmmat viimsmainitnt, kanta-
vat ~6t6länsä6lmi3k. XiBtr on leipä-eläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Rajat: katso kartasta.

on saanut nimensä Ptjreitettten muorijonosta, joka 011
rajana graitstkutmaata wastaan.

Stämd niemimaa sisältää kaksi kuningaskuntaa, nimit-
täin Espanjan' (soo,ooo nkm., 17 mitj. asuk.) ja Portu-
galin (90,000 nkm., 4 milj asttf.).

Pyreneitten nismi on vuorimaa, joka lioltoaa
ylängöstä, noin 600 m. korkeasta. llm2Bto on nyvin
l^ttiva, ja tästä Byyßtä on maanviljelys nrtono. /^tt^'-
janhoidolle on maa paremmin sopiva ja68n3n^'a1ainsn
lammaß, merino-lammas, on vanhoista a^'oißta aßti
ollrtt kuuluisa hienoista villoistaan. l<2Up2lle ovat)
joet vähä-arvoiset, niiden juoksu, Bamoin l^rtin Sweit-
sin jokien, on ryönsä.

Jokia: Eb ro juoksee faaffoifcen päin Wälimereen;
Tajo ftahhol (laup. Lissabon) ja monta muuta juoksee län-
teenpäiit Atlantin mereen.

Velillä, niemimaa on rikas m6tallsißta, harjoi-
tstaan vuorityötä ainoastaan vähäisen. Suolaa saa-
daan valion, niinl^utßrtttrta „Bant Ybes-suolaa", josta
joku osa visclään Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vrto-
rimai.Bß3, l^aivstaan sitä niinkuin mstalls^ja (~vuori--
-8rto1aa"). Etelä-Venäjällä, jossa maa Bißältää nal^on
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suolaa, vievät joet suola-ainetta suolajärviin. Ke-
sällä, kun auringon paiste kuivaa veden, jääpi suola
jäljelle. Tätä luonnon menetystapaa on Portuga-
lissa mukailtu, suolainen merivesi johdetaan ni-
mittain aavoille paikoille; auringon paisteella haih-
tuu vesi ja nyt kootaan suola, joka on jäänyt jäi-
jelle („merisuola"). Suolaa saadaan kolmannellakin
tavalla, nimittäin suolalähteistä f,,k<unedurA'in suo-
laa").

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

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

Kaupungeista on Madrid fegfegfä, Granada ja
SemtUa [fenritja] etelämpänä; Cadiz, Malaga ja Bar-
celona meren rattaalla.

3)iabrib on pääfaupunft ja siinä on 500,000 asuk. — Gra-
nada ja ©eroilla omat ©gpanjan thanimmassa ja fentäljben enim-
min ylistetyssä osassa. — afluut faupungit oroat tärkeitä fauppa-
kaupunkeja.

Gibraltar on hywin rvahma linnoitus SBäUmeren fuun ran-
nalla; fe on ©nglannin IjalluSfa.

12. Portugalin kuningaskunta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, jokahai-
litsi alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian
saaret ja Drasilia. I^yt se on ilman arvoa samasta
syystä kuin Espanja.
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Kaupungeista on ainoastaan faksi tärkeätä, nimittäin
Lissabon ja Oftorto.

1§ ab n on pääkaupunki ia siinä on 250,000 asuk. — O»
Porto on tunnettu roiintåtänsä, jota sanotaan „portroiimffi".

Italian niemimaa
sisältää Italian kuningaskunnan (290,000 nkm., 2N/2
milj. asuk.). SSälimeressä on paljon saaria, niinkuin Si-
ctlia, ©arbinia, Korsika ja Malta.

Rajat: katso kartasta.

Italia» niemimaan rajana pohjoisessa omat Alftpi-
muoret. 9ciibett alfupaikctsta SSätimeren rannalla lähte-
mät Aftennintt, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jat-
fumat wielä ©iciliaanfin. Se omituisuus tällä muorijonolla
on, että siinä tawatacm tuliwuoria, niinkuin Vesuvius
Gtelä-Italiassa ja Etna Siciliassa. — SRolemmin puolin
wuorijonoa löytyy alangotta; suurin alanko on se iso ta-
saitko, jota rajoittamat Alpit ja Apenninit. Sitä sanotaan
Po'n-tasangoksi, kun sen läpi wirtaa Italian tärkein joki,
Po (kaup. Turin), joka lähtee läntisistä Alpviwuorista ja
juoksee itäänpäin Adrian mereen. Toinen, kuitenkin pienem-
pi joki, on Tiber (raup. Roma).

Kristuksen aikana hallitsivat Rotit3.it KsiBarit,
rn6lk6in Koko silloin tnnnsttna maailmaa. Keski-
ajalla, jolloin paavien valta rtlottni yli koko KriBti-
kunnan, oli Eoma taaB Koko Europan keskuksena.
Väkitsllsn vältsni tämä valta jaItalia ka^'oBi välisin-
piin valtaktintiin, joista rtB6at Krtnlnivat visraan
vallan alls. Viimeisinä aikoina oli näin Itävallalla
mrtnan osa Pohjois-Italiaa. Nauta vuotta on sen-
tähden ollnt rannattontnrttta maassa. Äskettäin on-
nistui ItaltalaiBtlls vanartttaa rttaattBa visraaBta val-
-laBta ja yhdeksi valtakttnnakBi yhdistää koko Ita-
lian. Paavilla, jonka vallaBBa oli viitno aikoihin
asti niin nimitsttv kirkkovaltio eli keskinen Italia,
on tätä nykyä ainoaBtaan se valta, joka hänelle tn-
Iss uskonnon Bttntssn.

Italiaßßa aßttrt yksi ainoa kansa, Italialaiset.
Heidän liielenZä on alknaan latinaßta sli muinaisesta
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Roman kielestä. Latinasta on sitä paitse alkuaan
mvöskin iranskan, Espanjan ja Portugalin kielet.

Elatuskeinot ovat melkein kaikki hvvin vähän
edistvneitä. Koska maa on vuosisatojen kuluessa
ollnt vieraan vallassa ja hajallaan, on seisahdus
syntynyt kaikissa suhteissa. Itse kansa on älykästä,
mutta ttntunutta ja laiskaa. Pohjois-Italialaiset ovat
Kuitenkin toimeliaita. — Tärkein elatnskeino on
sMinm'//s/Z/5 ja Italia onkin se maa Europassa, joka
tuottaa enimmän silkkiä. Po'n-tasangolla istute-
taankin silkkiäispuita neliöille ja tienvieriin; näiden
puiden välissä kiertelee viinipuun köynnöksiä.

llmgzto Italiassa on ihanampi ja suloisempiKuin
muilla Ntelä-Nuropan niemimailla. Niin pian kuin
tulee Minnien vii Pohjois-Italiaan, huomaa eroituk-
sen Keski- ja Ntelä-Nuropan ilmastojen välillä. Poh-
jois-Italiassa on Kuitenkin talvella hallaa ja lunta;
vaan etelämpänä, esim. Romassa, jäätvv vesi aino-
astaan harvoin, ja jos lunta sataa, niin se pvsvv
ainoastaan muutamia tunteja; Tammikuussa jo puh-
Keaa ruusut ja orvokit. Etelä-Italiassa ei ole hallaa
paitse korkeimmilla vuorilla. Meillä sataa vettä
millä vuoden ajalla hyvänsä, mutta Italiassa sataa
ainoastaan talvella.

