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Muistutuksia.
Eri kirjainlajit osottawat, mikä on eri lukumäärien

ajalla luettawa; latinalaistaa lirjaimilla painettu kuuluu
«im. korkeampaan lukumäärään.

Asteiden merkkinä on °.

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

neliökilometri.

Korjattava: 8 siv. 6 riv. lue: [hiibraltaar].

Selitys : Merkki ' osottaa että vokaali ou Ivuvt korollinen,
merkki " etta se on pitkä tai puoliuitkä Korolliusu.



Johdatus.
Kaikki, mitä Jumala on luonut, sanotaan ma«-

«imaisi. Hslnosti huomataan, että manclottoman suu-
rsn tävtvv maailman olla, kun ajattslss, mitsn ääret-
tomän kaukana taivaankannalsst ovat. toisistaan
avaruudessa (aurinko Kisrto- ja nvrBtötäntinssn ja
sitä naitss Kiintotänäst). Maa nävttää myistä kyllä
isolta, vaan vsrrattuna maailman avaruutssn ss si
ols suursmni Kuin pisara verrattuna msrssn.

Naa on pyöreä Kuin omsna ja viivataan sen-
tänäsn narliaitsn karttapalloon; maan eri osia kuva-
taan kartoille. kartalla on Fo^M'nsn ylinnä ja eie/«
alinna, länsi vasemmalla nuolslla ja itä oikealla.

Oilmistämms näyttää ikäänkuin aurinko liik-
Kuisi, KoBka näemme sen noussvan iäästä ja lasks-
van läntssn. Mutta todenperäisesti aurinko Kuitsn-
kin nvsvv liiKKumatonna, sitä valtoin Kuin maa
nvörii ympäri.

Maalla on, niinkuin vierevällä nallolla ainakin
AaHitt/innen /M««iit). Se kulkee auringon ympäri ja
tarvitsss siihen 365 vuorokautta ja läliss 6 tuntia.
Bsmmoista aikakautta sanotaan vuodeksi, ja ssn
liikunnon Kautta svntvv eri vuoclsn-ajat (Ksvät,
kesä, BvkBv ja talvi). Maa pyörii samalla Ksrtaa
«iss ympäri, ja siilisn ss tarvitsss 24 tuntia sli vn-
den vuorokauäsn. — Biitä liikunnosta tulss Mi^Hn
ja yön vaihtelu.

8s viiva, jonka ympäri maa pyörii, «anotaan
MK«7I akseliksi. Akselin näitä sanotaan Tltt^oHsl, ni-
mittain nonjaisnavaksi ja stslänavaksi.

Hyvin tärksätä on, esim. msrsnkulkijain, tis-
tää määrätä jonkun naikan asema. BsntäK6.sn on
tarnssllista, sttä ss asema on niin msrkittv Kartta-
palloon talli Kartalls, sttä sen mukaan voi laskea,
missä naiKKa on itss maan päällä. Bitä vartsn vs-
ästään Martalls viivoja Kantssn suuntaan.
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Yhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden pyöröviiva vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä sanotaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, ja se ja-
Kaa maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjoiseen ja
eteläiseen pallonpuoliskoon. kasaajan ja napojen vä-
lillä ajatellaan vedetyksi useita muita pyörövii-
voja samaan suuntaan kuin tasaajakin; niitä sano-
taan leveyspiireiksi. Tärkeimmät niistä ovat kravun
ja kauriin kääntöpiirit, joista edellinen on 2,600 kilo-
metriä tasaajasta pohjoisessa päin, ja jälkimmäinen
yhtä kaukana etelässä päin, —myöskin pohjoinen ja
eteläinen na!^aM>i, joista pohjoinen on 2,609 kilo-
metriä pohjoisnavasta ja eteläinen 2,600 km. etelä-
navasta.

Vieläpä ajatellaan vedetyksi muita piirejä toi-
sssta navasta toisssn tasaajan poikki. Mitä sano-
taan, puolipäivän-piireiksi, syystä, Kun kaikissa niissä
paikoissa, jotka ovat saman puolipäivän-piirin alla,
on yhtä aikaa puolipäivä. Puolipäivän-piirejä voi
tietysti vetää niin monta, Kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan Kohdalta mi»
tatsn 49,090 km. Kartalla on tasaaja jaettu puoli-
päivän-piirien Kautta 360 osaan eli asteesen.

Se puolipäivän-piiri, joka kulkee kerron saaren
halki, otaksutaan ensimmäiseksi, ja siitä luetaan toi-
set itään ja länteen päin. Maa tulee sillä tavoin
jaetuksi itäiseen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Meri-
miehet pitävät Kuitenkin sitä puolipäivän-piiriä en-
simmäissnä, joka kulkee läpi Greenwichin [grinit-
shinj kaupungin Englannissa.

Karttapallossa tahi kartalla ovat siis leveys-
piirit ja puolipäivän-piirit merkityt, janiiden avulla
voipi tarkkaan määrätä, missä kukin paikka on Kar-
talla. Sitten lasketaan, missä se on itse maan
päällä.
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Maat ja wedet.
Stolme neljännestä maan pintaa on suolaisella wedellä

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

Mlllltll on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
osia, jotoen kaikkien ympärillä on meri. suurimmat niistä
osista sanotaan mantereiksi.pienempää maata, jonka ympärillä joka puolella on mettä,
sanotaan saareksi. Semmoista niaatappaletta, jonka kolmella puo»
lella on mettä, sanotaan niemimaaksi, ja soutempaa niemimaata
niemekkeeksi (niemeksi). Soukkaa maakaistaletta, joka yhdistää
kaksi maata, sanotaan kannakseksi.

tantereita on 3.
1. Wanh a mantere on itäisellä pallonpuoliskolla,

Se jaetaan 3 maanosaan, jotka owat Guroopa, Aasia
ja Aafrika. Guroopa on Aasian kanssa pitkän matkan yh-
dessä, mutta Aafrikan yhdistää Aasiaan ivaan kaita Suesin
kannas.

2. Uusi mantere eli Ameriika on läntisellä pal-
lonpuoliskolla. Sitä sanotaan Uudeksi mantereeksi, koska mai-
nio merenkulkija ©olumbué sen löysi wasta wuonna 1492.
Ameriika on neljäs maan-osa ja jakautuu Pohjois-
Am ert i kaan ja Gtelä-Am er aan, joitaKeski-Ame-
ri ik a yhdistää. Keéfi-Ameritfan fapetnta osaa sanotaan Pa-
naman kannakseksi.

3. Austraalian mantere eli Uusi Hollanti
on itäisellä pallonpuoliskolla ja on mannermaista pienin.
Sen itäpuolella oleiva ijo saari-joukko ynnä puheena olewa
mannermaa on wiides maan-osa eli Austraalia.

Guroopa, Aasia ja Pohjois-Ameriika ulottuivat kauas
pohjaiseen; Aafrika, Gtelä-Ameriika ja Austraalia ulottuwat
etelään päin.

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

West, joka ei juokse ja on merestä erillään, sanotaan ar-
lveksi. Se mesi, jola uurtaa maata siten, että sillä on kolmella
puolella maata, sanotaan latjbeffi lwuonoksi). Se kapea mesi taaB,
joka yhdistää faksi isompaa wettä, sanotaan salmeksi.
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Meri jaetaan 5 pää-osaan, joita sanotaan Itä-
merifsi.

1. Eteläinen Jäämeri on etelänawan ympärillä.
2. Iso waltameri, myösftn Xyyuefsi mereksi

eli Gtelämerefsi nimitetty, ulottuu idässä Ameritkaan ja
lännessä Aasiaan sekä Austraalian mantereesen.

3. Indian meri ulottuu idässä Austraalian man-
tereesen, pohjoisessa Aasiaan ja lännessä Aafrikaan.

4. Atlantin meri on Euroopan ja Aafrikan länsi-
rannan ja Ameriikan itä-rannan wälillä.

5. Pohjoinen Jäämeri on pohjois-nawan ym-
pärillä.

Kartalla näemme, että Eteläinen Jäämeri on vä-
littömässä yhteydessä Ison valtameren, Indian ja
Atlantin merien kanssa, eikä sitä rajoita mitkään
maat. — Pohjoinen Jäämeri on osaksi välittömässä
yhteydessä Atlantin meren kanssa, ja osaksi se sii-
nen yntyy Baffinin lakden kautta. Sen yhdistää
Isoon valtamereen ainoastaan Beringin salmi. Poh-
joisen Jäämeren rajat ovat Euroopa, Aasia ja Poh-
jois-Ameriika.—/sc» valtameri on kaikista meristä isoin.

G ur o o p a.
(9,900,000 neliökilometriä, 365 miljonaa asukasta.)

Rajat: katso kartasta.
VaikkaEuroopa on lähinnä pienin viidestä maan-

osasta, on se mnita paljoa tärkeämpi. Euroopalla
on nimittäin kyvin edullinen muoto, koska meri mo-
nessa kohden tunkeutuu maahan. Xun siinä siis ei
ole kovin laveita jaluokse-pääsemättömiä maita, voipi
helposti tulla sen eri osiin. Se seikka helpottaa
kauppaa ja kaikkea muuta keskuusliiketxtä. Nuroo-
palla on samassa edullinen «ssm« maan päällä, koska
sen suurin osa on laukkeassa vyönykkesssä. *)

*) Nni 8 t. Ilman-alan Butlt66li voidaan maa illllllg, 5 vyöhyk-
keesen, nimittäin 1 kuumaan, 2 lauiiksaau Ha 2 Kvlinään. Kuuma
vvönvlls on kummallakin puolella tasaajaa kääntöpiirien välillä;
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I^oko vuoden sää (ilman-ala), j^^^^^^^^^^^^^^^
niin suuresti vaikuttaa ihmis-B
ten ja kasvien menestymiseen, l
ei ole tämän vuoksi liian kylmäß
eikä liian kuuma, ei liian kuivaß
eikä liian kostea. Euroopalla B
tosin ei ole niin lämmintä il-B
man-alaa, että siinä voisi kasvaaß
noita mahdottoman suuria puit a,B
ajoita nähdään kuumassa vyö-B
hykkeessä; vaan kuumuus sil-B
loin ei myöskään ole niin pai-|
nustava, että se ihmisiä estäisi ajattelemasta ja työtä
tekemästä. Tässä on muistettava asukasten onnen
tulevan varsinkin siitä, että Kristin usko on levin-
nyt melkein yli koko Euroopan. Siitäpä tulee myös-
kin, että Euroopan asukkailla on suurin valistus ja
sivistys koko maan päällä.

Suurin maakappale Euroopassa on Irä-Euroopa
(Wenäjä). Siitä lähtee fafsi niemimaata, nimittäin Pohjois-
Guroopa (Suomi, wähäinen osa Wenäjätä, luotsi ja Norja)
ja éuroopa. Keski-Guroopasta lähtee etelään päin
Gtelä-Guroopa, jossa on kolme niemimaata, nimittäin
Pyreneitten (Espanja ja Portugal), Italian ja Balkanin
niemimaat.

Meri. Pohjois-läämeri muodostaa Wienan-
meren Wenäjän ja Lapinmaan sälille. — Atlantin
meri muodostaa suuren joukon osia: Pohjanmeri on au=
kea pohjoispuolelta; lounaassa yhdistää ©alaisin [faleen]
salmi ja Kanaali sen Atlantin mereen. Pohjanmerestä

KAUKASIALAINEN.

pohjoispuolella sitä vyöhykettä on pohjoinen lauhkea ja eteläpuo-
lella ei6/««>l6n lauhkea vyöhyke, jotka ulottuvat napapiireihin asti.
Napapiireistä ulottuvat molemmat i:?/imät 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 saäe-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 vuoäen-aikaa. /i'«/iml'«Kä vyö-
hykkeissä on kaksi vuoden-aikaa, nimittäin lyhyt kesä ja pitkä,
hyvin kylmä talvi. — Kunkin maan asemasta jossakin niissä vyö-
hykkeissä ei kuitenkaan voi aivan tarkoin määrätä sen ilman-alaa.
Siitä enemmin sittemmin.
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lähtee Skagerak itäänpäin Kattegatiin, joka Juutin-
rauman (Oresund'in), Ison Beltin ja Wähän Beltin
kautta on yhteydessä Itämeren kanssa. Itämeri muodostaa
Pohjanlahden, ©uomenlahoen ja Riianlahden.
— gransfan ja Espanjan wälillä on Bi ska i jan lahti. —

(etelämpänä wie Gibraltarin Wbraltaarinj salmi Wali-
mereen, joka on fatfista sisämeristä suurin, Pienempiä
osia Wälimertä owat Adrian meri Italian wierellä ja
Kreikan saaririkas meri eli Arkipelagi. Siitä n>ie
Dardanellin salmi, Marmaran meri jaKonstan-
tinopolin salmi Mustaan mereen.

Sllllrill. Pohjassa owat Nowaja Heiniä, Spets-
berg it (Huipputouoret) kaukana meressä ja of otin saa-
ret; kaukana meressä luoteessa owat Fäärsaaretjalis-
lanti; lännessä on Brittein saaret (Gnglanti, Skot?
lanti ja Irlanti); Kattegatin ja Itämeren wälillä on Tans-
kan saaret ja itfo Itämeressä Öölanti, Gotlanti, Ah-
wenanmaa, Hiidenmaa ja Saarenmaa. — Wäli-
meressä on Korsika, Sardinia, Sicitia ja Kandia
sekä useampia pieniä saaria Kreikan saaririkkaassa meressä.

Euroopan waltatunnat.
1. Weniijii täyttää koko Itä-Guroopan. Sitä paitse

on siihen ysbistetty Suomi.
2. Ruotsi ja Norjtt täi)ttäwät Skandinaawtan niemi*

maan.
3. Tanskll on Jyllannin niemimaan pohjoinen osa

ja joukko saaria.
4. Slltsll täyttää Keski-Guroopan keski-osat ja sisäl-

iää monta waltakuntaa. Tärkein maa on Preussi, joka
täyttää suurimman osan Pohjois-^aksaa.

5. Itiilvalta-Unkari on Keski-Guroopan kaakkois-osassa.
6. ©toeitft on Keski-Guroopan etelä-osassa.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Franska owat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irlanti owat saaria.
11. Espanja ja 12. Portugal täyttäjät Pyreneit-

teit niemimaan.
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13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. ähttftnmöfl, 15. Areitta, 16. Rumaania, 17.

Serbia ja 18. Montenegro täyttäwät SBattamn niemimaan.

Itii-Euroopa.
1. Wenäzän waltatunta.

Itä-Guroopa on tärkein osa Wenäjän roaltafunnaSta,
johon sitä paitse kuuluu wähempiä osta Pohjois-Eurooftasta
(Suomi) ja Keski-Guroopasta (Puola) sekä suuri osa 2lajtata.

Venäjän valtakunta 6i tävtä ainoastaan itäistä
puolta Niiroopaa, mutta mvoBi^iii pohjoisen kolman-
neksen Aasiata (Siperia v. m.). 8s täyttää l^unäsii-
N6Q osan liail!6Bta mannermaasta, ollen alaltaan, 22
milj. nel. km. 8s äärsttömäu, suuri valtakunta
on kuitenkin harvaan aButtu, ja. BipsriaBBa, jolca on
valtakunnan suurin c»Ba, on tuskin viiBi miljonaa
aBiillaBta. Koko valtaliumiaBBa on 118 milj. 3.81115. —

Vsriäjän mahtavuuden on i)sruBtariiit Pietari Suuri,
ja Bitä ovat. väliitsllyii llartiittansst Bslsä hän sttä
hänen jäll!6iB6riBä, valloittamalla maita Ruotsilta,
Puolalta, l^iirllilta ja Aasialaisilta kansoilta.

Waltakunnan euroopalaijeen osaan kuuluu Wenäjän
Keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa.
Ensin mainittuun kuuluu sen ohessa alueita Aasiassa.

Weniijiin Keisarikunta.
(5 milj. nfm., 97 milj. asuf.).

Rajat: latso fartaåta.

Aasian rajalla owat fultarilraat Uraalin tuntu*
rit ibässä ja lumipeitteiset Kaukasuksen tunturit ete-
lässä; Krimin vähäisellä niemimaalla Mustan meren ran*
nalla owat Taurian wuoret. Mutta muuten on koko-
maa suunnattoman suuri tasanko, jota janotaan Itä-
roopan tasangoksi.
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Uraalin keskipaikoilta Itämereen päin kulkee
matala maaharjanne; sen korkeimmalla osalla on
nimi Valdai. — Valdailta juoksee kolme Venäjän
valtajokea, nimittäin Volga, Dniepr ja Väinä.

Itä-Euroopan tasanko on roeftrifaS, ja siinä on suu-
rempia jokia ja järwiäkuin missään Euroopan muussa maassa.
Joet owat merkilliset tasaisesta juoksustaan Ne owat fen-

tähben haaksikululle soweliaat melkein lähteestä suulle aUi.
tärkeimmät joet owat Newa ja Wolga, joka on Euroo-
pan juurin joki, pituubeltanja 3,500 km. — Etelää koh-
ben juoksee Kaspian mereen Uraalin joki ja Wolga (wu.
punkeja: Nishnij Nowgorod, KasK,n, Saråtoro ja Astrahan), Asowan
mereen Don, Mustaan mereen Dniepr eli Niepra (kaup.
Kiioma). — Itämereen laskee Weifset eli Wtsla (taup.
Warssowa) ja Niemait, joibeit molempain laskusuut owat
Preussin maalla. Riian lahteen laskee Wäi nänjok i (tauv.
Riika), Suomen lahteen Nar a (faup. Narwa) Pe pf en
järwestä ja Newa ttaup. Pietari) Laatukasta, johon
tulee Sywärin joki Hänisjärwestä ja Wolhowan
joki (kaup. Nowgorod) Ilmenjärivestä. — Wienanme-

reen laskee Wien a (kaup. SBiena). — Mainituista järwistä
on Laatukka juurin koko Euroopassa. Kaspian meri, joka on
Aasian rajalla, on suurin järroi koko maan päällä, yhtä suuri
kuin Itämeri. ©en ttesi on suolaista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjoisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä, ja sillä on kvlmä mamisten H-
man-ala. Semmoisella ilman-alalla on sekä hyvin kova
pakkanen talvella että hyvin kova kuumuus kesällä;
samassa se on vailla kosteutta, ja siellä tuulee ainoas-
taan vähäisen. Meren ilmanalalla sitä vastoin ei ole
niinkuin mantereen ilmanalalla kovaa pakkasta tai-
vella eikäkuumuutta kesällä, mutta kyllä kosteutta ja
tuulta paljon. Venäjä on Euroopan kylmin maa ja
paljoa kylmempi kuin I^änsi-Nuroopa samoilla le-
veys-asteilla, sillä se on vähemmän yhteydessä me-
ren kanssa, joka hitaasti lämpenee ja hitaasti jääh-
tvv. I^ansi-Luroopan lauhkeampaan ilman-alaan on
toinenkin syy, nimittäin se, että Atlantin meren
siitä osasta, joka on kuumassa vvöhvkkeessä, juok-
see suuri merivirta „Golfinvirta" Länsi-Euroopaan
saakka ja tuo joukon lämmintä vettä muassaan.
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Se lämmittää ilman ja lauhduttaa sillä tavoin
ilman-alan. Koska Venäjä kuitenkin ulottuu kauas
etelään, niin on sen eteläisissä osissa lauhkeampi
ilman-ala, vaikka talvi sielläkin on niin kylmä, että
Nustan meren lahdet joka vuosi jäätyvät.