13. Italian kuningaskuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä Siciltan ja Sardinian
saaret. Korsika kuuluu Franskalle.

Särfeimntät kaupungit emät:
Pohjois-Itllliassll (fenorna sdshenoval, Torino (eli

Surin), Milano ja Venezia.
©enoroa (eli Genua) on kauniilla paikalla samannimisen lah-

den rannalla ja oli keski-ajalla mahtaman toapaaroattan pääkaupun-
kina. — Milanossa, joka on Lombardian maakunnassa, on komea
tuomio-firHo roatfeasta marmorista. — Venezia (eli Venedig) on
Adrian meren rannalla, Se on rakennettu saarille niinsanotuissa
„laguneiåia" ja sen läpi fät) Janaroia ristin rastin. Nämät omat
katujen asemasta sillä tamoin, että niitä kuljetaan telttamenheissä.
joita sanotaan gondoleiksi". SSenejta oli pääkaupunkina mahtamassa
roapaaroallasut, joka kokosi rikkauksia kaupalla Wälimeren maiden ja
Indian kanssa. Mielii nähdään tämän rikkauden jäännöksiä monis-
sa loistamissa palatseissa ja kirkoissa, kaikki on sielläkuitenkin nyt
lamassa, sillä kauppa on hätoinntjt.
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ffie3ft*3taliaBfa on Firenze, Livorno ja Ronta.
Firenze (eli Florens) on rikas taideferäyfsistä. Livorno

Nälimeren rannatta, on kauppakaupunki. — Rom a on Italian pää-
kaupunki; sillä on 370,000 asukasta. Muinaisajan suuruuden jään-
nöksiä on foto joukko, niinkuin funniaportteja ja obeliskeja. Suurin
muinaisjäännös on Colosseum, teateri, johon mahtui 100,000 kat-
sojaa ja jota Romalaiset käyttimät mielkailu-humeja ja eläin-taiste-
luja marten. — Uudemmista rakennuksista huomataan Pietarin-
kirkko, maailman suurin kirkko, ja V att kani, maailman suurin
linna. Sktifanisfa asuu paami. Romassa on paljon taidekeräyk-
siä; maalarit, kumanmeistiijät ja muut taiteilijat matkustamatkin
kaikilta haaroilta tähän merkilliseen kaupunkiin.

Etelä-Italillssll on Napoli.
Napoli (Neapel) on Italian suurin kaupunki ja siinä on V2

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

Minkuin useimmat muutkin tulivuoret (vul-
kanit) Fi«HAea« Vesuviuskin vain aika ajoin, aina use-
ampain vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alin-
omaa tupruaa aukosta (krateristal. Kun punkea»
misen aika läkestyy, kuuluu vuoren sisästä ikään-
kuin ukkosen jyrinä; sulat aineet Klaava) kokoavat
väkitellen vuoren sisuksesta ja viimein vuotavat
aukon reunojen vii. Hidasjuoksuisena jokena juok-
see laava vuoren kupeita alas ja kävittää kaikki
tvvni matkallansa. Samalla aikaa krateri keittää
kuumia kiviä ja tukkaa korkealle ilmaan. Vesu-
viuksen merkillisin punkeaminen tapantui vuonna
79 jälkeen Kristuksen syntymisen. Ivaava jatukka-
sade silloin peittivät Pompejin ja Herculanumin kau-
punkit. Viime vuosisadasta alkaen on ruvettu kai-
vamaan näitä kaupunkeja ilmi ja on niistä opittu
paljon tarkemmin tuntemaan muinaista aikaa.

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

Sicilinssll omat Mesfutanja Palermon kaupungit.
Messinä harjoittaa suurta etelähedelmiiin („Msssinahedel-

mäin") kauppaa.
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s&alian=niemimaa
sisältää wiisi maitafuntaa, jotra otoat: Tttrkinmaa (330,000
ttfm. 9 milj. asuk.), Kreikan kuningaskunta (65,000 nkm.
2 mlj. asu!.), kuningaskunnat Rumania (130,000 nkm. 5
milj. asuk.) ja Serbia (48,000 nkm. I^4 milj. asuk.) sekä
ruhtinaskunta Montenegro (9,000 nkm. 240,000 asuk.).

Rajat: katso kartasta.

Tässä niemimaassa on paljon timoria. Luoteessa kul-
tee nmorijonoja, jotka owat Alöpitouorten jatkoa. Niistä
lähtee itäänpäin Balkan Tinataan mereen asti, ja etelään-
päin Kreikan tvuoret, jotka fultetoat hamaan niemimaan
eteläisimpään päähän. — Alpftein, Balkanin ja Karpatiett
wälissä on suuri Tonawan laakso.

Tärkein joki on Tonawa. ©e wirtaa läpi Tona-
wanlaakson lännestä itäänpäin ja saafti suuren joukon syrjä-
jokia ympärillä olemista touorista.

14. Tnekin waltaknntaa
hallitsee suurisultant, jonka ensimäinen ministeri on ni-
meltään suuriwisiiri; ylhäisimmät mirfamtehet saatoat ni-
men pasha. Turkin eli Dsmanin waltakuntaan kuuluu sitä
Pattse myös suurta aluetta Aasiassa ja Afrikassa.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa, ja tunnus-
tavat Muhammedin uskontoa. Keski-ajalla valloitti-
vat ke Konstantinopolin ja peloittivat monen vuosi-
sadan kuluessa Europaa ryntäyksillään läkeisiin
kristin-uskoisiin maikin. Turkkilaisten valta on vä-
kitellen väkennyt ja useammat maan-osat ovat ir-
tautuneet. Kreikka, Serbia, Rumania ja HsonieTts^^o
ovat aivan itsenäisiä valtioita ja F«/^a^'« on mel-
kein itsenäinen. — turkkilaisia Europan Turkissa
onkin ainoastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat
/N«t)s/« ja Kreikkalaisia. turkkilaisilla on monta ky-
vää avua ja ke ovat etenkin sanansa pitäväisyydes-
tä tunnetut. tässä sukteessa on keidän luonteensa
aivan perinvastainen kuin Kreikkalaisten. lurllin
hallitus on kyvin keikko („sairas mies"); vaikka kris-
tin-uskoiset olivat mukammedilaisia neljä vertaa
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lukuisammat, sorrettiin keitä täkän asti paljon. Kris-
tityt tällä niemimaalla kuuluvat, samoin kuin Ve-
näjälläkin, kreikkalaiseen kirkkoon, ja Konstantinopo-
lin patriarkka on keidän päämiekensä Turkinmaalla.

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

Konstantinopoli on pääkaupunki ja siinä on 900,000 asuk.
aiiuinoin oli sen nimi Snjatittum. Sultanin linnan nimi on Se-
raljji. ©osianmoöfee oli muinoin kristittnin kirkkona.

Kreta eli Kandia on tärkein Guropan Turkkiin hm-
fotoista saarista.

Bulgarian ruhtinaskunnassa on ©osia pääkaupunki.

15. Kreikan kuningaskunta
on pienimpiä kuningaskuntia Guroftassa.

Kreikan kansa polveutuu muinaisina aikoina
kuuluisista Kreikkalaisista. 8e ei ole juuri valis-
tunutta. — Muinoin oli Kreikanmaa kyvästi viljel-
ty ja metsät peittivät vuoria; vaan nämät ovat ai-
kojen kuluessa tulleet kävitetyksi, ja ilmasto on sii-
tä syystä kuivaa. IRaanviljei^s ei ole kyvin edisty-
nyt ja ainoana ulosvientitavarana ovat korintit. —

Kaunassa ovat Kreikkalaiset kyvin taitavat. Hei-
dän maansa on samoin kuin Englanti, Tanska ja
Norja ympäröitty merellä ja sillä on siis melkoinen
Ms/Hn/A^. Pienellä Hermupolinkaupungilla on kaup-
palaivasto, jokon kuuluu monta sataa laivaa.

Pääkaupunki on Athena. — @»ran saaretta on Her-
mupolis.

16—18. Kuningaskunnat 9ltimatti<i
ja Serbia felä ruhtinaskunta

Montenegro.
Nämä maat ovat itsenäisinä valtakuntina Venä-

jän sodan jälkeen Turkkia vastaan vuosina 1877—78.
9tMtttmtfl on iso tasanko, rikas toiljasta ja karjasta.

Pääkaupunki on Bufaresht.
Serbia on wnorista. Kuten Sweitsi ei tämäkään maa
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ulotu mereen asti. Pääkaupunki on Belgrad, SEonatoan
warrella.

Montenegro on wähäinen touortmaa, jossa asuu ur-
hoollista kansaa.

Aasia.
(44 milj. nfm., 800 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Aasia on maan-osista suurin. Siellä on myös-
kin enemmän asukkaita kuin missään muussa maan-
osassa; se ei kuitenkaan ole läkeskään niin tikeästi
asuttu kuin Europa.

Ilmasto on kyvin erilainen, koska Aasia ulotk
tuu päiväntasaajasta Pokjois-Jäämereen ja siis on
kolmessa eri vyökykkeessä.

IVlLfl. Pokjois-Jäämeri on jäätyneenä suurem-
man osan vuotta. Kauan on luultu sen olevan kyö-
dyttömän merikululle; mutta vuosina 1878—79 on-
nistui Nordenskiöldille kulkea laivalla koko pok-
joisen Aasian ympäri. — Fs^/n^ki salmen kautta on
Pokjois-Jäämeri ykteydessä /son valtameren kanssa.
Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, jokamuo-
dostaa monta pienempää merta, niinkuin Ohotskm
meren, Japanin ins?'sw jaKiinan meren. /n^mn meri
tekee ZsnM/in lahden, /'e^slk/l lahden jaPunaisen meren.

Niemimaita. Idässä on /^amts^«i/c«, etelässä 3^«/r«-
/nH'« ynnä niemi Malakka, Esi-India ja Arabia, —

ja lännessä Vähä Aasia.
Saaria. Pitkin itärantaa kulkevasta saarisar-

jasta ovat /ttMmn s<2«^si tärkeimmät. Ison valta-
meren ja Indian meren välissä on /kcim7t saaristo,
jokon kuuluu Filippinit, Molukkit ja 4 suurta Sunda-
saarta, nimittäin Borneo, Celebes, </sti)« ja Sumatra.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. Aasian ksn«/«^ jokon kuuluu Siperia, Tur-

kestan ja Kaukasia.
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2. Aasian 3^^^/.
3. Arabia.
4. Persia.
5. /^H«, joka jaetaan Esi-Indiaan, Taka-In-

diaan ja Indian saaristoon.
6. Hsi/n«n valtakunta.
7. Japanin saaristo.
Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaa-

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

Aasian Venäjätä, on alamaa, samankaltainen kuin
Europan Venäjä. Fitkin Pohjois-Jäämeren rantaa-
löytyy jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä
ja peltomaata, ja Turkestan on aromaata. Ilmasto
on kuitenkin vielä kylmempi kuin Europan Venä-
jässä. Merkillistä on, että Turkestan, jossatavataan
kaksi suurta järveä, nimittäin Kaspian meri ja, Aral-
järvi, on osaksi alempana valtameren pintaa. Buu-
rimmat joet ovat Obj, Jenisei ja Lena, jotka laskevat
jäämereen.

Etelä-osa on ääretön ylänkö.
Tämän i/i«^t/öw itäisessä os«ss« on Kiinan valta-

kunta, jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät.
Sen eteläpuolitse kulkee Himalaja, maailman kor-
kein vuorenkarju; korkein vuorenkuippu, Hsomii
Ave^ss^ on 8,800 m. taki läkes 9 kilometriä korkea.
Pitkin Kiinan meren rantaa on tuo erinomattain
viljava Kiinan «iam^o.

Ylängön /ämk'ssss« osassa on Persia, Aravia, Aa-
sian Turkki ja Kaukasia.

Ylängön sie/tt-osttssa on Esi-India, jonkapokjois-
puoli on viljavaa alamaata, ja Taka-India, joka on
vuoria täynnä.

Tärkeimmät jooi. ovat Amur Venäjän Aasialai-
sen alueen rajalla Kiinaa vastaan, Aocm^/io ja Jangtse-
kiang Kiinassa, Ganges ja Indus Esi-Indiassa sekä Euf-
rat, 3^Z^is ja </o^ci«^ Turkin Aasialaisessa alueessa.

Useimmat seudut eteläisessä pää-osassa ovat
erämaita, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pie-
net verraten Aasian suureen avaruuteen.
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1. Weniijan alne Aasiassa.
(16V2 milj. nfm., 16V2 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Venäläiset ovat väkitellen valloittaneet nämät
makdottoman suuret maisemat muilta kansoilta;
viimeis aikoina ovat ke valloittaneet Turkestanin.

Vaikka Siperia (Sibiria) on niin makdottoman
lavea, on siinä väkemmin asukkaita kuin Belgiassa.
Maan paraana rikkautena ovat kalliit metallit, niin-
kuin kulta ja kopea, sekä turkki-eläimet, niinkuin
sopelit, kärpät ja varsinkin oravat. Alkuperäiset
asukkaat kuuluvat moneen eri kansakuntaan ja elä-
vät karjankoidolla, kalanpyynnillä ja metsästyk-
sellä. Paitse näitä koto-asukkaita ja maata viljele-
viä Venäläisiä, löytyy Siperiassa maanpakolaisiakin,
jotka ovat työvankeina. — Aam^mnFii ovat pieniä,
Tobölsk lännessä, Tomsk likellä Okj-virtaa ja Irkutsk
lakella suurta Paikaljärveä.