Kasvullisuus on ilman-alan mukainen. Pohjoi-
sessa osassa, jossa kylmät tuulet estämättä pääsevät
tuulemaan ylitse tämän aukean maan, on äärettö-
miä turverämeitä ja soita, joitasanotaan Tundraksi, ja
jotka ovat jäässä melkein koko vuoden; siellä kas-
vaa ainoastaan vaivaiskoivupensaita ja sammalta. —

Sitten seuraa äärettömät meis«i (ensin havupuita,
jotka voivat kestää kylmempää ilman-alaa, ja sen jäi-
keen lehtipuita, niinkuin tammi ja lehmus) ja vii-
javaa peltomaata, joka runsaasti kasvaa viljaa, pella-
vasta ja hamppua. Naan viljakkain osa on niin-
sanottu mustan-mullan seutu, joka ulottuu Etelä-Uraa-
lista aina Keski-Euroopan vuoriin saakka, ja jolla on
syvä ja väkevä väkimulta. Siellä viljellään paljon
nisua eli vehnää. — Etelämpänä on äärettömiä
aromaita _s. o. tasankoja, joilla kasvaa korkeata ruo-
hoa. — Äärimmäisessä etelässä lauhkea ilman-ala sallii
viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis M«aAm'i/e/«/5 ja
Aa?^'amHmio. Maanviljelys tekee, että suurin määrin
ulosviedään viljaa, pellavasta ja hamppua; aroilla
käypi laitumella suuret laumat puolivillejä hevosia,
sarvikarjaa, lampaita ja kameleita. Siellä tavataan
lammaslaumoja, joissa on 50,000 lammasta. — Met-
Fäsi^/s on hyvin antava, ja varsinkin oravia ja met-
Sälintuja saadaan paljon. Ei mikään maa Euroo-
passa ole niin rikas turkki-eläimistä kuin Venäjä.
— Xa/asins on suuri-arvoinen etenkin Volgassa,
Uraalin joessa jaKaspian merellä, jossa etenkin sam-
men lajit ansaitsevat mainitsemista. Niistä saadaan
kaviaaria ja kalaliimaa. Mitä kaloja pyydetään
etenkin keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin ne
nousevat tiheissä parvissa Volgaa ja Uraalin jokea
ylös. — Vuorityötä harjoitetaan etenkin Uraalin vuo-
ristossa, joka antaa kultaa, platinaa ja etenkin rau-
taa. Suolaa on viljalta samoissa paikoissa, ja aro-
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järvissä. Aromailla se usein ravettuu ulos maasta
niin suuressa määrässä, että maa näyttää kuin olisi
lumella peitetty. — Teollisuus on vilkas maan koski-
seudulla ja Venäjän suurin tehdaskaupunki on
Moskova. Venäläisistä tehdastuotteista on juhti-
nahka ja köysiteokset 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 Volga. Vol-
gasta voipi kolmen kanavareitin kautta päästä Ne-
vaan ja Itämereen, esim. Maarian kanavan kautta,
joka yhdistää Volgan yhden syrjäjoen (Sheksnan)
jayhden Ääniseen laskevan joen(Vytegran). Muista

kanavista on merkillisin I<aatt<Kan Kanava, joka kul-
kee Laatukan etelärantaa pitkin, sillä itse järvellä
purjehtiminen on vaarallista. Rautateillä voipi nyt
päästä Pietarista Mustan meren jaKaukasuksen vuo-
ren luo sekä Uraalin joelta länsirajalle. Tärkeimmät
kauppakaupungit ovat Pietari, Riika, Odessa, Mos-
kova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat
asukkaat kuuluvat Slavilaiseen kansakuntaan. Siihen,
kuuluu itse pääkansa l^e?Mä'l'sei, jotka enimmäksi
osaksi asuvat maan keskitienoilla, sekä Puolalaiset
länsi-osissa. Muista kansakunnista ovat seuraavat
lukuisimmat: useat Suomalaisheimot pohjoisissa ja
itäisissä osissa, Lättiläiset, Liettualaiset ja Juutalaiset
lännessä ; Tataarilaiset kaakossa. Saksalaisia on eten-
kin Itämeren rannoilla ja etelässä.

Melkein jokaista uskontoa löytyy Venäjällä.
Yleisin uskonto on Kreikan uskonto, jotaVenäläiset
tunnustavat. Puolalaiset ovat katolis-uskoisia, Sak-
salaiset ja osa Suomalaisia ovat luterilaisia. Ta-
taarit ovat mahomettiläisiä. — Kansan vai/sins on
vielä alhaisella kannalla, niin että useimmat talon-
pojat eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa. Nykyisiin
aikoihin saakka ovat talonpojat olleet o/^ma, mutta-
Keisari Aleksander II hävitti orjuuden.

Keisarin valta on rajaton.
Hllllitnlfen suhteen Wenäjä on jaettu hiroernementteifyuu
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PIETARI.

Maan historian suhteen Wenäjä jaetaan 7 pääosaan:
Inkerinmaa ja Itämeren maakunnat (SGBironmaa,
Jöffttnnmaa ja Kuurinmaa), Iso -Wenäjä, Wähä-We-
näjä, Länsi-Wenäjä, Puola, (Stelä-Wcuäjä ja
Itä-Wenäjä.

Suurimmat kaupungit owat Pietari (1 milj.) ja Mos-
fotoa (800,000 asukasta).
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Inkerinmaalla on Pietari, Kronstatti ja Narwa.
Pietari, waltakunnan pääkaupunki, on Euroopan komeimpia

kaupunkeja leweine katuineen ja suureHistne rakennuksineen, niin-
kuin lisakin tirllo, Salroilinna ja Aleksanderin silta. Muistopat«
faita: Pietari Suuren luniapatsas ja Aleksanderin pnlroäS. Meren
puolella suojelee Pietaria luja linnoitus Kronstatti, joka on saa-
rella Suomen lahdessa ta on Wenäjän tärkein sotasatama. — Narraa
on tunnettu Kaarle Xll:nen roottosta ro. 1700.

Itämeren maakunnissa on Rääweli (Tallinna) Wtron-
maassa, Riifa ja Xartoniinna Liiwinmaassa sekä i-
taxva Kuurinmaansa. — Saaria: Hiibenmaa ja Saa-
renmaa.

MOSKOVA.
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Riika ott suuri kauppakaupunki (180,000 asuk.). — Tarton»
linna sDorpat> on yliopistonsa kautta tunnettu.

Isossa Venäjässä on Wiena eli A rl) an gels t>
Uufilintta eli Nowgorod, Moskowa, Nishnij-
Nowgorod ja Tnla. — Saari: 9?owaja ©emiä.

SBtena on kauppakaupunki. — Uusilinna eli Norogorod
oli waltakunnan ensimmäinen pääkaupunki. —Moskoroa on roalta-
funnan toinen pääkaupunki ja merkillinen monista kirkoistaan. joi«
ben kullatut lupukalot ja tornit omat ikäänkuin metsänä. — Nishnij
Norogorodissa, missä Ol?>, laskee Wolgaan, pidetään muosittain
suuret markkinat, joihin keräytyy monta tufjatta ihmistä Euroopasta
ja Aasiasta. — Tiilassa on metallitehtaita.

Wähässä-Wenäjiissä on ii oma, Harkow ja Pol-
tawa.

Kiioroa oli myös aikoinaan pääkaupunkina. Harloro on
tärleii kauppakaupunki. (Kummassakin 170,000 asuk.). — Pottani a
on tunnettu Kaarle XILn tappiosta ro. 1709.

Mlsi-Wenäjiissii on Wtlno suurin kaupunki.
Puolassa on Warssowa pääkaupunkina (500,000

asuk.).
Etelä-Weniijässll on Mustan meren rannalla Odessa

ja Seivastopol.
Odessa on suuri kauppakaupunki (300,000 asuk.). — Se«

roastöpol on Krimin niemimaalla ja on tunnettu Turkin sodasta.Donin tienoilla asumat Donin kasakat.
Itä-Weniijllssii on Kasan, Sarato to ja Astrahan.
Kasan ja ©aratoro harjoittamat railjakauppaa. — Astra»

han harjoittaa kalastusta.

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
(373,600 nfm., 2,400,000.)

Rajat: fatfo kartasta.

Buomonm22n asema on 60" ja 70° välillä non-
joisleveyttä sekä 38° ja 50° välillä itäi)itnntta. Suu-
rin pituus on 1,150 km., pohjoisimmasta päästä
(Tenon joen luota) eteläisimpään nenään, Hankonie-
mse^. Suurin leveys idästä länteen on 600 km.

Suomen maa on täynnänsä wuorill, joista ei ainoakaan
ole erittäin lorfea. Korkein ivuorihttipptt, Haldishok,
äärimmäisessä luoteessa Norjan rajalla, on 1,250 metrin for=
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kuinen.*) Wuoriharjanteet maan pohjoisessa osassa owat 300
metrin korkuisia, jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään
päin 90—120 metrin korkuisiksi sekä kulkemat ympäri ja poiKi
sen ylängön, joka täyttää suurimman osan maata. ©e
ylänkö alenee läntiseen rantaan päin, joka ylimalkaan on
alhaista ja lafeaa. Siellä on Suomenmaan juurin tasanko
Pohjanlahben keskisellä rantamaalla. Etelään päin muoret
laskettivat jyrkkinä mereen ja muobostamat suuren joukon
niemiä. Etelärannan ebttstalTa on lukemattomia luotoja
ja saaria. Waiffa kohta meri ulkopuolella kuohuu, on

wesi jokseenkin tyyni saarien sisäpuolella, niin sanotuissa
saaristoissa. (Suurin saaristo on A hwe nanmaa nsa a*
risto Pohjanlahben suussa. Läntisellä rannistolla on saa-
ristoja ainoastaan siellä täällä, niinkuin Mer e n kurkussaPohjanlahben kapeimmalla kohballa.

Smornen isoin wiioriharjanne on Lapin harjanne.
Se kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pitkin Nor-
jan rajaa, sitten Suomen Lapinmaan läpi We'näjän rajalle.
Siellä se kääntyy etelään päin ja on osaksi rajana, funneftase käännätte kaakkoiseen päin Wenäjän puolelle.

' Lapin harjanteesta kulkee kaksi pääharjctnnetta poikki
Suomen maan Pohjanlahteen asti : 1. Suomenharjanne,
joka erottaa Pohjanmaan Karjalasta, Samosta, Hämeestä
ja Satakunnasta. 2. S alp aus harjanne, joka ensin kul-
kee läpi Karjalan ja sitten lähellä sitä rajaa, joka erottaa Sa-
mott, Hämeen ja Satakunnan pohjoispuolella, Karjalasta,
Uubestamaasta ja Warsinats-Suomeéta eteläpuolelta.

Kahteen wiimeksi mainittuun harjanteesen yhbistyy neljä
lyhempää harjannetta, nimittäinKarjalan harjanne, Sa-
woit harjanne, Hämeen harjanne ja Satakunnan
harjanne.

Salpattshar jänteestä kulkee lounasta kohben Lohjan
harjanne aina maan eteläisimpään nenään asti, nimittäin
•Hankoniemeen, ja kaakkoa kohben Äyräpään harjanne
Inkeriin.

Lapin harjanteesta kulkee etelään päin Outiashar jänne
pitkin Muonion ja Tornion jokia Pohjanlahteen asti, ja loit-naasen päinKainuttnharjanne Suomen harjanteesen asti.

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan saman
korkuiseksi joka paikasta, ja kun puhutaan jonkin rouoren korkeudesta,
tarkoitetaan sillä, miten korkealla se on meren pinnasta.
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liirwistii ja jo'istll on Suonten maa hymin rikas.
Syystä sitä sentähben sanotaankin „maafsi tuhatjärmijefsi".
erittäin rikas järivistä on Suomen harjanteen ja Salpaus-
harjanteen mälinen oja Suomen maata Se on ikäänkuin
„merenä täynnä saaria", ja ulkomaalaiset sanomat sitä nimellä
Suomen järmiylänfö. Siellä on lukemattomia järmiä,
|oita yhbistäwät salmet ja mirrat.

pantaan mebet yhbistymät jaksottatn muutamiksi las-
kujoiksi, joista siten Suomen wesirikkaimmat joet muobos-
tttmat. Alamaan mebet laskemat ujeain pienempien jokien
kautta. Maan epätajaisuuben ja kimiperäisyyben tähben
mebet owat toirtaiset ja täynnä koskia ja putouksia.

Mainittujen wuoriharjannetteit kautta syntyy wiisi
walta-wesistöä.

1. Pohjoinen toefistö: Inarin järtoi, joka Paats-
joen kautta purkaa wettänjä, ja Tenon joki, joka on rajana
Norjaa masten. Molemmat joet laskemat ulkopuolellaSuomen
rajaa Pohjoisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
lahben pohjoiseen osaan: Tornion joki, joka ynnä sen syrjä-
joki Muont on joki on rajana Nuot maataan (kaup. Tornio).
—Ke mi njo k i (kaup. Kemi), joka juokseeKe tn i järme n läpi.
— Oulun joki, jonka kautta laskee Oulu järmi ynnä
fen lijäioebet: Hyrynsalmen reitti pohjoisesta ja Sot-
kamon reitti (faup. Kajaani) ibästä. (Kaup. Dulunjoen mar=
reßa: Oulu). — Wthboin suuri joukko pienempiä jokia, niin-
txiin Lapuan joki (faup. Uusi £aarlepnn eli Joensuu) ja $9'
xön joki, juurin Etelä-Pohjanmaalla.

3. Lounainen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan-
lahben etelä-ojaan ja Itämereen. entnä huomataan mar*
sinkin »ieni Pyhä järmi (kaup. Tampere), johon laskee poh*
joispuolelta Näsi järmi sämesineen : H t sär i ns e lkä, Pih-
lajameben ja Keuruun reitit. Etelästä tulee Pyhä-
järtoeen Längelmäen reitti, Hauhon ja Wanajan
reitit (taup. Hämeenlinna). Pyhäjärmestä juoksee yhbisty-
nyt wesijottkko länteen päin, \aapi pohjoispuolelta lisäksi
Kyrösselän Kyröskosken taxitta ja laskee miimein Ko-
ke mäen joen kautta Pohjanlahben etelä-osaan (faup. Pori).
— Auran joki laskee Itämereen (kaup. Turku).

3. Eteläinen ja Keskimmäinen wesistö, joka laskee
Suomen lahteen. — Suurin järmi on Päijänne (faup.
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Iymiiskylä). Siihen juoksee pohjoisesta päin Saarijärmeu
xoitti, Wiitasaaren reitti, jossa on Keitele, ja Rauta-
taminiu reitti. Ibästä tulee Päijänteejen Sysmän reit t r
etelästä Wesijärwi. Päijänteen eteläpuolella mesi juoksee
kaakkoiseen päin (kaup. Heinola) ja janotaan Kymen joeksi.
Siihen juoksee pohjoisesta päin Mäntyharjun reitti,
jonka kautta Puulamest lastoo. Kymi jakautuu sitten lä-
hellä laskuansa kahteen suuhaaraan, joiben itä-puolisessa on
Korkeakoski kauniina putouksena. Wenäjän rajalla juoksee
Rajajoki eli Siestarjoki.

5. Krtttffoineit wesistö, joka laskee Laatukaan. —

Siinä on saarikas Saimaan järmi (faup. Lappeenranta,
Mikkeli), joka jaapt lukuisia lijäwesiä pohjoisesta päin. Nii-
bett keskuspaikoista huomattakoon Hattnmejt (kaup. ©aroon-

IMATRA.
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linna). Siihen järmeett tulee pohjoisesta päin Katlawebeu
reitti, jossa on Kallawesi (faup. luopio) ja sen pohjoiset
lisämebet, nimittäin lisalmen ja Nilsiän xoitit. Koil-
lisesta tulee Haufimeteen iso Pielisjärmen xoitti, jossa
on Pielisjärmi, Pielisen jofidaup. Joensuu). Pyhäselkä,
johon laskee Höytiäinen, ja Orimesi. Hattfimebestä
mesi juoksee etelään päin Pihlajam eteen, johon Puru-
mesi yhbistyy ja laskee Saimaasen. Saimaasta lähtee
Wuoksi, jossa on Imatra, yfsi Euroopan isoimpia kos-
kia. Wuoksi laskee Laatukkaan fahbelTa sttunhaaralla (faup.
Käkisalmi).

Ilm2n-212. Buomi on polijoisen lauKKean vvö-
KvKKesn polijoiB6BBa osassa sekä osaksi ponjoiB6BBa
Kvlmässä vyöhykkeessä, ja sillä on jokseenkinKvlmä
mantereen ilman-ala.

Pää-elinkeino on maanviljelys, joka KnitsnKin on
vaivaloista, Koska mag, vlimalkaan on kiviperäinen
ja Kiekansekainen 86kä tävnnä soita ja rämsitä.
Maanviljelykseen sopivimmat ovat Varsinais-Suomi,
Uusimaa sskä Häme-sn, Satakunnan ja Pohjanmaan
stslä-osat („Isonkyrön vainiot" ja „Vaasan ruis").
Yleisesti viljellään rnißta, otraa, kauraa ja maa-
perunoita. Pellavas msn6Btvv paraiten Keski-Hä-
ms6Bßä. Pohjoisimmassa oBaBBa Karjoitetaan ainoas-
taan vanan maanviljelystä, sillä talvi on niin pitkä
ett'ei vilja valmistu, talii Kvlmä tulee niin aikaiseen,
että halla viljan panee. — Hedelmäpuita on vä-
hässä määrässä ja melkein ainoaltaan eteläranta-
maalla, vaan metßämarjoja on viljalta ja runsaim-
min Suomen polijoißißßa 08i88a. — Netßät tävttä-
vät suuren osan maanpintaa ja kasvavat varsinkin
petäjää, Kuusta ja koivua. Meis««^o/ic» tuottaa Suo-
men etsvimpiä vientitavaroita, nimittäin lankkuja,
lantoja ja tervaa (Pohjanmaalta). — Lähinnä maan-
viljelystä on karjanhoito tärkeänä elatußkeinona. Se
antaa paljon voita ulos vietäväksi. Erinomaisen suu-
riarvoinen on karjanhoito Suomen pohjoisissa osissa,
jossa on nvvät laitumet ja niitvt („Limingan nii-
tvt"). Paraimpia Kevoißia on Savossa ja Karja-
lassa. Lapinmaan tärisin eläin on poro. — Msi-
säsi^s on sivuelinkeino; snimmälti Kaaästaan nvl-
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Keitä ja metsälintuja. — Suuremman arvoinen on
kalastus. Etenkin pyydetään haileja merestä, lohia
virroista ja muikkuja järvistä. — Vuorityö ei ole ar-
votta. Metalleista löytyy rautaa enimmin ja mel-
kein joka paikasta. Sitä saadaan varsinkin järvistä
ja soista maan pohjoisissa ja itäisissä osissa. KalK-
kia poltetaan paljon Uudellamaalla jaVarsinais-Suo-
messa. Yleisin kivilaji on graniitti. — Teollisuus ei
täytä tarvetta. Enimmät tehtaat ovat eteläosissa,
ja tärkein tshdaskaupunki on Tampere. Laivan-
rakentamista harjoitetaan paljon ja etenkin Poh-
janmaalla. Etelä-Pohjanmaan talonpoikainen kansa
on hyvin näppärä kaikenlaisessa Käsi-tsollisuudsssa.
Turun ja Porvoon tienoilla valmistetaan paljon puu-
villakankaita; Uudenkaupungin tienoilla tehdään
paljo puu-astioita. — Sisämaan KamF»M ei ole erit-
täin vilkas, vaan ulkokauppa ja merenkulku ovat
sangen vilkkaita. Kaupan edistämiseksi on Saimaan
kanava kaivettu, joka johtaa Suomenlahdesta (Vii-
purista) Saimaasen, jotta laivat voivat päästä me-
rsstä Saimaasen ja sen sisävesiin. Ham^isM on ra-
kennettu Helsingistä Hämeenlinnaan, Tampereelle,
tammisaareen, Hankoniemeen, surkuun, Vaasaan,
Pietarsaareen, Kokkolaan jaOuluun sekäPorvoosen,
Mikkeliin, Xuopioon, Xotkaan, Lappeenrantaan, Vii-
puriin ja Pietariin ja tehdään par'aikaa Poriin, Sor-
tavalaan ja Joensuuhun. Tärkeimmät KauppaKau-
pungit ovat Viipuri, Helsinki, Turku, Pori ja Oulu.

KBU><l<22t ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,
joiden sukua ovat Lappalaiset (1,000). Ruotsalaisia
(300,000) asuu Ahvenanmaalla, osassa Turun saaris-
toa sekä Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan ränni-
koilla. Venäläisiä (Suomen alamaisia 4,000, sotavä-
Keä 10,000) ja Saksalaisia (2,000) on enimmin Viipu-
rin läänissä. H/nsia/«/sia on siellä täällä yli Koko
Suomen maan. tiheimmin asuttu on Suomen lounai-
nen osa.

Uskonto on luterilainen. Venäläiset ja vähäinen
osa itäisissä osissa asuvia Suomalaisia (lähes 40,000)
tunnustaa XreiKan uskoa. Oppinutta sivistystä var-
ten on yliopisto Helsingissä ja joukko muita kou-
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luja. Yleisessäkin kansassa on lukutaito melkein
Kaikkialla yleinen. Kansakoulun-opettajia varten on
seminaari Jyväskylässä, Tammisaaressa ja Uudessa-
Kaarlepyyssä sekä Kymölässä Sortavalan luona.

Suomi on erottamaton osa Venäjän valtakun-
taa, jonka Keisari on Kromen Suuriruhtinas. Mutta
Suomella on omat lakinsa ja Venäjästä erotettu
hallinto. Kansa lähettää yiM'c^)äimAs edusmiehiä,
jotka ovat osalliset lainsäädäntään ja suostuvat vs-
roista. Hallituksen etupäässä on Kenraalikuvernööri
ja Xe/sanAMen /Ben«att«. Läänejä hallitsevat kuver-
nöörit.

Suomi on monta vuosisataa ollut yhdistetty
Ruotsin kanssa ja on nyt vuodesta 1809 yhdis-
tetty Venäjän kanssa.

(Suomi jaetaan Hallinnon suhteen 8 lääniin: 1. Uu-
benmaan, 2. Turun ja Porin, 3. Hämeen, 4. Wii-
purin, 5. Mikkelin, 6. Kuopion, 7. Waasan ja 8.
Oulun.

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

Historiallisessa suhteessa Suomi jaetaan 9 maakun-
taan, jotka omat: WarjittaiésSuomi, Slnmenanmaa,
Satakunta, Uusimaa, Häme, Karjala, Poh-
janmaa ja Lapinmaa.

Lainkäytäntää varten on hovioikeuksia Turussa,
Vaasassa ja Viipurissa.

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

Enimmät kaupungit omat meren rannalla. Suuriin-
mat omat: Helsinki (65,000 asuk.), Turku (32,000), Tam-
pere (22,000), Wiipuri (20,000), Oulu (11,000), Pori,
Waasa ja Kuopio (9,000).

l. lUibcnmaan tååni
on ©uomenlahbeu rannalla ulottuen lännessä Hankoniemeen
ja ibässä Kymeöe asti. Raitti läänin kaupungit omat meren
rannalla, nimittäin Helsinki ynnä Weaporin linnoitus,
Pormoo, Somiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.
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HELSINKI.
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Helsinki, niemellä, on Suomen pääkaupunki ja osaksi erin»
omaisen hymin rakennettu. Sillä on kaksi oiroalliSta satamaa ja
tuonnin suhteen suurin kauppaliike. Meren puolella on kaupungilla
suojana wahwa Weaporin linnoitus Wargön Saaristolla. —

$orn>oo§fa on hywä kauppaliike. — Tammisaari on tunnettu
filofiaileistaatt. — Hankoniemi, kylpypaikka, Suomen talmisatama.

2. Turun ja Porin lääni.
täyttää Suomen lounaisen osan ja 9lhmenanmaan saariston.
Mannermaalla on meren rannalla seuraamat kaupungit:
Turku, Naantali, Uusikaupunki, Rauma ja Pori.
Ahwenanmltlllla on Maarianhamina.

Turku on Suomen nmnhin kaupunki ja sen tärkeimpiä kauppa»
ja tet)ba§faupunfeia. Kaupungin rakennuksista on manha tuomio»
kirkko huomattama. Auran fuuöfa on Turun linna, roanhin Suomenmaassa. — Naantali on möhäinen kaupunki, tunnettu kylpypaikka.
Uusikaupunki harjoittaa puuasttain kauppaa. — 3taumo, tun»
netlu pitsinteoksistaan. — Pori mie ulkomaille paljon lankkuja ja
lautoja sekä harjoittaa suurta merikulkua ja lairoanrafentamista.

Kauppaloita omat Salo, Itämeren erään lahden roterellä
ja Ikaalisten kauppala Kyrösselän rannalla.

3. Hämeen lääni
on länsipuolella Päijännettä ja fatnotit kuin Miffelitt ja
Kuopion läänit keskimaana. Kaupungit omat Hämeen-
linna ja Tampere.

Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruununlinna eliHameeniinna, lähinnä manhin Suomessa. — Tampere on ihanallapaikalla, Niisijärwen ja Pyhiijiirwen wälillä. Siellä on suuri puu-
lvillatehdlls y. m. tehtaita, ja se ynnä Kuopio omat keskimaan fuu>
rimmat kaupungit.

Kauppala: Lahti, rautatien pysäkki lähellä SBeftjärroeä.

5* fS&ixpuvin lääni
on Suomen kaakkoinen oja. Suomenlahden rannalla on Wti-
puri, Hamina ja Kotka, Saimaan rannalla Lappeen-
ranta, Laatukan rannalla Käkisalmi ja Sortamala.

SÖiipuri on Saimaan fanaroan suussa, ja se roie sentähden
kaikista Suomen kaupungeista enimmin tamaroita ulkomaille. Kau-
pungisfa on linnani äännöksiä ja mallituksia. — Haminassa on
Suomen kadettikoulu. —Käkisalmi ja Sortamala tekemät kauppaa
Pietarin kanssa. — Kotka, saarella Kymen itäisellä suulla, on mer-
ftttäroä sahllliikleestään ja puutaroaratn ulosroienntétä.

Sllllrill: Suomenlahdessa Suursaari; — Laatukassa Na»
lamo ja Äonoroitsa; molemmissa kreikkalaisia luostareja.
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3. mittclin lääni
Päijänteen ja Orimeben mälillä. Se on tätttmänjä järmiä,
jotka peittämät enemmän kuin neljänneksen sen pintaa. Kau-
punajt omat kaikki mähäisiä: kikkeli, Saimaan rannalla,.
— Samonlinna, Hattkimeden ja Pihlajameden mälillä, —

sekä keittola, Iyrängön kosken marrella.
Samonlinna on tairoafulun keskuksena fuurelle osalle sisä*

maata, Eräällä saarella kaupungin roieresfa on Dlaroinlinna.
Pihlajameden ja Purumeden mälillä on luonnon ihanalla feu«

dulla pittansoikea saari Punkaharju.

0. Kuopion lääni
ulottuu Keiteleesen lännessä ja Wenäjän rajalle saakka idässä.
Sen kaupungit omat Kuopio ja Joensuu.

Kuopio, kauniilla paikalla Äallaroeben rannalla, on samoin
kuin Turku j, Porrooo piispanistuimena. — Joensuu, Pielisensuussa, mähäinen kaupunki, harjoittaa Milkasta kauppaa.

Kauppaloita: äöarfaus, eteläpuolella Kuopiota, konepaja;
— lisalmi, Kuopiosta pohjoiseen päin; ja Nurmes, Pielisjiir-
roen luona.

1808 rouoden sodasta oroat tunnetut To tro a la, lähellä Kuo»
piota, ja lisalmi rjnnä Äoljonroirta.

7. aSrtdfrttt lääni
ulottuu Pohjanlahden rannan fesfi-ojasta Keiteleesen ja Päi?
jänteesen. Meren rannalla on Kristiinankaupunki,
Kaskinen, Nikolainkaupunki eli Waasa, Uusi-Kaar-
lept)yeli joensuu,Pietarsaari jaKokkola. Sisämaassa
on Iymäskylä, Päijänteen pohjaisrannalla.

Suurin kaupunki on Nikolainkaupunki. £)n homioikeuden
istuin samoin kuin Turku ja Wiipuri, ja harjoittaa juurta kauppaa
samoin kuin Kristiinan kaupunkikin. — Kaskinen, mähäinen lau»
punki oiroallisine salamoineen, harjoittaa hailinpyyntiii. — Inroäs*kylässä on manhin fanfafoulunopettajan«jemtnaart.

Pohjanmaalla on monta 1808 rouoden sodasta tunnettua pait*
kaa, niinkuin Sapuan Isokylä, Juutas, Draroainen, Remon»
lahti (Oulun läänissä) y. m.]

8* Duluu lääni
on pohjoisin kaikista lääneistä. Meren rannalla on Raahe,
Oulu, Kemi ja Tornio. (Sisämaassa on Kajaani.

Naa he II a on suuri tauppalatroaéto. — Oulu mie kaikista
kaupungeista enimmän terroaa ulkomaille. — Muut kaupungit omat
roähäpittöiftä.
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Torniosta pohjoiseen päin on Staroafaffa, johon matkusta»
maisia keräytyy Juhannuksen aikana kesli-yön aurinkoa katsomaan.

Läänin pohjoisin osa, Suomen Lapinmaa, jaetaan Lap-
peihin.

2. Ruotsi ja Norja.
Najat: katso kartasta.

Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinaamian niemimaan,
jofa ulottuu Itämerestä aina Pohjoiseen Jäämereen asti.

Meri muodostaa kaikkialla symälle tunkeumia mttonoja,
ja rautojen ulkopuolella on tuhansittain luotoja ja saaria.

MAISEMA
NORJASSA.
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(Suurimmat saaret omat Lofotin. saret Pohjois-Jää-
meressä Länsimiionon ulkopuolella, Öölanti ja ©otlanti
itämeressä. — Merkillisimmät wuonot Norjan rannalla
omat Kristiaanian muono, Trondhjemin muono ja
Länsimuono (Westfjord).

Skandinaamian niemimaa jaetaan pohjoiseen ja eteläi-
jeen osaan; niiden mälillä ou lamea alanko, jossa on We-
tterin, Wetterin ja Mälaritt järwet.

Se osa Skandinaamiaa, joka on pohjoispuolella juuria
järmiä, on wuorimaata. Pohjasta etelään kulkee Kölin
muorijono, jofa pohjoisessa on rajatta Ruotsin ja Norjan mä-
lillä. Norjassa se kulkee lounasta kohden nimillä Domref
ja Langfjeldene ja ulottuu länsirantaan asti, jossa se jyrf-
känä laskeutuu Sltlantin mereen. Monilukuisilta niemistä
mainittakoon: Nordkap, Norjan ja koko Euroopan pohjoisin
kohta, ja Liu des s, Norjan eteläisin kohta.

Vuoret ovat, niin liorlisat, sttä surtrst, tunturi-
harjanteet ovat psitstvt. ilitiisella lumella; korkeim-
mat vuorenhuiput ovat I^an^kJ6lä6ii'illä ja,Kolioavat
2,600 mstrin Korlvnißilißi. Nnotßißßa vuorijono vä-
hitellen alenee Pohjanlahta ja suuria järviäKoliäSn.
Pohjoisessa Ruotsissa vuorst ovat lii åtalat jg. muodos-
tavat lalvsita vuoritasankoja, joita sanotaan Lapeiksi.

I^ol^o vuorimaa on rikas järvistä ja jo'ista.
</oei ovat vähäksi osaksi liaaksikululls sopivat, sillä
niißßä on paljo putouksia talii koskia.

Jokia. Ruotsissa mirtaa rajana olema joli Tornion
jot*i, Daljoki ja Göötajoki (kaup. ©öötepori). Göötajoen
kautta laskee Wetterin järmi, ja Göötajoessa omat Tro 11-
---hätan putoukset. — Norjan tärkein joki on ©lontmen.

Siinä osassa Sranbinaamiaa, joka on eteläpuolella
suuria järmiä, on joitakuitamuorista seutuja. — Eteläisin osa,
Skåne, on tasankoa.

Msmimaan ilman-ala on maan pituuäsn, vironi
hyvin erilainen polijoissßßa ja eteläisessä osassa.
Nntta 86. on rnvöß erilainen Ruotßißsa ja Norjassa.
Norja saa nimittäin paljon lämmintä Golfinvirrasta,
ja sillä on meren ilman-ala. Kun lämmin meri-ilma
äkkiä Kvlmsnss Koliäatsssaan Kvlmiä vuoria^ niin.
ilma on sangenKostsa. Vor^snissä Bataa liolms jopa
neljä sen vortaa Kuin meillä. H^oisiss^ jotaKorKsat
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vuoret erottavat Atlantin merestä, on ilman-ala
enemmän mantereinen.

Niemimaan asukkaat ovat Ruotsalaisia ja Norja-
laisia, jotka ovat sukua Tanskalaisten ja lislantilais-
ten kanssa. Niitä kansoja nimitetään FAamH'?ma-
veiksi, ja heidän kielensä ovat hyvin toistensa kai-
taisia. Niemimaan pohjoisissa osissa on vähäinen
joukko snomiMisett (30,000) ja Lappalaisia (25,000),
joista jälkimmäiset elävät kalastuksella ja poron-
hoidolla.

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

nen kuningas. Norja on monta vuosisataa ollut yh-
distettynä Tanskan kanssa; vaan kun se siitä ero-
tettiin v. 1814, se kävi liittoon Ruotsin kanssa, kui-
tenkin niin, että se on Ruotsista erillään omaval-
tainen ja hallitaan omain perustuslakiensa mukaan.

Ruotsi.
(450,000 nfm., 4,500,000 asuf.)

Rajat: latso kartasta. .

Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Ruotsin vii-
javimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien ym-
pärillä olevat tasangot. Muut osat ovat lriekka- ja
kiviperäistä maata. Pohjoisissa osissa on maanvil-
jelys epävakainen usein tapahtuvien halla-öitten
tähden. — Maanviljelystä lähinnä on V«o^'i«/ö Ruot-
sin, tärkeinnä elatuskeinona. Keski-Ruotsin poikki
kulkee metallirikas seutu, joka antaa vaskea ja eten-
kin rautaa. Siitä tulee, että metallitavarain teolli-
suutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpottamiseksi on poikkiRuot-
sin maan kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee
nimittäin AööissAamKVK Vetterin läpi Veneriin, josta
Trollhätan kanavan laitokset kulkevat G-öötajoen pu-
touksien sivuitse. — F«iMisii« kulkee Tukholmasta
Gööteporiin, Malmöösen, Kristiaaniaan ja useampiin
muihin kaupunkeihin.