Turkestanissa asuu osittain paimentolaisia (Kir-
gisit ja Turkmenit), jotka elävät kuopateltoissa ja
kiertävät maata makdottoman suurine lammas-, ke-
vos- ja kamelikarjoineen, osittain maanviljelijöitä.
— Täällä on eteläpuolella melkoinen Tqshkentin kau-
punki (100,000 asuk.) ja <3«ma^anci. Äsken on ra-,
kennettu rautatie, joka viepi Kaspian meren etelä-
osasta Samarkandiin saakka.

Kaukasian läpi kulkee Kaukasus vuorikarju Kas-
pian meren ja Mustan meren välissä. Alkuperäiset
asukkaat ovat monta eri kansakuntaa. — Suurin
kaupunki on 3VMs (100,000 asuk.). — Bakun kau-
pungista, joka on Kaspian meren rannalla, viedään
paljon petroleunfia.

2. Turkin alue Aasiassa.
Kun Nukammed oli perustanut uskontonsa,

koetti kän väkivallalla sitä levittää ja känelle on-
nistuikin ykdistää koko Arakia ykdeksi valtakun-
naksi. Nukammedin seuraajat, kalint, voittivat lä-
keiset maat ja valloittivat myös Pokjois-Afrikan.
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Joka paikassa pakoittivat ke asukkaat Mukamme-
din uskontoon. He kulkivat sen jälkeenEspanjaan
ja perustivat maurilaisen valtakunnan, Cordoba [va]
ja sittemmin Granada pääkaupunkina. Tämä valta-
kunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin Maurit
karkoitettiin Espanjasta. Itse kalifikunta kajosi,
väkitellen pienempiin valtakuntiin ja tärkein mu-
kammedilainen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Turkin Aasialaiseen alueesen kuuluvat seuraa-
vat maakunnat: kM« Aasia, Armenia, Mesopotamia?
>3«/^O ja Palestina.

Vähässä aasiassa on Smyrnan kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki
Levantissa (se on Välimeren itärannikolla).

armeniassa kokoaa Araratin vuori, jokon Noa-
kin arkki seisaktui.

Mesopotamia on An/>«k ja ZV^m-jokien välinen
maa. Tässä oli muinoin kaksi maktavata valtakun-
taa: Babylonia ja Assyria, jolloin myös maa oli ky-
vin viljelty. I^yt se on melkein autiona; muinais-
ajan loistavuutta todistavat ainoastaan makdotto-
man suuret sorakummut jarauniot, jotka ovat jään-
nöksiä M'w«>en ja Babylonin kaupungeista. — Tärkein
kaupunki on nyt ZttF^Ki/, kalifikunnan muinainen
pääkaupunki.

B^riassa ovat kaupungit Äleppo sNckö) ja D«-
maskus. Damaskus-kaupunkiin kokoontuu vuotui-
sesti „Pykä karavaani", mukammedilaisia toivioret-
keläisiä, jotka matkustavat Mekkaan.

palesiinaa eli Judeaa kristityt nimittävät „py-
käksi maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syn-
tyi ja vaikutti. Se on sen vuoksi merkillinen maa.
Rantaa pitkin on Foinikia pokjoisessa jaFilistean m««
etelässä. Sisämaan läpi kulkee pokjoisesta etelään-
päin vuoria, Libanon ja Antilibanon. Niiden välillä
on laakso, jossa Jordan virtaa. Jordan juoksee en-
sin kauniin suolattoman Genesaretin järven lävitse
ja laskee viimein Kuolleesen msT-sem. Tämä laakso
on matalin kaikista maista maan päällä, sillä (3-6-
nesaret on 200 ja Kuollut meri 400 m. alempana
meren pintaa. Kuolleen meren seudut ovat myö»
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siitäkin msrkillisst, sttä niissii. nii.kyy maanjäristys-
t«n jälkiä ja täällä oli muinoin Loäoman ja, Oomor-
ran kaununZit.

JERUSALEM.

Palestina oli muinoin erinomaisen hyvästi vii-
jelty, vaan nyt on kaikki laiminlyöty; monessa koh-
den, jossa ennen oli viljavia maita, on nykyään ai-
noastaan erämaita ja aroja. — Asukkaat ovat suu-
rimmaksi osaksi Arabialaisia. Turkkilaiset sortavat
kovasti niitä harvoja kristityltä ja Juutalaisia, jotka
siellä asuvat. — Kaupungit ovat pieniä, ja Jerusale-
missa, jossa muinoin oli monta sataa tuhatta asu-
kasta, on nyt ainoastaan 30,000.
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Jerusalem seisoo ylängöllä, jonkaympärillä kol-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Tämä
on meille kristityille muistorikkain kaupunki maan
päällä. Temppeli ja kaikki loistavat rakennukset
muinaisista ajoista kyllä ovat hävitetyt; vaan kaik-
kialla tavataan nimiä ja paikkoja, jotka muistutta-
vat Raamatun kertomuksia. „Pyhän haudan kirk-
koon" kokoontuu pääsiäisaikana suuri joukko kris-
tityitä toivioretkeläisiä kaukaisistakin maista.

Jokseenkin lähellä Jerusalemia on Betlehem,
jossa vapahtaja syntyi.

3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata.
Ainoastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty
maisema, jossa kahvipuu on sangen yleinen. (Kah-
via viljellään nykyään mo-
nessa muussakin paikassa
kuumassa vyöhykkeessä,
esim. Brasiliassa ja Javan
saarella.). — Asukkaat ovat
Beduineja ja sanovat itsiänsä
~erämaan lapsiksi". He kier-
tävät maata, kuljettaen ka-
nteleitansa ja harvalukuisia,
vaan erinomaisen hyviä he-
vosiaan laitumelta laitumelle.
Niinsanotut ~täysirotuiset he-
voset" polveutuvat arabialai-
sista hevosista. ARABIALAINEN.

Arabiassa on muhammedilaisten pyhät kaupun-
git Ms/c^K ja Medina. Mekkassa syntyi Muhammed
ja siellä olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa
vuotuisesti monta tuhatta muhammedilaista.

4. Persiaa
hallitsee s/ia/k-niminen ruhtinas. Maan tärkeimmät
elinkeinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Persia-
laiset ovat tunnetut sievistä tavoistaan; vaan he ovat
viekkaita japetollisia. Uskonto on muhammedilainen.
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Persiassa on monta isoa kaupunkia, niinkuin
Ispahän ja Teheran.