Ruotsi jaetaan 3 osaan, jotka omat Smeean maa
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keskellä, Göötin maa etelässä ja Norr la nti pohjoisessa.
Ne pää-osat jaetaan taas maakuntiin ja hallinnon suh-
teen lääneihin.

Sweean maassa on Tukholma, Upsala, Falun ja
Gefle.

TUKHOLMA
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Tukholma (Stockholm)^on Ruotsin pääkaupunki, ja siinä on
250,000 asukasta. Kaupungilla on erinomaisen kaunis asema siinä,
missä Miilari laskee Stämereen. — UpsalaSsa, UplanniSfa, on
yliopisto ja kuuluisa tuomiokirkko. — Falunissa, Saalain maakun-
nassa, on raaSftljaubat. — Gefle on kauppakaupunki.

Göötin maassa on Norrköping, Kalmar jaKarls-
krona idässä, SlNalmöö ja Lund ©lånesja sekä (Böötepori
luoteessa.

Norrköping, 3tägöötinntaa§fa, on melkoinen tehdaskauvunli.
— Kalmar, Smälannissa, tunnettu linnastansa, jossa terjtiin Kal-
marin liitto w. 1397. — Karlskrona on Ruotsin sotasatama. —

Malmöö, Suutinrauman rannalla ja rautatien marrella, roie ulko-
maille ©fånen roiljaa. — Sunbissa on samoin kuin Upsalassakin
kuuluisa tuomiokirkko ja yliopisto. — Göötepori, Länsigöötinmaasfa,
on rikas kauppakaupunki ja Ruotsin toinen kaupunki (100,000 asuk.).

Norrlannissa on meren rannalla monta pienempää
kaupunkia, niinkuin Sundsmall ja Umeå.

Norja.
(325,009 nfm., 2 milj.)

Rajat: katso kartasta.

Söuoret jakamat Norjan 3 pää-osaan, nimittäin
(Stelätunturifeen eli Söndenfjeld'in, Länsitunturiseen elt
9Bestensielb'tn ja pohjantiintttriseen eli Nordenfjeld'in
Norjaan.

Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoinen,
sillä Norja on vuorimaata, ja vuosittain tuodaan
siihen paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa meisän-
hoito etelässä ja A«/«3i«8 pitkin koko länsirantaa suu-
ria tuloja, Joka vuosi kokoontuu enemmän kuin
25,000 ihmistä Lofotin saarille silliä ja turskia pyy-
tämään. Paljon viedään kaloja Espanjaan ja mui-
hin katolis-uskoisiin maihin, jossa paaston aikana
syödään kalaa. — Nordenfjeldin Norjaan tulee ke-
väällä lukematon joukko haahkoja ja muita vesilin-
tuja, jotka tuottavat hyötyä varsinkin untuvillaan,
joita pesästä saadaan. — M??HnUn on Norjassa vai-
lan suurenarvoinen, ja Norjalaiset ovat koko maan
päällä tunnetut oivallisiksi merimiehiksi.

Norjan suurimmat kaupungit omat Kristiaania
(150,000 asuk.) ja Bergen (50,000 asuk.).
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Söndenfjeldin Norjassa on meren rannalla Kris-
tiaania.

Äristtaania on Rorjan pää- ja yliopisto-kaupunki.
Westenfjeldin ja Nordenfjeldin Norjassa on meren

rannalla: ©tamanger, 33ergen, Trondhjem ja Ham-
nterfest.

Stamanger ja Bergen omat kalakaupan pääpaikkoja. —

Tronbhjemissll on tuomiokirkko, jola on Pohjaismaiben suunm»
pia ja roanfjtmpta. — Hammerfest on pohjoisin kaupunki maan
päällä.

3. Tanskan kuningaskunta
(38,000 nfm., 2,200,000 asuf.)

Rajat: katso kartasta.
on Tanskan saaret ja pohjoinen osa Jyllannin niemi-
maata.

tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan poh-
joinen osa Jyllanin niemimaata eli varsinainen Jyl-
ianii, sen jälkeen kun muut osat, >57esm^ ja Holstein,
v. 1864 yhdistettiin preussin kanssa.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itäme-
ressä. Itämeren ja Kattegatin mälillä on ©eelanti,
Falster, Laalanti [too=], Fyen [ftmn] ja Sangelanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa ja kaikki saaret,

paitsi vuorinen Bornholm, ovat viljavia; niillä kas-
vaa siellä täällä vähempiä pyökki- ja tammimetsiä.
Niemimaan keskitse kulkee hietaharjanne monine
kanervikankaineen japäättyy Skagenin niemeen. Pit-
kin länsirannikkoa on kaltaisena rivinä „Klitter"-
nimisiä hiekkajoukkoja, jotka meri on kokoihin aja-
nut. Poikki koko niemimaan kulkee Limvuono.

11m2n»212 on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

tärkeimmät elin-keinot ovat mttammi/e/^s ja kar-
janhoito. Neri kun on maan ympärillä, niin ovat
me?MHs ja kauppa melkoisia. Rautateitä on joten-
sakin paljon.

Uskonto on luterilainen. H/v/si^sessH Tanska-
laiset ovat korkealla kannalla.
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Tanskan ainoa suurempi kaupunki on pääkaupunki
Kjöbenhaon eli Kyöftenhamina (300,000 asuk.).

Kööpenhamina on Seelannissa Juutinrauman rannalla ja
asemansa rouotsi roilkas mmfauppafaupunfi, sillä 3uutinrauma on,
samoin kuin Salauttn, Gibraltarin ja Konstantinopolin salmet, ylsi
maailmankaupan portteja, jonka läpi purjehtii rouosittain noin 20.000
latinaa. Kööpenhaminassa on roaltalunnan yliopisto.

GEYSIRISLANNISSA.
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Tanskanmaan muista kaupungeista on huomattama:
Helsingör Seelannissa, Odense gttettissä (30,000 asuk.)
ja Aarhuus ftor-j Jyllannissa (35,000 a]xit).

>g>elfingör, juutin rauman fapeimmolla kohballa. — Aar-
huus on 39llcinnin tärkein fauppa»faupunfi ja Tanskan toinen kau-
punki.

Tanskan syrjämaat Euroopassa omat Fäärsaaret ja
lislanti.

Fäärsaaret oroat korkeita ja puuttomia kalliotta. — 3i§lan«
nissa (100,000 nel. lm., ainoastaan 70,<K)0 asuk.) on korkeita, lu-
mipeitteisiä tuntureita sekä monta tulimuorta, niinkuin hella, ja
kuumia lähteitä, niinkuin ©eyfir, joka rooipi suihkuttaa wettä 30
60 metrin forfeubeUe.

Fäärsaaret ja lislanti saavat lämmintä Golfin-
virrasta, ja niissä on sentähden lauhkea talvi. I^äär-
saarilla voi ainoastaan ohraa viljellä, vaan lislan-
nissa vilja ei valmistu, koska kesä on kvlmä jakos-
tea. Se kosteus niillä saarilla kasvattaa runsaasti
heinää, ja sentähäen siellä harjoitetaan oivallista
lammashoitoa. 8e vunä kalastus ja linnunpyynti
(„haahkoja", »lintuvuoria") ovat Fäärsaarelaisten ja
lislantilaisten tärkeimmät elinkeinot. Polttopuuksi
kävtetään lislannissa meren ajamia puita.

Kesli-Guroopa
ulottuu idässä Puolaan ja lännessä Atlantin mereen saakka;
pohjoisessa Itämereen ja Pohjanmereen feta etelässä Pore*
neihin, SSälimereen ja Alppeihin saakka. Ne maltaftmttat,
jotka luetaan Keski-Guroopaan, omat siis: Tanska, Saksa,
Itämaita-Unfari, ©meitsi, Hollanti eli Alamaat,
Belgia ja Franska.

Keski-Euroopan rannat omat matalat, maan mitä edem-
mäksi tullaan mantereen keskustaa kohden, sitä enemmän maa
kohoaa, kunnes tullaan Keski-Guroopan muorille. Ne muo-
ret omat suurempien ja pienempien tasankojen kautta erote-
tut Alpeista, jotka omat Euroopan korkeimmat muoret. Keski-
Guroopassa moi siis sen korkeuden suhteen erottaa kolme
osaa, nimittäin alanko, Keski-Guroopan muoret ja Alpit.

1. /^es^«'-Mi?-ot>pam alanko on lakea, javaihetel-
len siinä on metsiä, soita ja viljavia maita. Ye-
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näjän maaharjanne jatkautuu länteen päin pitkin
Itämeren rantaa Jyllantiin asti, ja Jyllannin num-
met jatkautuvat etelään päin Hannoveriin saakka.
Tanskan „Klitter"-nimiset hiekkasärkät jatkautuvat
„Dunen"-nimisinä, pitkin Pohjanmeren rantaa Hoi-
lannin ja Belgian maihin, osaksi saarilla ja osaksi
mannermaalla. Saaret, joita IViisein saariksi nimite-
tään, ovat syntyneet hävittäväisistä vesitulvista,
jotka ovat nousseet maahan. Hiekkasärkkien sisä-
puolella on reunus erinomaisen viljavata maata, jota
sanotaan marskimaaksi.

(Kuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka
suuremmissa merissä synnyttää nousu- ja /asAnysaisn
vaihtelun. Nousuvesi, jota toisilla nimillä sanotaan
/«öiseesi tai kohovedeksi, kestää noin 6 tuntia ja lasku-
vesi, «mo^si eli pakovesi, saman verran aikaa. Veden
korkeuden erotus valtameressä on 9, 15, jopa 30
metriä; Jyllannin länsirannalla se on 3 metriä.)

Friisein saarten sisäpuolella vesi on jotenkin
tyyntä, ja nousuveden aikana se tuopi muassansa
paljon hienoa savimaata. Se savi jää jäljelle, kun
vesi taas pakenee, ja vähitellen siitä syntyy maa-
kerros, Asukkaat koettavat sulkulaitoksilla suojella
semmoista maata vesitulvista. Sulkulaitokset raken-
netaan vähitellen vahvoiksi ja korkeiksi valleiksi.
I^oska marskimaat ovat syntyneet lihavasta savi-
maasta ja ovat hyvin viljavia, niin ne ovat erin-
omaisen soveliaat karjanhoidolle.

2. Keski-Euroopan ono^ei muodostavat suuren
kaaren Välimerestä alkaen lähes Mustalle merelle
saakka. Niitä on 3 jaksoa: F>ans/cam 7/i«maa län-
nessä, Ass^i-Ha^san vno^t keskellä ja H^a^aai/i idässä.

Franskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Rhönen
/aakso erottaa Alpeista. Keski-Euroopan vuorista
huomataan lännessä Juran vuoret, joita erottaa Al-
peistä <B«?siis«'n ylämaa; Vogesit ja Schwarzwald, joiden
välissä on Rheinin /aa^so. sohjoisessa on Harzin
vuori, jonka korkein huippu on Blocksberg. Keskellä
kulkee vuorijonoja, joita osaksi erottaa Alpeista F«K-
sa^ ylämaa, osaksi ne ympäröivät Zöömin Vs^e^maaia
(Böhmerwald [böö-], Erzgebirge jaSudétit). — Idässii.
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kulkevat Xa/^aatii kaaressa ulkopuolella t/nAa^in ta-
sampoa.

3. Alpit kulkevat myöskin kaaressa, mutta se
kaari on paljoa lyhempi, ulottuen Välimerestä län-
nessä vain Adrianmereen idässä. Ne ovat keski-
kohdaltaan korkeimmat, ja korkein huippu on M)?li-
blanc, 4,809 m. Nimensä, joka suomennettuna on
valkea vuori, Montblanc on saanut siitä, että se,
samoin kuin muutoin useat Alppein toisetkin hui-
put, on valkea jääkentistä („Gletscher"-nimisistä)
ynnä ikuisesta lumesta.

Keskuusliikkeelle on edullista, että Alpeissa on
monta an^Hoa eli vuorensolaa, joiden kautta voi
päästä Keski-Euroopasta Italiaan. Ne vuorensolat
on tehty soveliaiksi jalkamiesten kulkea, vieläpä
on suurella vaivalla ja suurilla kustannuksilla nii-
hin tehty oivallisia maanteitä. Jyrkkyyden vuoksi
ne ovat monenmutkaisia, ja monessa kohden ne on

ALPPIMAISEMA.
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kallion seiniin hakattu; jokien ja syvyyksien ylitse
on rakennettu siltoja, esim. Pirunsilta.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen
vuorilta, niin syöksee usein alas suuria lumivyöryjä
eli iam/ns/a, ja matkustavaisten varjoksi on sen täh-
den moneen paikkaan rakennettu katettuja teitä.
Alassyöksyvät laviinit vierevät silloin kattojen yli
vahinkoa tekemättä. Kolmen vuorisolan lävitse kul-
kee rautateitä, rautatien-tunneli (maanalainen tie)
vie Franskasta Italiaan, ja äskettäin on porattu
tunneli 15 kilometrin levyisen vuoren läpi. Sen
tunnelin kautta kulkee rautatie Sweitsistä Italiaan.

Jokia. Keski-Euroopan alangon läpi juoksee monta
jokea, jotka kaikki, paitsi Rhein, tttlewat Keskieuroopan rouo-
rista. Niitten jokien juoksu näyttää selwästi, että Keski*
Euroopa rotertäa merta kohti pohjoiseen ja länteen päin.

Itämereen juoksee Wisla eli Weiksel (faup. Star*»
soma ja Danzig) ja Oder (kaup. Breslau ja Siettin).

Pohjanmereen juoksemat Elbe(kaup. Dresben ja#am«
puri), Weser (knup. Vreemi). Rhein (taup. ©trafe&urg ja Köln),
Maas (taup. 9btterbam), ja Sch eld (fauo. 2lntroerpen), jotka
kolme wiinteksi mainittua yhtyivät laskiessaan mereen.

Kanaaliin juoksee Sein fseen] (kaup. pariisi, Nouen
[ruaang] ja Le Havre [löaaor]).

Atlantin mereen juoksee Loire [loaar] (faup. Nantes
s^naangtl, ja ©aronne (faup. Borbeaux ibarbooj).

Ms/n syntyy S:t (^otthardilla, jokaon Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjoiseen päin Sv/eitsin
kautta ja virtaa sitten läpi Bodenjärven länteen-
päin Baselin kaupunkiin asti. Sweitsin läpi kul-
kiessaan se ei ole haaksikululle sopiva, sillä sen
juoksu on liian ryöpeä, syystä että se kulkee kai-
täisenä kallioiden välitse. Baselista se juoksee läpi
suuren Rheininlaakson (kaup. Basel, Strassburg ja
Mainz) ja saapi sen laakson pohjoispäässä Main-
nimisen syrjäjoen idästä. Kölnin seuduille alamaalle
tultuansa se muuttuu leveäksi, tasaisesti juoksevaksi
virraksi, jota hyvin suuret alukset saattavat purjeh-
tia. Hollannissa siihen yhtyy Maas ja <3e^eicie, jl>>
yhdessä ne kolme jokea muodostavat suuren suisto-
maan, jossa on joukko saaria. — Nhein on hyvin
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tärkeä joki eikä ainoastaan Hollannille jaBelgialle,
jotka ovat sen suiston varrella. Joka päivä kulkee
jokea pitkin monta purje- ja höyrylaivaa, jotka kul-
jettavat matkustajia ja tavaroita Keski-Euroopan
sisä-osiin ja sieltä taas toisia pois. Siitä voipi nähdä,
miten tärkeät joet ovat keskuusliikkeelle. Ennen
aikaan, kun rautateitä ei ollut, joet kyllä olivat
tärkeämpiä kuin nyt; vaan niitä myöten kulje-
taan vielä nytkin sangen paljon, koska purjehdus
niillä on paljoa huokeampi kuin rautateillä kulku.
Jokia pitkin alaspäin käypi kulku tietysti helpoim-
min; sentähden lasketaankin niitä myöten lukemat-
tomia hirsiä sisämaan metsärikkailta seuduiltaranta-
maahan.

Keåft-Euroopait wttorien eteläpuolelta ja Alppien poh-
joispuolelta wirtaa toefi niiden wuorten wälisilTe tasangoille;
ja itiin lähtee dtl)ein Pohjoiseenpäin, Rhone länteenpäin ja
Tonawa itäänpäin.

SBälimereen juoksee Rhone, joka, samoinkuin Nhein-
fin, alfaa S:t Gotthardilta ja wirtaa länteenpäin ©eneoen-
järwen lätoitje. Lyonin kohdalla se kääntyy etelää kohden
(taup. Genöve [ffjeneet>] ja Lyon s^lioongl).

Mustaan mereen juoksee £onawa, joka on 3,000
km. pitkä ja Euroopan lähinnä isoin joki. Se juoksee ensin
itää kohden Itäroallan läpi; Unkarissa se kääntyy etelää koh-
den, ja sitten se taas juoksee itäänpäin (faup. Wien ja Vubapest).

Ilman-ala. Keski-Euroopan alangolla on meren
ilman-ala meren läheisyyden vuoksi; vaan mitä edem-
mäksi tullaan sisämaahan itäänpäin, sitä enemmin
se muuttuu mantereen ilman-alaksi. Unkarissa siis
sataa ainoastaan puolen sen vertaa kuin meillä. —

Voisi luulla Keski-Euroopassa lämpimyyden suuresti
enenevän etelässäpäin, mutta niin ei ole asian laita,
koska Keski-Euroopa vähitellen kohoaa etelää koh-
den. Sillä mitä korkeammalla merenpinnasta joku
paikka on, sitä kylmempi se on. Korkeilla Alpeilla
on monen neliöpeninkulman ala /Kn/ss^a lumella pei-
tetty. — XasliH^nia on myöskin melkein sama; kui-
tenkin huomataan vähän erilaisuutta. Pohjoisessa
osassa leivotaan samoin kuin meillä enimmälti lei-
pää rukiista. Franskanmaalla ja eteläisessä Keski-
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Euroopassa sitä vastoin vehnä on leipäaineena
(„Franskanleipää"). Viiniköynnös, joka pohjoisissa
osissa ainoastaan lämpiminä kesinä tekee makeita
hedelmiä, on hyvin tärkeä viimeksi mainituissa
maissa, ja Franska on koko maapallolla se maa, joka
tuottaa enimmin ja parhainta viiniä. Viinimaissa
myödään viini hyvin huokeasta hinnasta, ja sitä juo-
daan yhtä paljon kuin meillä olutta; paloviinaa sitä
vastoin siellä ei tunneta.