5. India
on monessa sukteessa mahdottoman rikas. Kivila-
jeista tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta an-
taa kalliita puulajeja ja maustimia; eläinkunta an-
taa norsunluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme,
että vieraat kansat aina ovat koettaneet sitä vai-
loittaa. Jo ammoisina aikoina joutui sinne Krei-
kan kuningas Aleksander Suuri, kun hän kuului-
salla „Aleksander retkellään" valloitti koko Bänsi-
Aasian. Uudempina aikoina valloittivat Portugali-
laiset, Hollantilaiset ja Englantilaiset suuria osia
siitä. Portugalilaisilla on ainoastaan vähän jäljellä.
Hollantilaisilla on vielä suuri osa Indian saaristoa.
Mutta Englantilaisilla on enin osa Esi-Indiaa ja
suuria osia Taka-Indiastakin. Gli ensiksi englanti-
lainen kauppamies-seura, niin nimitetty Englannin
itä-indialais komppania, joka viekkaudella javäkival-
lalla valloitti Esi-Indian ja sai siitä mahdottoman
suuria etuja. Joku aika takaperin syntyi kapina,
joka tukahutettiin Englannin hallituksen avulla, ja
komppanian täytyi silloin luopua vallastaan maan
yli ja antaa se Britannian kruunulle. Britannialais-
ta Indiaa sanotaan Indian keisarikunnaksi.

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

Asukkailla, joita nimitetään FintinHsi, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri si-
vistys, ja heidän vanhimmalla, sanskrit-nimisellä, kie-
lellään löytyy paljon oivallisia kirjoja. — Hiuduit
tunnustavat Zw^mam uskontoa, joka jakaa kansan
neljään tarkasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli A«s-
i«n. Ne Hinduit, jotka ovat niin alhaisia, etteivät
kuulu mihinkään kastiin, sanotaan Parioiksi ja ovat
suuren ylenkatseen alaiset.

Indiassa on vahvasti kansaa ja paljon Kaupun-
keja, jossa asuu monta sataa tuhatta asukasta.

Ganges-joen varrella ovat Kalkutta, Fsnä^ss ja
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erään sen haarajoen varrella Delhi; itäisellä meren
rannikolla on Maci^äs ja läntisellä Zomö«^.

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

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

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi H)iiam^'-
laisten hallussa. Pilippinit kuitenkin ovat Espanjan.
Molukkeista saadaan paljon maustimia, esim. ryyti-
neilikoita ja muskotpähkinöitä ; näitä saaria sano-
täänkin sentähden Maustin- (eli ryyti-) saariksi. Tär-
kein kaupunki on FaiKm'« Javan saarella.

6. Kiinan waltafnnta
(12 milj. nkm., 400 milj. asuf.).

käsittää monta maata, joista tärkeimmät ovat kk/'-
-sinainen Kiina ja erinomaisen korkea Tibetin vuori-
maa. Se on laajuutensa suhteen kolmas valtakunta
maan päällä ja väkirikkain kaikista; siellä onkin
enemmän asukkaita kuin koko
Europassa ja joka kolmas ihminen
maan päällä on Kiinalainen. Tä-
mä suuri väkiluku on ainoastaan
Varsinaisessa Kiinassa, jossa kui-
tenkaan ei tilaa eikä ruokaa riitä
sille ihmispaljoudelle. Asukkaat
myyvät usein lapsensa, päästäk-
sensä heitä elättämästä, ja monta
tuhatta asuu laivoilla ja hirsilau-
toilla, jotka uivat jokien pinnalla.
Kiinalaiset muuten ovat kelta-
ihoisia jaheilläon viistoiset silmät. KIINALAINEN.

Varsinaisen Kiinan läpi virtaa kaksi suurta jo-
kea, Hoangho ja Jangtsekiang. Se on viljavimpia
maita maan päällä ja ahkerat Kiinalaiset viljelevät
sitä kuin kasvitarhaa; tärkeimmät viljakasvit ovat
riisi ja ies. Erinomaisen hyödyllinen on silkkiäinen
ja puolet kaikesta silkistä arvellaan olevan kiina-
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laista (katso Franskaa ja Italiaa). — Teollisuus on
monessa suhteessa niin edistynyt, etteivät Europa-
laiset voi siinä vertoja vetää; porslini, silkki vaat-
teet ja lakeeratut teokset ovat paremmat kuin Eu-
ropalaisten. Kiinalaiset ovat ennen Europalaisia
keksineet monta keinoa, esim. kompassin, porslinin
ja kirjapaino-taidon. Mutta sitten ovat he jääneet
vanhalle kannalleen, kun sitä vastoin Europalaiset
ovat edistyneet; nyt ovatkin Europalaiset paljon
korkeammalla kannalla kuin Kiinalaiset.

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

Varsinaisessa Kiinassa on paljon suuria kau-
punkeja, esim. Kanton, Nanking ja Peking, joissa jo-
kaisessa on V2—1 milj. asuk.

Kanton oli kauan aikaa ainoa satama, johon
Europalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on Hong-
kongin saari, joka on Englantilaisten. — Peking on
pääkaupunki ja keisarin asunto.

Kiinan muissa osissa asuu etenkin paimento-
laisia, joita ainoastaan on muutamia miljonia.

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

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjoisessa
asuvat Mongolit, joihin Kalmukit, Kirgisit, Kiina-
laiset ja Taka-Indian asukkaat kuuluvat. Bounaassa
löytyy etenkin Arabialaisia, Turkkilaisia j. n. e. Esi-
Indiassa asuu Hindueja, Malakka-niemellä ja Indian
saaristossa asuu Malajia.
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Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Sipe-
riassa on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa
ovat asukkaat muhammedin-uskoisia. Hinduit tun-
nustavat Brahman uskontoa, vaan Taka-Indian asuk-
kaat sekä Kiinalaiset tunnustavat Buddan uskontoa.
Malajit ovat suuremmaksi osaksi muhammedilaisia.

Afrika.
(30 milj. nfm., 200 milj. asuk.)

Rajat: katso kaitista.
Afrika ei ole muodoltaan samanlainenkuin muut

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

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

Afrika jaetaan seuraaviin osiin:
1, Nittimaat, joihin luetaan Egypti, Nubia ja

Abessinia. 2. Berberiä, johonkuuluu Tripoli, Tunis,
Algeria ja Marokko. 3. <3a/la^«. 4. /3^ci«w. 5. Ke-
nsFWmölk. 6. Guinea lskeeal 7. Etelä-Afrika, josta
Kapmaa on tärkein osa.
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Pohjois-Äfrikan rannikkomaa on vuorista. Bänsi-
puolella Marokkossa ovat korkeat Atlasvuoret.

Pohjois-Afrikan ets/«-os« on K«/i»/-ttw erämaa,
joka on 5 .milj. nkm. suuri eli puoleksi niin iso kuin
Europa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelkkää
hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta olisi
matkustaa läpi tämän erämaan, ellei siellä olisi vesi-
rikkaita paikkoja, niin sanotulta keitaita eli oaseja.
Nämät ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on ai-
noastaan yksi lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toi-
set sitä vastoin täyttävät monta sataa neliökilometriä
ja sisältävät kauppaloita, peltoja ja metsiä. Hy-
vaksi onneksi on keitaita paljon, jamatkustajat kul-
kevät niinsanotuita karavaniteitä, jotka vievät yh-
destä keitaasta toiseen. Ainoastaan dromedari, joka
voi janoa kärsiä monta päivää ja tyytyy hakarai-
siin kasveihin, tekee mahdolliseksi matkustaa läpi
tämän erämaan; sitä sanotaankin senvuoksi täydellä
syyllä „erämaan laivaksi". Kun karavani tulee kei-
taalle, tapaa se siellä vettä, viljaa, taateleja ja
lepää suurista vaivoistaan.

Itäpuolella ovat Niilimaat, joiden joukossa Abes-
sinia on korkea vuorimaa; Nubiassa ja Egyptissä on
ainoastaan matalampia vuoria ja niiden välitse juok-
see merkillinen An7«/o^«'. Vasta viimeisinä aikoina
on saatu tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki syntyy
useammista suurista järvistä, jotka ovat kaukana
Sisä-Afrikassa, ja matkallaan saapi se useampia suu-
ria syrjäjokia Abessiniasta. Mutta Nubian jaEgyp-
tin läpi kulkiessaan se ei saa lisäjokia eikä kasva
sateenkaan kautta. Näissä maissa ei sada ollenkaan.
Suullensa, Välimeren äärelle, on se aikojen kulu-
essa luonut ison suistomaan, niinsanotun Ds/k<«,
joka muinaisina aikoina jo oli kuuluisa viljavuu-
destaan (~Gosen"). Tämän viljavuuden synnyttää
Niilijoki vuotuisilla vesitulvillaan. Kun näet lämpö
kuumana vuoden aikana sulattaa lumen Abessinian
vuorilta ja kun vahvat ~k esäsateet" putoavat Niilin
yläjuoksun seuduilla, paisuu joki, virtaa yli reuno-
jensa ja tekee Egyptin järveksi. Ainoastaan sulut
ja ylhäisemmät paikat ei joudu veden alle. Vuo-
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den lopulla vesi pakenee ja joesta jäänyt lieju li-
hoittaa maan.

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

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

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

Asukkaat Afrikassa eivät ole läheskään niin lu-
kuisat kuin Aasiassa. Heidän lukuansa ei varmaan
tunneta, vaan arvataan se 200
miljonaksi. Koko Pohjois-Afri-
kassa asuu Arabialaisia; Keski-
ja Etelä-Afrikassa Neekereitä.
Neekerit ovat mustia; heillä on
kähärä tukka ja paksut huulet.
Etelä-Afrikassa asuu Hottentot-
is/«, joiden tukka on vanukkei-
nen. — Kaikki Arabialaiset
ovat muhammedilaisia; vaan
useimmat Neekereistä ovat pa-
kanoita. NEEKERI.

1. Niilimaat.
Egypti (550,000 nkm., 7 milj. asuk.) on kyllä

Turkin alusmaa, vaan sitä hallitsee melkein itsenäi-
nen „sijaiskuningas". Asukkaat polveutuvat mui-
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nais-ajan Egyptiläisistä. Heidän silloisesta korke-
ammasta sivistyksestään todistaa vielä suuri joukko»
muistomerkkejä, niinkuin temppelit, obeliskit ja
mahdottoman suuret pyramidit, joita käytettiin
hautakammioiksi Egyptin kuninkaille. Muinais-

PYRAMIDEJA.

Egyptiläiset näet kunnioittivat kuolleitaan suuresti,
ja balsamoitsivat heitä; sentähden Egyptissä tava-
taankin paljon ruumiita, niin nimitettyjä muumioita.
— Merkillinen <3«eskn Acmaw« yhdistää Välimeren
ja Punaisen meren toisiinsa ja tekee vesimatkan
Indiaan, jonne muutoin täytyisi kulkea Afrikan
ympäri, paljoa lyhemmäksi.

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

Nubiassa ja Abessiniassa ei ole yktäkään suu-
rempaa kaupunkia.
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2. Berberiä.
Monen vuosisadan kuluessa olivakTripoli, Tu-

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

Tripoli kuuluu erään turkkilaisen paskan alle.
lunis on Franskan alusmaata. Siellä on kau-

punki Tunis. Tämän läheisyydessä oli muinoinen
Karta go.

Algeriassa on kaupunki Alger.
Marokkoa hallitsee muuan suitani. Pääkaupunki

on Marokko.
3. Saharassa

on ainoastaan vähän asukkaita. He elävät paimen-
tolaisina tahi karavanien ryöstämisellä.

4. Sndan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on 3VmötM^
erämaan rajalla. Monta karavani-tietä viepi tähän
kaupunkiin.

5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä
joista. Täällä on k^s^ik/kem?' (Cap Verde).

6. Gninea
on melkein päiväntasaajan alla ja siellä on pitkin
rantaa erittäin taudillinen ilmasto.
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7. GtelaAfrika.
Kap-maa on sen eteläisin osa ja päättyy Hyvän

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

jehti Espanjasta, koettivat Portugalilaiset löytää
meritietä Afrikan ympäri rikkaasen Indiaan. Mo-
nen yrityksen perästä tämä onnistuikin. Hollanti-
laiset seurasivat sitten samaa tietä ja valloittivat
Kap-maan; myöhemmin sen Englantilaiset anasti-
vat. Viime aikoina ovat muutamat Europan vai-
tiot ruvenneet anastamaan itselleen isoja osia
Etelä-Afrikaa.

Saaria.
/F.'i Helena on myöskinEnglannin hallussa. Tääl-

lä kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Water-
loon tappelussa voitetuksi, täytyi hänen antautua
Englantilaisille, jotka pitivät häntä 6 vuotta van-
kina tällä saarella. — Mlcisi>« kuuluu Portugalille
ja on tunnettu viiniviljelyksestänsä. — M?ti«MsAs«'
on Indian meressä.

Amerika
(40 milj. nfm., 100 uittj. asuf.)

jakautuu Pohjois-Amerikaan ja Msitk^4ms>H«am/ näitä
yhdistää Ass^k^lme^^ jonka kapeinta kohtaa sa-
notaan Panaman-taipaleeksi.

Rajat: katso kartasta.

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

Meri. Pohjois-Jäämeri on Davis-salmen jaZ«/^n-
lahden kautta yhteydessä Atlantin me^sn kanssa. Poh-
jois- ja Etelä-Amerikan välissä tekee Atlantin meri
Meksikolahden. Magalhaensin [magaljangsin] s«imsnkautta
on Atlantin meri yhteydessä Ison ka/ktme^sn kanssa.
Tämä tekee Attii/^/nam lahden.
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Niemimaita. Pohjois-Amerikassa on monta suur-
ta niemimaata, nimittäin I,«öi'acio>', Florida ja Kali-
/o^n«k. — Etelä-Amerikassa ei ole niemimaita, jossa
suhteessa se on Afrikan kaltainen.
WiällSaana. Perimmäisessä pohjassa on suuri jouk-
ko saaria, joista Grönlanti on tärkein. Atlantin me-
ressä on Neio-Foundland [nju], Pohjois- jg.Etelä-Arne-
rikan välissä on suuri A«nsi-/?iHam saaristo, johon
kuuluvat i3i««'6i Antillit [antiljit], nimittäin Aitöc^ Ja-
maika, H«i^' ja Puerto Rico, sekä suuri joukko pieniä
saaria, joita sanotaan Pieniksi Antilleiksi. Etelä-Ame-
rikan eteläpäässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi
on Ak^> Hoorn.