Uskonto on Keski-Euroopan pohjoisessa osassa
protestanttinen, eteläisessä ja läntisessä katolinen. Poh-
jois-Saksassa asukkaat ovat enimmälti luterilaisia
ja Alamaissa reformeerattuja. Reformeerattu us-
konto on myös levinnyt erääsen osaan Sweitsin
maata. Itävalta-Unkari, Belgia ja Franska ovat sitä
vastoin katolis-uskoisia.

Kansanvalistus riippuu osaksi uskonnosta. Ka-
tolis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähem-
min valistunutta.

4. Saksan Keisarikunta.
(540,000 nfm., 49V2 milj. asuf.).

Stajat: katso kartasta.'

Vuosisadan alussa oli Franskan keisari Napo-
leon I valloittanut suuren osan Euroopaa. Paitse
Franskan hän oli Espanjan, Italian, Belgian, Hol-
lannin ja Länsi-Saksan hallitsijana. Euroopalaiset
ruhtinaat yhdistyivät hänen valtaansa kukistamaan,
joka yritys heille onnistuikin. He kokountuivat sen
jälkeen„kongressiin" Wieniin Euroopan valtio-asioita
järjestämään. Siellä perustettiin 38 valtiosta Kaisan
/Mo, jonka tarkoituksena oli auttaa toisiansa. Vh-
teisiä asioita johtamaan asetettiin liitto-kokous
Frankfurt am Mainiin, johon saksalaiset valtakun-
nat lähettivät edusmiehensä. laiton kaksi mahta-
vimpaa valtakuntaa, Preussin kuningaskunta ja Itä-
vallan keisarikunta, olivat kuitenkin kateelliset,
josta viimein v. 1866 syttyi sota. Preussi taiste-



38

lussa voitti. Itävallan täytyi luopua liitosta, ja se
raukesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja
hankki itselleen ylivallan. Pohjois-Saksan valtiot
tekivät sitten keskenänsä liiton, niin nimitetyn Poh-
jois-Saksan liiton, Preussin johdannan alla. Siihen
liittoon yhtyi Saksan viimeisessä sodassa Franskaa
vastaan myös Etelä-Saksan valtiot.

Saksan woipi jakaa kahteen osaan, nimittäin Poh-
jois- ja Etelä-Saksaan. Mainin joki on niiden rajana.

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

Pohjois-SllksllllN kuuluu 21 waltiota. Pääwaltio on
Preussin kuningaskunta. Muista fiifyen kutiluwista
waltfoista owat tärkeimmät Saehsin kuningaskunta,
©achsilaisel; herttttafunnat, Mecklenburgin ja
Oldenburgitt suitriherttuakttnnat, ja 3 wapaata
fauftunfia Lyypeffi, Hampuri ja 93reemi.

Etelä-Sakslllllt futtluu Bai eri n ja Wurttemb ergin
kuningaskunnat, Vaadin jaHesjin suuriherttua*
kttnnat ja maltiomaa Glsas-Lothringi.

Elsasin ja osan Lothringia Saksanmaa 1870
— 1871 vuosien sodassa valloitti Franskalta. Ne
ovat asetetut Saksan keisarin hallituksen alaisiksi
välittömänä valtiomaana.

Saksalaiset waltakunnat omat yhdistetyt yhdeksi wal-
tiofst, Saksan waltafunnafsi- Preussin kuningas on
waltakunnan keisari.

Preussin kuningaskunta.
(348,000 milj. nfm., 30 milj. asuf.)

ott fafsi kolmatta osaa Safsanmaata ja täyttää suurimmanosan Pohjois-Safsaa. Mecklenburgin ja Sachsilaisten hert-
tuaftttttain kautta se on jaettu itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kunin-
gaskunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kulu-
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essä kasvanut yhdeksi Euroopan „isovaltoja". Preus-
sin kuninkaista mainittakoon Fredrik 11, joka var-
sinkin hankki arvoa valtakunnallensa. Preussilla
on ollutkin enimmiten voimakas hallitus ja lukuisa,
hyvästi varustettu sotajoukko, jonka lisäksi tulee,
että sivistys siellä on hyvin korkealla kannalla.
Preussin valtakunnan alkuna oli ainoastaan Bran-
denburgin vaaliruhtinaskunta. Vähitellen se sai
idässä Pommerin ja Preussin maakunnat, jotka ovat
Itämeren rannalla, Puolan vieressä olevan Posen'in
sekä etelässä Sleesian ja Saehsin. Lännessä se sai
Hessin, liheinin maakunnan ja Westfaalin, Hanno-
verin, joka on Pohjanmaan rannalla javiimein Hoi-
steinin ja Slesvigin, jotka ovat Itämeren ja Pohjan-
meren välillä.

Itäisessä' osflöfa owat tärkeimmät kaupungit Itäme-
ren rannalla:

Königsberg, Danzig ja Stettin.
Ne harjoittatoat kaikki suuri-armoista tmljafauppaa ja omat

sitä paitse rcahrooja linnoituksia merirajan suojelua roarten.
Sisämaassa otoat:
Berliini, Potsdam, Magdeburg, Wittenberg

ja 33re£lau.
Berliini (Berlin) on Preussin pääkaupunki, ja siinä on

1,600,000 aSuf. Se ei ole roanha kaupunki, ja on se sentähden merlil-
linen suurista ja terneistä kaduistaan ja monista komeista rakennu?'
fistaan. — Potsdam on tunnettu kuninkaallisista linnoistaan. —

Magdeburg on mahma linnoitus. — Wittenberg on Sutherin
lautta tunnettu. — SBreSlau on Preusftn lähinnä suurin kaupunki
(300,000 osui.).

Läntisessä osassa owat:
Frankfurt am Main, Köln, Glberfeld ja

Hannover.
Frankfurt am Main on rikas kauppakaupunki. — In'»

issä on Saksanmaan suurin ja komein tuomiokirkko. — Siinä tau*
pungissa toalmiétetaan tunnettua „@au de ©ologne" »o dö lolönjL
— Elberfeld on suuri tehdaslaupunti.

Pohjoisessa on Kiel [fiii] ja Aitona Holsteinissa ja
Flensborg Sleswigissä.

Kielissä on oimallinen sotasatama. — Altona on Ham-
purin roiereSfä ja on samoin luin Flensborg »vilkas kauppakau-
punki.

Sachsin kuningaskunnassa on Dresden ja Leipzig.
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Dresden on pääkaupunki, ja siellä on kuuluisa kokoelma
maalauksia. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan leslus, ja sieltä
lähetetään kirjoja läikkiin maihin (350,000 asuk.).

Kolmesta tvapaasta kaupungista on Hampuri (Hamburg)
lähellä Elben leroeää fuulatjbelmaa ja siis läheisessä ghteybeSfä roalta-
meren kanssa; (Stöeä ja rautateitä myöten sieltä lähetetään taroa*
rotta ©atfan sisämaihin. Se on sentähden tärkein kauppakaupunki
Euroopan montereello, ja siinä on 600,000 asukasta. — SBreemi
(Bremen) on Weserin warrella ja Lyypekki (Lybeck) lähellä itämertä.

Bllierissll (75,000 nkm., 5V2 milj. asut on itu*
chen ja Nurnberg.

Munchen on pääkaupunki (300,000 asuk.). Se on Saksan
tärkein taibefaupunfi, ja siellä on fuutia taidekokoelmia, joita säily»
tetään komeissa rakennuksista. 3Wundt)eniåfä walmistetaan ja juo«
daan paljon „&aiertn olutta". — Nurnbergissä on monenlaatuisia
tehtaita. Siellä walmistetaan muun muassa paljon leikkikaluja.

Wurttembera/issii on Stuttgart pääkaupunkina.
Kessissä on wahwa 9Äatn3*tn linnoitus.
(JlfflsHsfa on Strassburg Rheinin warrella.
Strassburgin tuomiokirkko on maailman mainio korkeasta tor*

nistaan.

5. Stätofllio^Utifori.
(622,000 nfm., 42 milj. asuf.).

Rajat: katso kartoita.

Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri k2n-
522. Lännessä asuu Saksalaisia, pohjoisessa ja ete-
lässä Slavilaisia, idässä Rumaaneja ja keski-osassa
Unkarilaisia eli MlMa^s/cl [madjaarj.

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

Söuoria ja jokia: katso s?eéfi-@uroopaa.
Itämaita jakautuu 2 pääosaan, nimittäin 1. Ita-

ivallan keisarikuntaan, johon kuuluu pohjoiset ja län-
tijet maakunnat (niiden joukossa 33öömi, Tirooli, ©aliitsia
j. n. e.), ja 2. Unkarin kuningaskuntaan, johon fuuluu
itäiset maat (marsinkin Unkari, Transsilwaania y. m.).

Itäwalltm keisarikunnassa omat kaupungit Pr aah a,
SBien »linj ja Tiest.

praaha (Prag) on SBöontin pääkaupunki. —Wien, keisari*
tunnan pääkaupunki (1 tnilj. asuk), on edullisella paikalla Itämallan
maitojoen, Tonawan, warrella. — Triest on roaltafunnan tärkein
merikauppakaupunli.
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Unkarin, htningasfttunasfa on Budapest [paffjt].
Budapest on Unkarin pääkaupunki, ja siinä on 500,000 asuk.

— Budo lOfen) ja Pest oroat kumpikin eri puolella Uonaroan rantaa
jo yhdistetyt pitkällä witjasillollo.

6. Stoettfi.
(41,000 nfm., 3 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasto.

Sweitsi on niitä harvoja Euroopan maita, jotka
eivät ulotu meren rantaan. 8e on suurimmaksi
osaksi täynnä vuoria jaon Euroopan korkein vuorim22.

KBu!<l<22t ovat eri sukuperää, nimittäin Saksa-
laisia, Franskalaisia ja Italialaisia. He elävät sovin-
nossa keskenään ja ovat aina olleet tunnetut va-
paudenhengestä ja isänmaanrakkaudesta. Sopunsa
ja maan vuorisen luonnon vuoksi he ovat voineet
vastustaa muiden maiden yrityksiä heitä voittamaan.

Bv/eitsi on vapaavalta (tasavalta), ja siinä on 25
vapaavaltiota, joita sanotaan AaniooneHse. Kaikkien
niiden ylinnä on liittoneuvosto Bernissä, jonka esi-
mies on presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpimänä
vuodenaikana käyvät karjat laitumella vuorilla, joilla
rehottavat tunturikasvit tekevät maidon sekä ras-
vaiseksi että hyvämakuiseksi. „Sweitsin juusto" on
sentähden niin oivallista. — Ominainen etu Sweit-
sin maalle on sen /lio)ino7t ihannuus. Sweitsissä ta-
vataan korkeita lumipeitteisiä vuoria ynnä jääkenttiä
„Gletscher" ja kohisevia koskia j. n. e., vaan myös-
kin semmoisia vuoriseutuja ja laaksoja, joille hei-
posti päästä voi; sentähden matkustaakin Sweitsiin
ja oleskelee siellä kesäaikoina paljon ulkolaisia. Se
seikka tuottaa tietysti sangen suuren hyödyn. Saat-
taisi luulla, että paljo vuorityötä harjoitetaan Bv/eit-
sin Alppimaissa; vaan niin ei ole asian laita, sillä
Alpeissa on vaan muutamia metalleja.

$ott, joista Rhein ja Rhone owat tärkeimmät, el-
ivät suuresti edistä kauppaa, koska niiden juoksu läpi muoria
maan on rnöpeä, eiwätta siis ole haaksikululle sopiwat.
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Tärkeimmät an to it omat pällkllUvUltkienfa nimiset,
niinkuin seuraamat: Geneve [ujeneet>] eli Gens, Bern,
Zurich ja Basel.

kaupungit eimät ole roarfin suuria: Zurich (90,000)
ja Geneve (72,000) owat suurimmat.

7. Hollannin kuningaskunta di
Alamaat.

(35,000 nfm., 4^2 milj. asuf.).
(Rajat: katso kartasta).

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö vähä-
lukuinen, niin Hollantilaiset kunnollisina kauppa-
lms^mH ja maanviljelijöinä ovat hankkineet suuria
rikkauksia. Xauan aikaa he olivat maailman kau-
pan etupäässä. Hollanti on perustanut laajoja nn-
tismaita vieraisiin maanosiin, esim. Indian saarille,
joista se saapi kalliita tavaroita, niinkuin mausti-
mia ja kahvia. — Kun alhaisen Hollannin („Ala-
maitten") läpi juoksee B-hein, Maas ja Sehelde, jotka
suuhaaroillaan tekevät joukon saaria, niin Hollanti-
laisten täytyy rantavalleilla suojella itseään meren
ja jokien tulvilta. Uaa on viljavata; sillä ranta-
vallein sisäpuolella ovat avarat marskimaat, joilla
karja nauttii niittylaidunten rehevää ruohoa. Aivan
suuri on voin ja juuston valmistus ja kannattaa
hyvin. Hollantilaiset ovat myös tunnetut puutar-
hanhoidosta. Haarlem'in seuduilla nähdään koko
maisemat täynnä kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaa-
neja j. n. e.).

Tärkeimmät kaupungit omat Amsterdam, Haag ja
Rotterdam.

Omituisto on, että §oHannin useimpien kaupunkien läpi
juoksee lonamio, joiden kummallakin puolella on puilla istutettuja
katuja. — Amsterdom on pääkaupunki (400,000 osuk.). ©en lä-
hellä on pieni kaupunki Zoondom [©anbam], jonka laimotehtoossapietän Suuri työskenteli falroumtetjenä lairoanrakennusta oppiakseen.
-" §aa'gMSfa asuu kuningas. — Rotterdam on melkoinen kauppa-
kaupunki.
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8. Belgian knningasknnta.
(29,000 nfm., 6 milj. asuf.).

Rajat: katso kartasto.

Belgia yhdistettiin Wienin kongressissa Ala-
maihin vaan erkausi v. 1830 ja on siitä lähtien ol-
lut itsenäisenä kuningaskuntana.

Helgia on alankoa samoin kuin Hollanti, ja
sen läpi juoksee Maas ja Sehelde. Ainoastaan kaak-
kois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat
suuriarvoiset Helgian teollisuudelle, sillä niissä on
runsasantiset rauta- ja kivihiilihaudat. leolllBUUB on
sentähden hyvin edistyneellä kannalla. Muuten
Helgia on edistynyt yhtä paljon kuin Alamaatkin
M22NVlljel^!<BeBB2 ja puut2fli2nnoilioBB2. Asukkaiden
onkin täytymys tehdä ahkerasti työtä. Helgia näet
on Euroopan tiheimmin asuttuja maita, 200 ihmistä
neliökilometrillä. (Suomessa on 6 henkeä neliö-
kilometrillä).

Tärkeimmät kaupungit omat Brussel, Antwerpen,
©ent ja Siége [iteefl)] eli Luttich.

Brussel on pääkaupunki (500,000 aful.J. — Slntroerpen
on Belgian tärkein kauppakaupunki jo linnoitus. — Stege wolmis»
taa fotasaseita suuressa määrässä.

9. Franska.
(528,000 nfm., 38 milj. asuf.).

Rajat: lotso kartasta.
Franskan maalla on hyvin edullinen asema;

sillä se ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat
ovat sille avoinna, että Atlantin mereen, joka sille
avaa tien muuhun maailmaan. Sitä paitse se on
muusta Euroopasta erotettu todellisilla luonnonra-
joilla, nimittäin Pyreneitten, Alppein, Juran vuor-
ten ja Vogesien kautta, ilman että ne estävät yh-
teyttä mannermaan kanssa. — Franskalla on lisäksi
mukava ilman-ala ja maanlaatu, joka on monenlai-
selle viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköynnök-
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sen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin lihonen laaksossa, on istutettu paljon silk-
kiäispuita, joiden lehdistä silkkiäinen elää. Franska
Kiinan ja Italian kanssa valmistaakin koko maail-
malle silkkitavaroita.

Pohjoinen ja läntinen osa on Keski-Gurooftan alangon
jatkoa, itäisissä osissa on nmorifl, nimittäin 3)lä-Franska
(Cevennit), 35ogesit, Jura ja Alpit. Etelässä erottaroat
Pyreneet Franskan Espanjasta.

3uet oroat Maas ja ©chelbe, — Seine, Loire
ja ©aronne, — Nhon e. Ne otoat faifft purjehbittaioia
ja auttawat sisämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Franskan kaupalle avuksi ovat NIVOB inonst
rautatist; se onkin Bsn tähden lievin vilkas, mutta
Nn^lannin on kuitenkin naijoa laajempi. — Vuori-
i^ö si ole Luursn-arvoinsn; saadaanpa kumminkin
kivihiiliä, jotka Kvödvttävät i?ranBkanuiaan tsolli-
-Buutta. — l6oll>BUUs on tärksiinniä maan, päällä.
Franskalaiset tsnäaBtuott6«t ovat tunnetut 80U1UU-
äs8taan, ja sen BuKt66n ns voittavat) kaikkein Niili-
den niaiäsn tookB6t.

Franska on tazavalia.
Kun Franskan ja Saksan sodassa, joka oli

v. 1870—71, I>anBkan keisari Napoleon 111 jou-
tui vanksutssn, niin Franska tuli tasavallaksi. Na-
poleon oli nvBvnvt hallituksessa snsinniän kuin 20
vuotta, vaikka Franskalaisia on vaikea nallita, nsi-
dän vilkkaan ja vaihtelevaisen luontssnsa tänäsn.

Kaupungeista on pariisissa 2,400,000, Byon'issa ja
Marseillessa fummagfarm 400,000 asukasta.

Luoteessa oit meren rannalla (Salais [faiee], Le Ha-
Ore [15 aaror], S^OUen [ruaang] ja SHerbourg [fher&uur].

SalaiS on tjlifulfu-patffa (Englantiin. — Cberbourg'illa
on oiroallinen fotajatama.