Amerika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Grönlanti. 2. _B>"ittMm6n Pohjois-Amerika.

3. Pohjois-Amerikan I?i^si)«i/ai. 4. Meksikon tasa-
valta. 5. Ass/ck^lms?'i/c«, jossa on useampia tasa-
valtoja. 6. Ais/H-^lmsT-Ham tasavallat. 7. Brasilian
keisarikunta. 8. Guayanan maakunta. 9. Patago-
nian maakunta. 10. Länsi-India.

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

Etelä-Amerikassa on paitse Andes-vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin Brasilian ylänkö.
Andesvuorten ja muiden vuorimaitten välissä on 3
suurta alankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mah-
dottoman suuri joki. Pampas ovat etelässä; niiden
läpi juoksee Platajoki. Seiväs, s. o. metsät, ovat kes-
kessä ja niiden läpi virtaa Amazon-joki, joka on maa-
ilman suurin joki. Llanos [lja] ovat pohjoisessa ja
niiden läpi juoksee Orinokojoki. — Pampas ja Lla-
nos ovat ruohokkaita tasankoja. Seiväs sitä vastoin
ovat maailman isoimpia metsiä.

Nämä metsät eivät ole meidän metsiemme nä-
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köisiä. Meidän metsissä nim. kasvaa karvoja puu-
lajeja, eivätkä nämä kohoa erittäin korkealle. Mutta
kuuman vyöhykkeen 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 60 metriä korkea oksaton runko,
jolla ne kohoavat yli muitten puitten; päässä on
mahdottoman lavea, hyvin suurilehtinen latva. Useat
näiden metsäin puista ovat täynnä heleän ja loista-
van värisiä kukkia, japuitten välissä kiertelee sem-
moinen joukko köynnöskasveja, ettei voi päästä
metsän läpi. Tämmöisiä metsiä on ainoastaan kuu-
massa vyökykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat-
rankka-sateet kartuttavat viljavuutta.

Pohjois-Amerikassa on paitse Andes-vuoria ma-
tala vuorijono idässä. Tämän ja Andes-vuorten vä-
lissä on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi iso
Mississippijoki juoksee. — Pohjempana, Vhdysvaltain
ja Vrittein Pohjois-Amerikan välissä, ovat Kanadan.
järvet, joista Ylöjärvi on isoin. Nämät järvet yh-
teensä ovat suurin suolattoman veden ala maapal-
lolla jane purkavat vettänsä S:t I>m^e??es-^'osn [lorens]
kautta. Kahden niiden järvien välissä on Niagaran
[nejågara] putous, jossa on 10 vertaa enemmän vettä
kuin Imatrassa ja joka on maapallon suurin vesi-
putous. — Pohjois-Amerikan pohjoisin osa on a/am-
koa, täynnä järviä ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Amerikan
olevankaan. Amerikan ensimäiset /ö«/i«/'ät olivat Skan-
dinavian asukkaita. Noin v. 1000 tulivat he 6rön-
lantiin ja Leif Onnellinen saapui kohta sen jälkeen
Pohjois-Amerikan itärannalle ja nimitti tätä osaa.
maasta „hyväksi Viinimaaksi". Tämä löytö kuiten-
kin jäi unhoksiin ja melkein viisi vuosisataa Leilin
löytöretken jälkeen tuli Columbus vuonna 1492 Länsi-
Indiaan. Nyt seurasi löytöretki toisensa perästä.
Espanjalaiset kulkivat kauemmas länteenpäin man-
nermaahan ja valloittivat Meksikon, Keski-Ameri-
kan ja nykyiset Etelä-Amerikan tasavallat, joissa
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sen vuoksi Espanjan kieli on tullut yleiseksi. Eng-
lantilaiset tulivat Pokjois-Amerikan itärannalle ja
levisivät siitä edemmäksi sydänmaakan. Pohjois-
Amerikan Ykdysvalloissa puhutaankin siitä syystä
enimmäksi osaksi Englannin kieltä. Portugalilaiset
tulivat Brasiliaan, joka silloin joutui keidän kal-
tuunsa. Kakdeksannentoista vuosisadan loppuun
asti oli Amerika Europalaisten vallan alla. Ensiksi
irtaantuivat Pokjois-Amerikan Ykdysvallat Englan-
nista; sen perästä Espanja ja Portugal kadottivat
alusmaansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään
suurimmaksi osaksi itsenäisiä, ja Europalaisten tär-
keimmät alusmaat ovat Länsi-Indian saaristossa.

W Alku-asukkaat ovat kahta ro-
tua, nimittäin Eskimot pohjoises-
sa ja Indiarjit maan muissa osissa.
Eskimot ovat metsästäjä- jakalas-
taja-kansaa. Indianit ovat vasken-
värisiä („ruskeanahkoja"). — Pait-
se sinne muuttaneita Europalaisia
on monessa seuduin Neekereitäkin,
joita on tuotu Afrikasta. Kauan

Kaikaa ovat Neekerit siellä eläneet
orjuudessa ja usein on heitä jul-
masti kohdeltu; mutta nyt ovat
he melkein kaikki vapaita.INDIANI.

Useimmat asukkaat Amerikassa ovatkristittyjä.
Kaikki uskonnon lakkokunnat ovat sinne levinneet,
ja näistä ovat merkillisimmät Mormonit, jotka ovat
asettuneet Pohjois-Amerikan läntiseen osaan /son-
Suolajärven seuduille.

Pohjois-Amerila.
1. Grönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoeja.
Ilmasto on hyvin kylmää, kun kylmät merivirrat
tuovat suuria jäälohkareita Jäämerestä rannalle.
Asukkaat ovat kristittyjä.
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3. Brittein Pohjois Amerika
täyttää kyvin suuren alan, mutta suurin osa on asu-
matonta ja tärkeää ainoastaan turkki-eläinten täk-
den. Eteläisin osa Kanada on hyvin viljava. Eng-
lantilaiset ovat edistäneet maan viljelyä, rakentaes-
saan rautatien itärannalta aina Tyynen meren ran-
nalle. Tärkeimmät kaupungit ovat A^eöse [Kviibäk]
ja Montreal >>60l) La^vrenee virran varrella. — Asis-
Foundlandin luona on suuri hietakari, jossa arvaa-
maton määrä turskeja pyydetään.

3. Pohjois Amerikan IHVyswallat
(9 milj. nfm., 50 milj. asuf.)

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

Kaikki 6lliBl^ Yhdysvalloissa. Heidän is^/is^-
isns« voittaa koneitten sukteen (esim. ompelukone)
Europan. Vuorityö antaa teollisuudelle tarpeelliset
kivikiilet, joita siellä löytyy paljon suuremmassa
määrässä kuin Englannissa. Valo-aine, joka on suu-
resti levinnyt, on Pohjois-Amerikalainen vuori-öljy
(petroleum), jaAndes-vuorista saadaan paljon kultaa
ja kopeaa. Maanviljelys ja karjanhoito ovat samoin
tärkeät, ja sieltä viedään paljon viljaa, puuvillaa ja
likaa Europaan. Kauppa ja ms7H«//tM ovat melkein
samalla kannalla kuin Englannin, ja Mississippi-
joessa kulkee enemmän höyryaluksia kuin missään
muussa joessa maailmassa. Rautateiden pituus on
suurempi kuin koko Europassa, ja itä- ja länsi-ranta
ovat yhdistetyt rautateillä, jotka kulkevat Ne^v-
Yorkista San Franciscoon.

Koko maa on jaettu noin 49 vapaavaltioon. Nii-
den kaikkein ylinnä hallituksena on pääkongressi
Washington issa ja presidentti. Muutama vuosi taka-
perin syntyi sisällinen sota pokjöisten ja eteläisten
valtioin välillä, etenkin siitä kun pohjoisvallat tah-
toivat hävittää orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja
orjat vapautettiin.
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Kaupunkeja on idässä Boston, Neiv-York [nju],
Philadelphia ja Washington [uoshingfn]. — Nämät kau-
pungit ovat ky vin väkirikkaita. Asil)-^ko^/ssK on
2V2 milj. asuk.; se on Amerikan tärkein kauppakau-
punki. Waskingtonissa on ainoastaan 159,099 asu-
kasta, mutta se on pääkaupunki.

Sisämaassa on Chicago [tshikeego], joka harjoittaa
maapallon suurinta viljakauppaa. Mississippin suulla
on As«) <Xk/sam6 [nju-orliins].

Äärimmäisessä lännessä on >3am A^K^eiseo kulta-
rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useammat muut-
kin Pohjois-Amerikan kaupungeista, on se vauras-
tunut sangen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty
kultaa, virtaili sinne monta tukatta ikmistä.

m 4. Meksiko (Mezieo).
Suurin kaupunki on pääkaupunki Ms//<n.

5. Keski-Amerikassa
ei ole suurempiakaupunkeja. Panamätaipaleen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään kaivetaan kanavaa tä-
män taipaleen poikki. Tällä tavalla tulee merimatka
itäisestä Amerikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

Etelii-Amerila.
O. Gtelä-Amerikan wapaawallat

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

Näistä vapaavaltioista huomataan lännessä
Aoleaci<k/ pääkaupunki AMo ftiittol on päiväntasaajan
alla eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee;
sen jälkeen Perii rikkaine hopeakaivantoineen ja
Chile [tshiile], jossa on merikauppakaupunki Valpa-
raiso. — Idässä on Plata-joen varrella kaupunki
Buenos Ayres, josta viedään ulos paljo lihaa ja nah-
koja niistä villittyneistä karjalaumoista, jotka elä-
vät Pampas-tasangoilla. Buenos Ayres on Etelä-
Amerikan suurin kaupunki ja siinä on 409,999 asuk.
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MAISEMA ETELÄ-AMERIKASSA.

7. Brasilian feisarifnnta.
(8 milj. nfm., 12 milj asnk.)

Tämä avara maa on hyvin rikas luonnon-tuot-
teista, vaan asukkaita on sangen väkän ja ainoas-
taan rantamaa on viljelty. Tuotteista huomataan
kakvi ja timantit.
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Tärkein kaupunki on pääkaupunki Rio Janeiro
[shaneeiru], 350,000 asuk.

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

9. Patagonia
on hedelmätön ja harvaan asuttu.

M. Liinsi-India
on sangen tärkeä, kun saaret, joilla on oivallinen
ilmasto, ovat viljavia. Tuotteet ovat tupakka, sokeri
ja kahvi.

Nämät saaret kuuluvat useamman europalaisen
valtion alle. Suurista Antilleista on Kuba ja Puerto
Pdco Espanjan ja Jamaika Englannin vallassa; aino-
astaan Haiti, jossa asuu Neekereitä, on itsenäinen.
Kubassa on Habanan [havanan] kaupunki, joka on
tunnettu sikareistaan. — Pienistä Antilleista ovat
useimmat Englannin omia.

$lusttffllift
häsittää kaksi pää-osaa, nimittäin Australian mantereen
•eli tkktis)s Hollannin, joka on Ison valtameren jaIndian
meren välissä, jaAustralian s«m'si Isossa valtameressä.

1. Anstralian mantereessa
samoin kuin Afrikassa jaEtelä-Amerikassa on väkän
lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuumassa ja
eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, vaan ilmasto on
jokseenkin kuiva. Tästä syystä ei kasvikunta oleri-
kas. Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa
maanosissa; niissä näet on kankeat lekdet, jotka
seisovat syrjittäin, niin ettei Australian metsissä ole
samanlaista tikeää varjoa kuin meidän metsissä.
Eläinkuntakaan ei ole samanlainen kuin muissa maan-
osissa. Nisäkkäitä ei muinoin ollut muita kuin
reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät kengurut. Mutta
myt ovat Europalaiset tuoneet maahan koti-eläimiä,
jotka menestyvät oivallisesti, ja lammaskoito eten-
kin on kyvin tärkeä.
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Alkuperäiset asukkaat ovat
erästäNeekerein sukua,vaan
käviävät käviämistään sin-
ne muuttavien Europalais-
ten edeltä. Koko tuollasuu-
rella mantereella (7,700,000
nkm.) on vasta ainoastaan
2^2 rnilj. asuk., ei siis pal-
joa enempää kuin Suomessa.
Australian mantere on Eng-
lannin vallan alla.

Tärkeimmät kaupungit |
ovat Sydney [sidni] ja Melbourne [börn]. Viimeksi mai-
nittu on samoin kuin Ban Francisco vähään aikaan
kasvanut suureksi kaupungiksi, kun sen ympäris-
tössä on löydetty rikkaita kultamaita.

MALAJI.

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

nerta. Tasmania eli Van Diemenin ma« on mantereen
eteläpuolella. Ulompana Isossa valtameressä löy-
tyvät saaret ovat pieniä, mutta niitä on monta tuhat-
ta. Niistä huomataan I^iäkMc/sn saaret, Seura-saaret ja
äärimmäisinä koillisessa Havaii eli /3mici«.'k/«'tt saaret
[sendvitsh].

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

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

Useimmat saaret kuuluvat A^OMtt va/iwin alle.
A«VKk'-s«a^k kallitsee itsenäinen kuningas ja asuja-
met ovat omistaneet Europalaisen sivistyksen. Näillä
saarilla surmattiin mainio englantilainen merenkul-
kija Cook, joka on teknyt itsensä kuuluisaksi löytö
retkillään Australiassa.