Lännessä on Nantes [tmangt] ja 33oroeauj lbordooj.
Bordeoux harjoitfaa mahdottoman juurta kauppaa punoi»

sillo nmnetllä, joita roiljeflään niillä seuduin.
SBälimereit rannalla on Marseille [marseij ja Tou-

lon [tufoong].
Marseille käypi kauppaa m. m. 2llgerian ialsheriio) fanöfa,

joko on Aofrilobfo ja kuuluu Fronslolle.
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PARIISI.
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@t'ämflu3'fl on Pariisi (Pari§) Versailles [oerfai]
ja Si^on [tioongj.

Poriisi ('JJarté) on franskanmaan pääkaupunki. Se on koh«
ben puolen Seinen jofea ja on maailman loistomimpio kaupunkeja.
Paljon roteraita matfustaa muofittain Poriisiin sen loistoa katso»
maan ja osaa ottamaan sen humitukststo. Sen rakennuksista huo»
mataan Souoren [lmm>'r] linna lallisarmoisine tatbefofoelmineen sekä
•Jlotre SDameftrffo [nofr baatn] ja Invaliidihotelli, jossa on Napo»
teon Lfen hauta. Kaupungin muinaiset linnanmuurit oroat muute-
tut leroeifsi tabuiksi tännnä puuistutuksia, ja niitä sanotaan 33ule-
woorbeikst. Kaupungin suojelemiseksi on paljon linnoja rakennettu
sen ulkopuolelle. — Söerfaillesfa on komea linna ja maan mainio
puisto. — Soonisfa SRfjönen ja Saanen [foott] yhtumäfohballa. on
Euroopan suurimpia silllitehtoita.

Franskalle fuutuu Korsikan saari SBälimeressä. Sen
pääkaupunki on Stjaccto [ajatfljio], jossa Napoleon I syntyi.

10. Brittein saaret.
(315,000 nfm., 38V2 milj. asuf.).

Saajat: katso kartosta.
Niitä on kaksi suurta saarta, Suuri Britannia ja

Irlanti. Suuressa Britanniassa on Englanti, Skot-
lanti ja Wales [ueeis], jotka ennen olimat eri maltafuntina.

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

Suuren Britannian vuoret eivät ole aivan kor-
keitä, vaan ovatrikkaita hyödyllisistä kivilajeista; Eng-
lannin kansan varallisuus riippuukin siitä. Netal-
leista saadaan rautaa ja tinaa; mutta niitä metalleja
vielä arvollisempi on A«'m'HM'. Englannissa on niin
suuria kivihiili-kerroksia, että vuosittain saadaan
kivihiiliä 1,000 miljonan markan arvosta eli paljon
enemmän kuin muualla. Joku osa lähetetään ulko-
maille, mutta suurin osa käytetään omassa maassa.
Sillä hiilirikkaudella käytetään erinomaisen paljon
tehtaita, ja sentähden on Englannin iecMsnns mah-
dottoman suuri. Tärkeimpinä tehdastuotteina sopii
mainita puuvillatavaroita ja metallitavaroita (esim.
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työkaluja, huonekaluja, tykkejä ja rautalaivoja).
Kivihiiliseuduissa, etenkin keski- ja pohjois-Eng-
lannissa, tavataan tehdaskaupunkeja toinen toisensa,
vieressä, ja niiden ympärillä on maaseutukin täynnä
tehtaita. Kaikkialla kuuluu koneitten jyske ja mo-
nista savutorvista, jotka ovat korkeimpain tornien
korkuiset, nousee hiilisavu ja peittää ympäristöt
mustalla hiilitomulla. Englannin tehdastavaroita,
jotka ovat mainiot hyvyytensä ja huokean hintansa
puolesta, käytetään kaikissa maanpiirin maissa, niin
hyvin kaukana Aafrikassa ja Aasiaasa, kuin Eski-
moolaisilla ja Etelämeren asukkailla.

Meri tekee jnmiä lahtia Brittein saariin. Itäpuolella
tekee Pohjanmeri Thames'in [tems] lahben, Humber'in
Hömb'ri ja Forth'in [foort] lahden, joihin joet Sthames
(faup. iiontoo;, Humber (faup. Hull [tjbll]) ja Forth laskemat.
Länsipuolelta timkeufti maahan Bristolin salmi [&ri§tT|,
johon ©eoern'in joki purkaa mettänsä. Suuren Britannian
ja Irlannin mältstä Atlantin merta nimitetään Irlanninmerefji. Skotlannin länsirannalle laskeutuu Clyde [tiäib].

Suurella Britannialla on edullinen asema Atlan-
tin meren ja Pohjanmeren välillä; yhtä tärkeätä on
sekin, että joet, jos kohta eivät ole pitkiä, kuiten-
kin ovat niin syviä, että isot laivat voivat niitä
myöten purjehtia pitkän matkan. Siihen seikkaan
perustuu Britannian Kauppa. Ei ole koskaan ollut
valtakuntaa, jonka kauppa olisi voinut vertoja ve-
tää Suuren Britannian kaupalle. Mahdottoman suuri
kauppalaivasto tuopi tavaroita Englantiin joko siellä
käytettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas
ulosvietäviksi. Muutamissa päivissä vaihtavat Brit-
tein saaret enemmän kauppatavaraa ulkomaankanssa,
kuin Suomenmaa yhteen vuoteen. Englannin rauta-
tiekartta näyttää, että siellä kulkee rautateitä jo-
kaiseen vähänkin tärkeään kaupunkiin ja etenkin
jokaiseen merikaupunkiin. Itsestään seuraa, että
sotalaivaston myöskin tulee olla ison, voidakseen
sodan aikana kauppaa suojella. Englannin sota-
laivasto onkin suurin, mitä yhdelläkään maalla on
ollut, eikä kustannuksiin katsota, kun sen hyväksi
käytetään uusia keksinnöitä („pantsarilaivoja").
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Xoska Brittein saaret ovat läntisen meren
luona ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä me-
ren ilm2n»2>2, enemmän kuin millään muulla maalla
Euroopassa. Kesä ei ole erittäin lämmin, mutta
talvi on sitä vastoin niin lauhkea, että kylmä kes*
tää ainoastaan muutamia päiviä. Sade ja paksu
«umu ovat tavallisia, ja monessa paikoin sataa 5
kertaa enemmän kuin meillä. — l(a8Vlt ovat samat
kuin Keski-Euroopassa; vaan kostea ilma vaikuttaa
sen, että heinän kasvu on hyvin hyötyinen. Nur-
mikot meidän puutarhoissa ovat englantilaista mal-
lia. Ilman-ala on maanviljelykselle edullinen; kuiten-
kin tuodaan muualta paljon elatus-aineita, syystä
«että maa on niin tiheästi asuttu.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kallis.
Kansa on varakas, mutta rikkaus on epätasaisesti
jaettu; muutamilla asukkailla on mahdottoman suu-
ret tulot, mutta moni on suurimmassa köyhyydessä.
Kalleus tekee köyhille sen, etfei aika-ihmisten työ
riitä, vaan myöskin lapsia lähetetään jo pienestä
pitäin tehtaisin. Siitä syystä on kansanvalistus hy-
vin alhaisella kannalla, ja suuri osa asukkaista ei
ole ollut missään koulussa. — UBkonto Suuressa Bri-
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 aiahuoneesen.

Englannissa on itäpuolella:
Sontoo, Hull ja Nemcastle [njuufasq.
Lontoo on Englannin pääkaupunki ja maailman suurin kau-

punki. Siinä „jättiläiöfaupungisfa" on 5 milj. asukasta eli enem-
män kuin fatsi sen reertaa, mitä koko Suomenmaassa, ©en ebuUinen
asento molemmin puolin sywäii jo lemeää Thomes'in jokea on tehnytsen maailman suurimmaksi kauppakaupungiksi. Sairaat seisomat jolo
2t)ameB'iBfa tahi lairoateloilla eli laimetuissa Ratamoissa, jotka omot
niin rakennetut, että Thamesin reesi luoteen aikana tuimaa sisään.
Joen olotse kulkee kaksi tunnelia, jo ien ylitse roiepi monta siltaa,
joilla on mahbottoman suuri liike. SJtonta rautatietä kulkee leskelle
loupunkio ja qhbiStää sen muun Englonnin lonSsa. Ikst rautatie
fulfee kaupungin alatse.

Eteläpuolella on Portsmouth »oortsmotj ja Plö*
mouth [plimöt].
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Ne kaupungit oroat Sonaatin marrello, ja niillä on aroarot
satamat Britannian sofalairoastoa roarten.

Lännessä on Bristol ja SHoerpool [itoerpuutj.
©ifämaaösa on Birmingham [fcöörmtngäm], Shef-

ftetb [ftjeffuib]. Manchester [mäntfhestY] ja paljon muita
tehoasfaupunfeja.

Skotlannissa on pääkaupunki (3bin6urg sMnbörol
idässä ja Glasgom sgläsgooj lännessä.

Irlannissa on pääkaupunki Dublin jobiini.
Kaikki mainitut kaupungit owat hyroin malirillaita; niiSsä on

roähintötn 100,000 afufasta.
Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso

kuin Suomi, niin se kumminkin hallitsee vieraita
maita, jotka yhteensä täyttävät lähes 23 milj. nkm.
ja ovat siis kahta vertaa suuremmat kuin koko Eu-
roopa. Englannilla on Euroopassa Gibraltarin [hiibr-]
vahva linna Välimeren suun rannalla jaMalta keskellä
Välimerta. Sen tärkeimmät alusmaat ovat muissa
maan-osissa, nimittäin X«a^iw maa Aafrikan etelä-
päässä, koko Austraalian manner, pohjoinen osa Poh-

Ameriikaa ja vihdoin rikas ja avara AsZ-ZM/a.
kiistä alusmaista on hyvin suuria etuja. Britti-
läiset laivat tuovat kotiin sekä semmoisia tavaroita,
joita myödään muihin maihin semmoisina, kuin ne
tuodaan, että myös raaka-aineitakin tehtaisin. Suuri
osa valmistetuista tehdas-tuotteista viedään takai-
sin alusmaihin. Niiden alusmaiden väkiluku on noin
300 miljonaa.

Etelii-Guroopa
on Mme niemimaata, nimittäin Pnreneitten, Italian ja
33alfaanin niemimaa.

llman-ala on Etelä-Euroopassa paljon lämpi-
mämpi kuin muualla Euroopassa, koska se lähenee
kuumaa vyöhykettä. Kasvikunta on siitä syystä toi-
senlainen kuin meidän maassamme. Sellaisia kas-
veja, joita meillä on ainoastaan kasvihuoneissa tahi
asuinhuoneissa, kasvaa siellä ulkona. Omituista on
myöskin, että muutamat puut eivät pudota lehtiänsä,
vaan ovat aina viheriät, niin kuin laakeri, öljypuu,
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sitruuna- ja appelsiini-puut, jotka molemmat viime-
mainitut kasvavat „etelän hedelmiä". Nisu on leipä-
eläkkeenä.

Pyreneitten niemimaa
Majat: katso kartasta.

on saanut nimensä Pnreneitten muorijonosta, joka on
rajana gransfanmaata maataan.

Se sisältää kaksi kuningaskuntaa, nimittäin Espanjan
(500,000 nkm., 17VZ mi\\. asuk.) ja Portugalin (90,000
nkm., lähes 5 mtlj. asuk.).

Byreneitten niemi on vuorimaa, ylänkö, joka
kohoaa noin 600 m. meren pinnasta. Ilman-ala on
hyvin kuiva, ja siitä syystä on maanviljelvs huono.
Karjanhoidolle maa on paremmin sopiva, ja espanja-
lainen lammas, meriino-lammas, on vanhoista ajoista
asti ollut kuuluisa hienoista villoistaan. Kaupalle
ovat joet vähä-arvoiset; niiden jouksu, samoin kuin
Sweitsin jokien, on ryöpeä.

Jokia: Gbro juoksee kaakkoiseen päin Wälimereen;
Tajo ftahho^i (faup. Lisboa) ja monta muuta juoksee länteen-
päin Atlantin mereen.

Vaikka Pyreneitten niemimaa on rikas metal-
leista, harjoitetaan vuoritvötä ainoastaan vähäisen.
Suolaa saadaan paljon, niin sanottua „Sankt Yybeen
suolaa", josta joku osa tuodaan Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vuo-
rimaissa kaivetaan sitä niinkuin metalleja („vuori-
suolaa"). Etelä-Venäjällä, jossa maa sisältää paljon
suolaa, vievät joet suola-ainetta suolajärviin. 3e-
sällä, kun auringon paiste kuivaa veden, jääpisuola
jäljelle. Sitä luonnon menetystapaa on Portuga-
lissa mukailtu. Suolainen merivesi johdetaan ni-
mittain aavoille paikoille; auringon paisteella haih-
tuu vesi, ja silloin kootaan suola, joka on jäänyt jäi-
jelle (»merisuola"). Luolaa saadaan kolmannellakin
tavalla, nimittäin suolalähteistä („Luneburg'in suo-
laa").

Niemimaan aßul<l<aat, Espanjalaiset ja Bortuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kie-
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lensä ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä su-
kua Franskan ja Italian kielille. — Heidän ÜBkon»
tonsa on katolinen, ja siitä syystä on kansanvalistus
jäänyt takapajulle.

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

Kaupungeista on Madrid feBfe§fa, Granada ja
keoilla [fenitja] etelämpänä; Cadiz handisi, Malaga ja
Barcelona meren rannalla.

Madrid on pääkaupunki, ja siinä on 500,000 asuk. — ©ra»
nåda ja Sevilla oroat ©spanjjan tfjanhnmasfa jo sentähden enim*
tnin ylistetyssä osassa. — Muut kaupungit oroat tärkeitä kauppa,
laupunkeja.

©t&raltar [Ijttbraltaar] on hyroin roaljroo linnoitus Wäli-
meren suun rannalla; se on (Englannin fjalluSfa.

12. Portugalin kuningaskunta
oli myöskin muinoin vahva valtakunta, joka hal-
litsi alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli Indian
saaret ja Brasilia. Nyt se on ilman arvoa samasta
syystä kuin Espanja.

Kaupungeista on ainoastaan kaksi tärkeätä, nimittäin
Lisboa ja Oporto.

Lisboa eli Lissabon on pääkaupunki, jo siinä on 250,000
osuk. — Oporto on tunnettu roimistansa, jota sanotaan „port*
iviiniksi".

Italian niemimaa
ftsältää Italian funina,a3funnan (290,000 nfm., 31
milj. asuf.). Söältmeregfä on paljon saaria, niinfuin @i-
cilia, Sardinia, Korsifa ja Malta.

Rajat: katso kartasta.
Italian niemimaan rajana pohjoisessa otoat Alppi-
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muoret. Niiden alkupaikasta Wälimeren rannalla lähte-
mät Apenniinit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja jat-
kumat mielä Sictliaankin. ©e omituisuus sillä muorijonotta
on, että siinä tamataan tu limuori a, niinkuin Vesuvioételä-Italiaésa ja Etna Siciliassa. — Molemmin puolin
muori jonoa on alangotta; suurin alanko on se iso tasanko,
jota rajoittamat Aloit ja Apenniinit. ©itä janotaan Po'n
tasangoksi, kun sen läpi mirtaa Italian tärkein joki, Po
[poo] (kaup. Sorino), joka lähtee läntisistä AlppimuoriSta ja
juoksee itäänpäin Adrian mereen. Toinen, kuitenkin pienempi
\oti, on Tevere eli %ioox (faup. 9tooma).

Kristuksen aikana hallitsivat Rooman keisarit
melkein koko silloin tunnettua maailmaa. Keski-
ajalla, jolloin paavien valta ulottui yli koko kristi-
kunnan, oli Nooma taas koko Euroopan keskuksena.
Vähitellen se valta väheni, ja Italia hajosi vähem-
piin valtakuntiin, joista useat kuuluivat vieraan
vallan alle. Viimeisinä aikoina oli siten Itävallalla
muuan osa Pohjois-Italiaa. Monta vuotta oli sen-
tähden rauhattomuutta Italiassa. Joku aika sitten
onnistui Italialaisille vapauttaa maansa vieraasta
vallasta ja yhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko-
Italia. Paavilla, jonka vallassa oli viime aikoihin
asti niin nimitetty kirkkovaltio eli keskinen Italia^
on tätä nykyä ainoastaan se valta, joka hänelle tu-
lee uskonnon suhteen.

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

lllatuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän
edistyneitä. Koska Italia on vuosisatojen kuluessa
ollut vieraan vallassa ja hajallaan, niin on syntynyt
seisahdus kaikissa suhteissa. Itse kansa on älykästä
mutta unteloitunutta ja laiskaa. Pohjois-Italialaiset
ovat kuitenkin toimeliaita. — tärkein elatuskeino
on silkinviljelys, ja Italia onkin se Euroopan maa,
joka tuottaa enimmän silkkiä. Po'n tasangolla is-
tutetaankin silkkiäispuita pelloille ja tienvieriin;
niiden puiden välissä kiertelee viinipuun köyn-
nöksiä.
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Italian ilman-ala on ihanampi ja suloisempi kuin
Ntelä-Nuroopan muiden niemimaiden. Niin pian
kuin tulee Alppien yli Pohjois-Italiaan, huomaa
Keski- ja Etelä-Euroopan ilman-alan erotuksen.
Pohjois-Italiassa on kuitenkin talvella hallaa ja
lunta; mutta etelämpänä, esim. Koomassa, jäätyyvesi
ainoastaan harvoin, ja jos lunta sataa, niin se ny-
syy ainoastaan muutamia tunteja; Tammikuussa jo
puhkeaa ruusut ja orvokit. Etelä-Italiassa ei ole
hallaa paitse korkeimmilla vuorilla. Meillä sataa
vettä millä vuoden ajalla hyvänsä, mutta Italiassa
sataa ainoastaan talvella.

13. Italian kuningaskuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä Sicilian Mljal ja
©arbinian eli Sardegnan ssardenjoj saaret. Korsika fttuluu
Frattéralie.

Tärkeimmät kaupungit omat:
Pohjois-Italiassa ©eitooa ftshenovoj. Torino (eli

Turin) Milano ja Venezia.
©enova <eli ©enua) on touniillo pailollo samannimisen lah«

ben rannalla ja oli keskiajalla mahtaman roapaaroallan pääfaupun»
fina. — SWifanossa, jota on Lombordiion maakunnassa, on komea
tuomio-ftrKo, tehty roalieasta marmorista. — Venezia (eli Venedig)
on Adrian meren rannalla, Se on rakennettu saarille niinsanottuihm
„laguunott)tn", ja fen läpi fäg fanaraia ristin rastin. Re owat lo>
tujen osemosto sillä tarvoin, että niitä kuljetaan tetttarcenheiöfä,
joita sanotaan „gondoloilsi". Venezia oli pääkaupunkina mahtamassa
wapoawallasso. ja kokosi rikkauksia kaupalla, jota se harjoitti 3öäli«
meren maiden ja Indian lanssa. Wielti nähdään sen rillouden jään-
nötsiä monissa loistamissa palatseissa ja kirkoissa. Kaikki on siellä
kuitenkin nyt lamassa, sillä kauppa on häminnnt.

Keski-Italillssll on Firenze, Stoörno ja Nooma.
Firenze (eli Florens) on rikas taidekeriiylsistä. Livorno

ÜBältmeren rannalla, on kauppakaupunki. — Stooma on Italian pää
kaupunki; siinä on 400,000 asukasta. HJluinatsajan suutuuben jään»
nöksiä on tolo joulto, niinkuin funniaportteja ja obelibleja. Suurin
muinaisjäännös on Colosseeum, teaateri, johon mahtui 100,000 lat«
sojoa. ja jota Roomalaiset fäotttroät miekkailu huroeja ja eläin«tatöte-
luja tvätten. — Uudemmista rakennuksista huomataan Pietarin»
lirtlo, maailtnan suurin lirllo, ja Vatikaani, mooilmon suurin
linna. 33ati?aant8fa osuu poomi. Roomassa on paljon toideleräyl»
ftä; maalarit, furoanroeistäjät ja muut taiteilijat matkustamatkin
läikiltä haoroilto siihen merkilliseen faupunltin.
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PIETARINKIRKKO ROMASSA.
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(BeläV^taitttSfQ on Napoli.
Napoli (Neapel) on italian suurin kaupunki, ja siinä on V»

nttlj. afuf. ©e on ihanan Napolin lahben rannalla ja lähellä Ve-
fuoiota.

Niinkuin useimmat muutkin tulivuoret (vul-
kaanit) puhkeaa Vesuviokin vain aika ajoin, aina
useampain vuosien kuluttua, vaikka savupatsas alin-
omaa tupruaa aukosta (kraaterista). Kun puhkea-
misen aika lähestyy, kuuluu vuoren sisästä ikään-
kuin ukkosen jyrinä; sulat aineet (laava) kohoavat
vähitellen vuoren sisuksesta ja viimein vuotavat
aukon reunojen yli. Hidasjuoksuisena jokena laava
juoksee vuoren kupeita alas ja hävittää kaikki tyyni
matkallansa. Samalla aikaa kraateri heittää kuu-
mia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuvion
merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna 79 jäl-
keen Kristuksen syntymisen. Ivaava ja tuhkasade
silloin peittivät Pompeijin ja Herculaanuminkaupun-
Ait. Viime vuosisadasta alkaen on ruvettu kaiva-
maan niitä kaupunkeja ilmi, ja on niistä opittu pal-
jon tarkemmin tuntemaan muinaista aikaa.

Euroopassa on tulivuoria ainoastaan lislannin
saarella ja Italiassa. Ameriikassa ja aasiassa sitä
vastoin niitä on paljon enemmän. Ison valtameren
ympärillä on tulivuorten jakso, joka kulkee pitkin
koko Ameriikan länsirantaa ja jatkautuu Aasiaan.
Pitkin Aasian itärantaa se kulkee alas Indian saa-
ristoon asti. Yksinänsä Javan [dshaavan] saarella on
50 tulivuorta.

SiftiiflSftt omat Resiinan ja Palérmon kaupungit.
Messinä harjoittaa suurto etelönhebelmöin („Messinon hebel'

mäin") kauppaa.

Balkaanin niemimaa
sisältää miisi maltakuntaa, jotka omat: TurHnmaa (330,000
nkm. 10 milj. asuk.), kreikan kuningaskunta (65,000
nkm. 2,200,000 asuk.), föumaantan (130,000 nkm. 6 milj.
asut) ja ©erbian kuningaskunnat (48,000 nkm. 2 milj.
asuk.) sekä Montenegron ruhtinaskunta (9,000 nkm.
240,000 asuk.).

Rajat: katso kartasta.
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Balkaanin niemimaassa on paljon Kmorill. Sttoteesja
kulkee muori jonoja, jotka omat Alpptmit jatkoa,
Niistä lähtee itäänpäin B aika a n idustaan mereen asti ja ete=
läänpäin Kreikan muoret, jotka kulkemat hamaan niemi-
maan eteläisimpään päähän. — Alpftein, Balkaanin ja Kar-
paattien mälissä on suuri Tonamanlaakso.

Tärkein joki on Tonama. Se mirtaa läpi Sona-
manlaakson lännestä itäänpäin ja saapi suuren joukon syrjä-
jokia ympärillä olemista muorista.

14* Turkin waltakuntaa
hallitsee suurisultaani, jonka ensimmäinen ministeri on ni-
mettään suurimisiiri; ylhäisimmät mirfamiehet saamat ni-
men pasha. Turkin eli Osmaanin maltafuntaan kuuluu sitä
paitse myös suurta alueita Aasiassa ja Aafrikassa.

turkkilaiset ovat aasialaista kansaa ja tunnus-
tavat MaHomsi/n As^ocl. Keski-ajalla he valloittivat
Konstantinopolin ja pelottivat monen vuosisadan
kuluessa Euroopaa rynnätessään läheisiin kristin-
uskoisiin maihin. Turkkilaisten valta on vähitellen
vähennyt, ja useat maan-osat ovat irtautuneet.
Kreikka, <3e/-ö«K, Rumaania ja MoniensZ^o ovat aivan
itsenäisiä valtioita ja F^aa^a on melkein itsenäi-
nen. — Turkkilaisia Euroopan Turkissa onkin ai-
noastaan 2 miljonaa; muut asukkaat ovat /6/avt^'«
ja Kreikkalaisia. Turkkilaisilla on monta hyvää avua,
ja he ovat etenkin sanansa pitäväisyydestä tunne-
tut. Siinä suhteessa heidän luonteensa on aivan
perinvastainen kuin Kreikkalaisten. Turkin nallituB
on hyvin heikko („sairas mies"); vaikka kristin-
uskoiset olivat mahomettiläisiä neljä vertaa lukui-
sammat, niin sorrettiin heitä tähän asti paljon. Vai-
kaanin niemimaan kristityt kuuluvat, samoin kuin
Venäjänkin, kreikkalaiseen kirkkoon, jaKonstantinopo-
lin patriarkka on heidän päämiehensä Turkinmaalla.

Kaupungit: Konstantinopoli samannimisen salmen
rannalla, ©alonifi Arkipelagin rannalla, Adrianopoli
sisämaassa.

ftonstanttnopolt on paäkoupunki, ja siinä on 900,000 asuk.
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Muinoin sen nimi oli 93ö5antmm. ©ultaanin linnan ntnti on ©e»
rolji. ©oftanntoSfee oli muinoin triötittnin kirkkona.

Kreeta eli Kandia on tärkein Euroopan Turkkiin
kuulumista saarista.

S3ulgaartan ruhtinaskunnassa on ©ojia pääkaupunki.

15. Kreikan kuningaskunta
on Euroopan pienimpiä kuningaskuntia.

Kreikan kansa polveutuu muinaisina aikoina
kuuluisista Kreikkalaisista. Se ei ole juuri valis-
tunutta. — Muinoin oli Kreikanmaa hyvästi viljelty,
ja metsät peittivät vuoria; mutta ne ovat aikojen
kuluessa tulleet hävitetyksi, ja ilman-ala on siitä
syystä kuivaa. Maanviljelys ei ole hyvin edistynyt,
ja ainoana ulosvientitavarana ovat korintit. — Xau»
passa ovat Kreikkalaiset hyvin taitavat. Heidän
maansa on samoin kuin Englanti, Tanska ja Norja
ympäröitty merellä, ja sillä on siis melkoinen nls?'/-
kulku. Pienellä Nermupoliin kaupungilla on kaup-
palaivasto, johon kuuluu monta sataa laivaa.

Pääkaupunki on Ateena, jossa on 100,000 asukasta.
— Syran saarella on £ermupoti£.

16—18. Rnmaanian ja Serbian kunin-
gastnnnat sekä Montenegron ruh-

tinaskunta
ovat itsenäisiä valtakuntia venäläis-turkkilaisen so-
dan jälkeen, joka oli vuosina 1877—78.

Oiumfldtltfl on iso tasanko, rikas miljasta ja karjasta.
Pääkaupunki on Bukuresht.

Serbill on muorista. ®xiten ©mettsi ei Serßiafaan
ulotu mereen asti. Pääkaupunki on 23elgrao, Tonaman
marrella.

Montenegro on mähäinen muortmaa, jossa asuu ur-
hooöiéta kansaa.
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Aafia.
(44 nitij. nfm., 850 mitj. asuf.)

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

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

llman-ala on hyvin erilainen, Koska Aasia ulot-
tuu päiväntasaajasta Pohjois-Jäämereen ja siis on
kolmessa eri vyöhykkeessä.

lVlsri. Pohjois-Jäämeri on jäätyneenä suurem-
man osan vuotta. Kauan on luultu sen olevan hyö-
dyttömän merikululle; mutta vuosina 1878—79 on-
nistui Nordenskiöldin Kulkea laivalla koko poh-
joisen Aasian ympäri. — Fs^^ sa/men kautta on
Pohjois-Jäämeri Ison valtameren yhteydessä. Pitkin
Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka muodostaa,
monta pienempää merta, niinkuin Ohotskin ms^en,
Japaanin ms^en ja HL/n«n me^sn. Indian meri teKeS
Bengaalin lahden, /'s^s/Kn lahden ja Punaisen meren.

Niemimaita. Idässä on Xamis^c?H«, etelässä Taka-
India ynnä Malakan niemi^ Esi-India ja Arabia —

ja lännessä Vähä Aasia.
Laaria. Pitkin itärantaa Kulkevasta saarisar-

jasta ovat Japaanin saaret tärkeimmät. Ison valta-
meren ja Indian meren välissä on Indian saaristo
johon kuuluu Filippiinit, Molukit ja 4 suurta Sunda-
saajia, nimittäin Borneo, CeUbes, Java ja HnmttiTN.

Aasia jaetaan seuraaviin osiin:
1. Aasian Venäjä, johon kuuluu Siperia, Tur-

Kestään ja Kaukasia.
2. Aasian Turkki.
3. Arabia.
4. Persia.
5. India, joka jaetaan Nsi-Indiaan, Taka-In-

diaan ja Indian saaristoon.
6. Kiinan n<MaHnni«.
7. Koreea.
8. Japaanin saaristo.
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Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaa-
reva vuorijono, joka kulkee idästä länteenpäin.

Pohjoinen osa, joka käsittää suurimman osan
Aasian Venäjätä, on a/am««, samankaltainen kuin
Euroopan Venäjä. Pitkin Pohjois-Jäämeren rantaa
on jäätyneitä rämeitä, etelämpänä tulee metsiä ja
peltomaata, ja Turkestaan on aromaata. Ilman-ala
on kuitenkin vielä kylmempi kuin Euroopan Venä-
jällä. Nerkillistä on, että Turkestaan, jossa tava-
taan kaksi suurta järveä, nimittäin Aas^/am m^/ ja
Araaljärvi, on osaksi alempana valtameren pintaa.
Suurimmat joet ovat Obi, Jenisei ja Lena, jotka las-
kevät Jäämereen.

ktelä-osa on ääretön «MnKö.
I^äne/ön M/sess« osassa on Kiinan valtakuntarjota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen

eteläpuolitse kulkee H'mttia^'«, maailman korkein
vuorenharju; korkein vuorenhuippu, Mount Everest
[maunt éverest], on 8,800 m. tahi lähes 9 kilometriä
korkea. Pitkin Kiinan meren rantaa on tuo erin-
omattain viljava Xl/n«7t alanko.

I^äm^im läntisessä osassa on Persia, Arahia^
Aasian Turkki ja Kaukasia.

I?änFön etelä-osassa on Esi-India, jonkapohjois-
puoli on viljavaa alamaata, ja Taka-India, joka on
vuoria täynnä.

Tärkeimmät joet ovat Amur Venäjän Aasialai-
sen alueen ja Kiinan rajalla, Hoanghö ja Jangtse-
kiäng Kiinassa, Ganges ja, /^</«s Esi-Indiassa sekäAn/'-
-raat, 3^^'s ja Jordaan Turkin Aasialaisessa alueessa.

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

1. Wenäjän alne Aasiassa.
(16V2 milj. nfm., IBV2 milj. asuf.)

Rajat: katso kartosto.

Venäläiset ovat vähitellen valloittaneet ne-
mahdottoman suuret maisemat muilta kansoilta;
viimeis aikoina he ovat valloittaneet Turkestaanin.
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Vaikka Siperia (Sibiria) on niin mahdottoman
lavea, niin siinä on vähemmin asukkaita kuin Vei-
siassa. Siperian paraana rikkautena ovat kalliit me-
tallit, niinkuin kulta ja hopea, sekä turkki-eläimet,
niinkuin sopelit, kärpät ja varsinkin oravat. Alku-
peräiset asukkaat kuuluvat moneen eri kansakun-
taan ja elävät karjanhoidolla, kalanpyynnillä jamet-
sästyksellä. Paitse niitä koto-asukkaita ja maata
viljeleviä Venäläisiä, on Siperiassa maanpakolaisia-
kin, jotka ovat työvankeina. — Kaupungit ovat pie-
niä. Tobölsk lännessä, Tomsk likellä Obin jokea ja
Irkutsk lähellä suurta Baikalin järveä. Tekeillä on
Siperian halki l^/ack'Vosiö^'in sotasatamalle • japaanin
merelle vievä rautatie (8,000 km.).

Turkestaanissa asuu osittain paimentolaisia (Kir-
giisit ja Turkmenit), jotka elävät huopateltoissa ja
kiertävät maata mahdottoman suurine lammas-, he-
vos- ja kamelikarjoineen, osittain maanviljelijöitä.
— Siellä on eteläpuolella melkoinen Tqshkéntin kau-
punki (100,000 asuk.) ja Samarkand. Äsken on ra-
kennettu rautatie, joka viepi Kaspian meren etelä-
osasta Samarkandiin saakka.

Kaukasian läpi kulkee Kaukasuksen vuoriharju
Kaspian meren ja Mustan meren välissä. Alkupe-
2'äiset asukkaat ovat monta eri kansakuntaa. — Suu-
rin kaupunki on 3VM (100,000 asuk.). — Baku'n
kaupungista, joka on Kaspian meren rannalla, vie-
dään paljon vuori-öljyä (petroleum'ia).

2. Turkin alue Aasiassa.
Kun Mahomet (Nohammed) oli perustanut us-

kontonsa, niin hän koetti väkivallalla sitä levittää, ja
hänelle onnistuikin yhdistää koko Arabia yhdeksi
valtakunnaksi. Nahometin seuraajat, kaliifit, voittivat
läheiset maat ja valloittivat myös Pohjois-Aafrikan.
<loka paikassa he pakottivat asukkaat Nahometin
uskontoon. He kulkivat sen jälkeen Espanjaan ja
nerustivat maurilaisen valtakunnan, Cordoba s-vaj
ja sittemmin (Granada pääkaupunkina. Se valta-
kunta kesti keski-ajan loppuun asti, jolloin Maurit
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karkoitettiin Espanjasta. Itse kaliifikunta hajosi
vähitellen pienempiin valtakuntiin, ja tärkein ma-
homettiläinen valtakunta tätä nykyä on Turkki.

Turkin aasialaiseen alueesen kuuluvat seuraa-
vat maakunnat: Vähä Aasia, omenia, Mesopotämia
>31/^'a ja Palestiina.

Vähässä Aasiassa on Kml/^nam kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein merikauppakaupunki
Levantissa (se on Välimeren itärannikolla).

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

IVlesopotamia on Eufraatin ja Tigriin jokien vä-
linen maa. Siinä oli muinoin kaksi mahtavata valta-
kuntaa: Babyloonia ja Assyria, jolloin myös maa
oli hyvin viljelty. Ny se on melkein autiona; mui-
naisajan loistavuutta todistavat ainoastaan mahdot-
toman suuret sorakummut ja rauniot, jotka ovat
jäännöksiä Niniven ja Babylonin kaupungeista. —

Tärkein kaupunki on nyt Fa^a^a?, kaliifikunnan
muinainen pääkaupunki.

Z^riassa ovat kaupungit Aleppo sVaieö) ja D^-
maski/s. Damaskukseen kokoontuu vuotuisesti „Pyhä
karavaani", Mahomettiläisiä toivioretkeläisiä, jotka
matkustavat Mekkaan.

Palestiinaa eli Juudeeaa kristityt nimittävät „py-
häksi maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syn-
tyi ja vaikutti. 8e on sen vuoksi merkillinen maa.
Rantaa pitkin on Ifoiniikia pohjoisessa ja Filisteean
nm« etelässä. Sisämaan läpi kulkee pohjoisesta ete-
läänpäin vuoria, IHamon ja Antilibanon. Niiden vä-
lillä on laakso, jossa Jordaan virtaa. Jordaan juok-
see ensin kauniin suolattoman t?enes<«'eil'n järven lä-
vitse ja laskee viimein Anoi/essen H/s^een. Se laakso
on matalin kaikista maista maan päällä, sillä Ge-
nesaret on 200 ja Kuollut Meri 400 m. alempana
meren pintaa. Kuolleen Meren seudut ovat myös
siitäkin merkilliset, että niissä näkyy maanjäristys-
ten jälkiä, ja siellä oli muinoin Sodoman ja Gomor-
ran kaupungit.

Palestiina oli muinoin erinomaisen hyvästi vii-
jelty, mutta nyt on kaikki laiminlyöty; monessa koh-



62

Hen, jossa ennen oli viljavia maita, on nykyään ai-
noastaan erämaita ja aroja. — Asukkaat ovat suu-
rimmaksi osaksi Arabialaisia. Turkkilaiset sortavat
kovasti niitä harvoja kristityitä ja Juutalaisia, jotka
siellä asuvat. — Kaupungit ovat pieniä, ja Jerusale-
missa, jossa muinoin oli monta sataa tuhatta asu-
kasta, on nyt ainoastaan 50,000.

JERUSALEM.

Jerusalem on ylängöllä, jonka ympärillä Koi-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Se on
meille kristityille muistorikkain kaupunki maan
päällä. temppeli ja Kaikki loistavat rakennukset
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muinaisista ajoista kyllä ovat hävitetyt; mutta kaik-
kialla tavataan nimiä ja paikkoja, jotka muistutta-
vat E-aamatun kertomuksia. „Pyhän haudan kirk-
koon" kokoontuu pääsiäisaikana suuri joukko kris-
tityitä toivioretkeläisiä kaukaisistakin maista.

Jokseenkin lähellä Jerusalemia on Fei/e/ism,
jossa Vapahtaja syntyi.

3. Arabia
on hyvin kuivaa ja suurimmaksi osaksi erämaata.
Ainoastaan lounaisessa osassa on hyvästi viljelty
maisema, jossakahvipuu on sangen yleinen. (Kahvia
viljellään nykyään monessaß
muussakin paikassa kuumas-H
sa vyöhykkeessä, esim. Bra-M

ja Javan saarella). —H
Asukkaat ovat Zss?«i«ls/« jal

„erämaaiiH
lapsiksi". He kiertävät maa-H
ta, kuljettaen kameleitansaM
ja harvalukuisia, erin-M
omaisen hyviä hevosiaan lai-H
tumelta laitumelle. Xiin sa-H
notut „täysirotuiset hevoset"H
polveutuvat arabilaisista he-H

Arabiassa on mahomettiläisten pyhät kaupun-
git Ms^H« ja Meciimtt. Mekassa syntyi Nahomet, ja
siellä olevaan „pyhään huoneesen" matkustaa vuo-
tuisesti monta tuhatta mahomettiläistä.

ARABIALAINEN.

4. Perstaa
hallitsee s^a^-niminen ruhtinas. Persian tärkeim-
mät elinkeinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Per-
sialaiset ovat tunnetut sievistä tavoistaan; mutta he
ovat viekkaita ja petollisia. Uskonto on mahomet-
tiläinen.

Persiassa on monta isoa kaupunkia, niinkuin
Ispahän ja 3^/ls^an.
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5. India
on monessa suhteessa mahdottoman rikas. Kivila-
jeista tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta an-
taa kalliita puulajeja ja maustimia: eläinkunta an-
taa norsunluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme,
että vieraat kansat aina ovat koettaneet sitä valloit-
taa. Jo ammoisina aikoina joutui sinneKreikan ku-
ningas Aleksander Suuri, kun hän kuuluisalla «Alek-
sanderin-retkellään" valloitti koko Länsi- Aasian.
Uudempina aikoina valloittivat Portugalilaiset, Hol-
lantilaiset ja Englantilaiset suuria osia siitä. Por-
tugalilaisilla on ainoastaan vähän jäljellä. Hollan-
tilaisilla on vielä suuri osa Indian saaristoa. Mutta
Englantilaisilla on enin osa Esi-Indiaa ja suuria
osia Taka-Indiastakin. Oli ensiksi englantilainen
kauppamies-seura, niin nimitetty Englannin M-/nci«'a-
/ais^omMamia, joka viekkaudella ja väkivallalla vai-
loitti Esi-lndian ja sai siitä mahdottoman suuria
etuja. Joku aika takaperin syntyi kapina, joka tu-
kahutettiin Englannin hallituksen avulla, ja komp-
paniian täytyi silloin luopua vallastaan ja antaa se
Britannian kruunulle. Britannialaista Indiaa sano-
taan /n<Mn Ksisa^HmmaAsi.

l-si-lnllian pohjoinen osa on sangen viljava maa;
sen läpi juoksee Oamaes idässä ja /ntins lännessä.

Asukkailla, joita nimitetään HnMHsi, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri si-
vistys, ja heidän vanhimmalla, sams^/i-nimisellä kie-
lellään on paljon oivallisia kirjoja. — 2indut tun-
nustavat Z?-a^mem ns^onioa, joka jakaa kansan nel-
jään tarkasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli kas-
ii/n. Ne Hindut, jotka ovat niin alhaisia, etfeivät
kuulu mihinkään kastiin, sanotaan Paarioiksi ja ovat
suuren ylenkatseen alaiset.

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

Gangeen varrella ov^t Kalkutta Fena^es ja sen
erään haarajoen varrella Delhi; itäisellä meren ranni-
kolla on Madras ja läntisellä Fomöa^/ [bombee].

Esi-Indiaan kuuluu rikas Ceylon' saari, jon-
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ka mantereesta erottaa salmi, jossa helmiä pyy-
detään.

Taka-lndiassa on monta valtakuntaa. Englan-
nilla on muun muassa Singapur, joka on saarella
Malakan niemen luona; se on tärkeä kauppapaikka.

Indian saaristo on suurimmaksi osaksi Hollanti-
/alsieii hallussa. Eilippiinit kuitenkin ovat Espanjan.
Molukeista saadaan paljon maustimia, esim. ryyti-
neilikoita ja muskotpähkinöitä; niitä saaria sano-
taankin sentähden Maustin- (eli ryyti-) saariksi.
Tärkein kaupunki on Batävia Javan saarella [dshaava].

O. Kiinan waltakuntaan
(12 milj) nfm., 400 milj. asuf.)

kuuluu monta maata, joista tärkeimmät ovat l^tt>-
sinainen H^i'm« ja erinomaisen korkea 3^eii« vuori-
maa. Se on laajuutensa suhteen kolmas valtakunta
maan päällä ja väkirikkain kaikista; siellä onkin
enemmän asukkaita kuin koko Eu-M
roopassa, ja joka kolmas ihminenM
maan päällä on Kiinalainen. NiinH
suuri väkiluku on ainoastaan var-M
sinaisessa Kiinassa, jossa kuiten-H
kaan ei tilaa eikä ruokaa riitä silleM
ihmispaljoudelle. Asukkaat myy-M
vät usein, jopa tappavat lapsen-M
sa, päästäksensä heitä elätA äniäst.ä,H
ja monta tuhatta asuu laivoilla jal
hirsilautoilla, jotka uivat jokienM
pinnalla. Kiinalaiset muuten ovat|
kelta-ihoisia, ja heillä on viistoisei^ilmät^^^^^^

Varsinaisen Kiinan läpi virtaa kaksi suurta jokea,
Hoanghö ja Jangtsekidng. Se on viljavimpia maita
maan päällä, ja ahkerat Kiinalaiset viljelevät sitä
kuin kasvitarhaa; tärkeimmät viljakasvit ovat riisi
ja ies. Erinomaisen hyödyllinen on sIV/Hmi)len, ja
puolet kaikesta silkistä arvellaan olevan kiinalaista
(katso Eranskaa ja Italiaa). — Teollisuus on monessa
suhteessa niin edistynyt, etfeivät Euroopalaiset voi

KIINALAINEN.
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siinä vertoja vetää; porsliini, silkkivaatteet ja la-
keeratut teokset ovat paremmat kuin Euroopalaisten.
Kiinalaiset ovat ennen Euroopalaisia keksineet monta
keinoa, esim. kompassin, porsliinin ja kirjapaino-
taidon. Mutta sitten he ovat jääneet vanhalle kan-
nalleen, kun sitä vastoin Euroopalaiset ovat edis-
tyneet; nyt ovatkin Euroopalaiset paljon korkeam-
maila kannalla kuin Kiinalaiset.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut Euroopalai-
sia maahansa, mutta viimeisinä aikoina ovat Eng-
lantilaiset ja Franskalaiset pakottaneet Kiinan hai-
lituksen päästämään muukalaisia Kiinaan.

Varsinaisessa Kiinassa on paljon suuria kau-
punkeja, esim. Kanton, Natiking ja Peking, joissa jo-
kaisessa on V2—IV2 milj- asuk.

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

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

7. Koreea
täyttää samannimisen niemen. Pääkaupunki on Höt^.

3. Japaan
on pelkkiä saaria. Samoin kuin Kiina Japaan-
kin kauan oli Euroopalaisilta suljettu, ja Alamaa-
laiset yksinään saivat käydä yhdessä satamassa. Vä-
hän aikaa takaperin Euroopalaiset kuitenkin pa-
kottivat Japaanilaiset avaamaan mutamia satamia.
Päinvastoin kuin Kiinalaiset ovat Japaanilaiset ru-
venneet edistymään. Jedo eli Tokio nimisessä pää-
kaupungissa on 1 milj. asuk.

Aasiassa asuu monta eri kansaa. Pohjoisessa
asuvat Mongolit, joihin Kalmukit, Kirgiisit, Kiina-
laiset ja Taka-Indian asukkaat kuuluvat. Lounaassa
on etenkin Arabialaisia, Turkkilaisia j. n. e. Esi-
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Indiassa asuu Hinduja, Malakan niemellä ja Indian
saaristossa asuu Mliaa/n/a.

Uskontokin on hyvin erilainen Aasiassa. Sipe-
riassa on paljon pakanoita; lounaisessa Aasiassa
ovat asukkaat mahometin-uskoisia. Hindut tun-
nustavat Brahman uskontoa, mutta Taka-Indian asuk-
kaat sekäKiinalaiset tunnustavat Buddhan uskontoa.
Malaajut ovat suuremmaksi osaksi mahomettiläisiä.

A a f r i k a.
(30 milj. nfm., 150 milj. asuf.)

Rajat: katso kortosto.

Aafrika ei ole muodoltaan samanlainenkuin muut
maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita ja
lahtia, ja meri ei missään tunkeu syvälle maahan.
— Aafrikan ilman-ala on lämpimämpi kuin muiden
maan-osien. Sen asema näet on suurimmaksi osaksi
kuumassa vyöhykkeessä, ja ainoastaan vähempiä
osia ulottuu pohjoiseen ja eteläiseen lauhkeaan vyö-
hykkeesen. Monessa seuduin tuskin sataa ollenkaan.
Seuraus veden vähyydestä on, että siellä on ääret-
tömiä erämaita.

Aafrikaa vähän tunnetaan. Vettä myöten
mereltä ei voi päästä etäälle sisämaahan, koska ai-
noastaan muutamia merenlahtia on; pitkät mat-
kat tekevät matkustajalle vaikeaksi päästä maata
myöten sisämaahan, ja ilman-ala on joko liian kuiva
tahi niin turmiollinen, että se synnyttää tappavia
tauteja. Sen lisäksi ovat asukkaat vielä raakoja ja
julmia, jonka tähden heidän seassaan matkustaminen
on vaarallista. Vasta viimeisinä aikoina on saatu-
kin tietoja sisämaasta; englantinainen lähetyssaar-
naaja Livingstone [-stn] jn. ameriikalainen Stanley
£Stänli] ovat tehneet itsensä kuuluisiksi Etelä-Aafri-
kan matkoistaan.

Aafrika jaetaan seuraaviin osiin:
1. Niilinmaat, joihin luetaan Egypti, Nuubia

ja Abessiinia. 2. Fs^bs>-«a, johon kuuluu Tripoli,
Tunes, Algeriia ja Marokko. 3. /3a/?a^a. 4. Sudan.
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5. KsnsFamöia. 6. Guinea [gineea]. 7. Aafrika,
josta Kaapinmaa on tärkein osa.

Pohjois-Aafrikan rannikkomaa on vuorista. Länsi-
puolella Marokossa ovat korkeat Atlaanvuoret.

Pohjois-Aafrikan eis/ä-osa on Ka^a^an erämaa,
joka on 5 milj. nkm. suuri eli puoleksi niin iso kuin
Euroopa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelkkää
hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mahdotonta olisi
matkustaa läpi sen erämaan, ell'ei siellä olisi vesi-
rikkaita paikkoja, niin sanotuita keitaita eii oaseja.
Oasit ovat hyvin eri suuruisia; muutamissa on ai-
noastaan yksi lähde ja joitakuita taatelipalmuja, toi-
set sitä vastoin täyttävät monta sataa neliökilo-
metriä ja sisältävät kauppaloita, peltoja ja metsiä.
Hyväksi onneksi on keitaita paljon, ja matkustajat
kulkevat niinsanotuita karavaaniteitä, jotka vievät
yhdestä keitaasta toiseen. Ainoastaan dromedaari,
joka voi janoa kärsiä monta päivää ja tyytyy ha-
käräisiin kasveihin, tekee mahdolliseksi matkustaa
läpi sen erämaan. Dromedaaria sanotaankin sen-
vuoksi täydellä syyliä „erämaan laivaksi". Kun ka-
ravaani tulee keitaalle, niin se siellä tapaa vettä,
viljaa, taateleja ja lepää suurista vaivoistaan.

Itäpuolella ovat Niilinmaat, joiden joukossaAbes-
siinia on korkea vuorimaa; Nuubiassa ja Egyptissä
on ainoastaan matalia vuoria, ja niiden välitse
juoksee merkillinen M'H'n joki. Vasta viimeisinä ai-
koina on saatu tietoja Niilin lähteistä. Pääjoki
syntyy useista suurista järvistä, jotka ovat kau-
kana Sisä-Aafrikassa, ja matkallaan se saapi useita
suuria syrjäjokia Abessiiniasta. Mutta Nuubian ja
Egyptin läpi kulkiessaan se ei saa lisäjokia eikä
kasva sateenkaan kautta. Niissä maissa ei sada ol-
lenkaan. Suullensa, Välimeren äärelle, se on aiko-
jen kuluessa luonut ison suistomaan, niinsanotun
Deltan, joka muinaisina aikoina jo oli kuuluisa vilja-
vuudestaan („Gosen"). Sen viljavuuden synnyttää
Niili vuotuisilla Vssiin/mAaam. Kun näet lämpö kuu-
mana vuoden aikana sulattaa lumen Abessiinian
vuorilta, ja kun vahvat »kesäsateet" tulevat Niilin
yläjuoksun seuduilla, niin joki paisuu, virtaa yli
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reunojensa ja tekee Egyptin järveksi. Ainoastaan
sulut ja ylhäisemmät paikat eivät joudu veden alle.
Vuoden lopulla vesi pakenee ja joesta jäänyt lieju
lihoittaa maan.

Keski-KatriKassa juoksevat seuraavat joet: <3sne-
F«/, <3«möi« ja iso Nigerin joki. H^Mn on länsipuolella
vuorinen, mutta idässä alankoinen ja viljava maa.

Etelä-Aafrika on ylänkö, jossa on sekä erämaita
että viljaviakin seutuja. Tärkeimmät joet ovat Sam-
öesi, Ordnje sekä iso Kongo.

Aatrikan eläinkunta poikkeaa osaksi muiden
maanosien eläimistä, ja siellä onkin monien suurim-
pain eläinten koti. siilin ylisessä juoksussa on
krokodiilejä ja virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa
muuttolinnut pohjoismaista, niin niitä suuret jou-
kot matkustavat alaisen Niilin seutuihin. Saharassa
asuu kamelikurki. Etenkin Etelä-Aafrikassa on paljo
suuria eläimiä. Siellä elää norsuja eli elefantteja,
sarvikuonoja ja giraffeja; suuret karjat juovikkaita
seebrahevosia ja monenlaisia antilopeja karkelevat
jalopeuroja paeten ja joutuvat kuoltuaan hyeenojen
ja shakaalein saaliiksi.

Aatrikan asukkaat eivät ole läheskään niin lu-
kuisat kuin Aasian. Heidän lukuans^eiWarmaan
tiedetä, mutta arvataan se noinB
150 miljonaksi. Koko Pohjois-B

rikassa asuu Arabialaisia; m
Keski- ja Etelä-Aafrikassa Xce-M
heteitä. Neekerit ovat mustia;H
heillä on kähärä tukka ja pak-B
sut huulet. Etelä-Aafrikassa H
asuu Hottentotteja, joiden tukka H
on vanuKKeinen. — Kaikki Ara- 1
bialaiset ovat mahomettiläisiä;B
mutta useimmat Neekereistä B NEEKERI.

1. Niilinmaat.
Egyptiä (550,000 nkm., 7 milj. asuk.) hallitsee

„sijaiskuningas", joka maksaa Turkille veroa. Asuk-
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kaat polveutuvat muinais-ajan Egyptiläisistä. Hei-
dän silloisesta korkeammasta sivistyksestään todis-
taa vielä suuri joukko muistomerkkejä, niinkuin
temppelit, obeliskit ja mahdottoman suuret pyramii-
dit, joita käytettiin hautakammioiksi Egyptin ku-

PYRAMIIDEJA.

ninkaille. Muinais-Egyptiläiset näet kunnioittivat
kuolleitaan suuresti ja balsamoitsivat heitä; sentäh-
den Egyptissä tavataankin paljon ruumiita, niin
nimitettyjä muumioita. — Merkillinen SuésHn kanava
yhdistää Välimeren ja Punaisen Meren toisiinsa ja
tekee vesimatkan Indiaan, jonne muutoin täytyisi
kulkea Aafrikan ympäri, paljoa lyhemmäksi.

Kaupungeista on Aleksandriia Välimeren rannalla
ja H««>o suistomaan alkupäässä. Aleksandriian pe-
rusti Aleksander Suuri. Kairo on Egyptin pääkau-
punki; siinä on 400,000 asuk., ja se on Aafrikan
suurin kaupunki.

Nuubiassa ja Abessiiniassa ei ole yhtäkään suurta
kaupunkia.
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2. Berberiia.
Nonen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tu-

nes, Algeriia ja Marokko rosvovaltioita, jotka ryös-
telivät merellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin
Välimeren rantojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä
tavaroita. Euroopan vallat kärsivät sitä ja maksoi-
vat vielä vuotuista veroa laivojaan suojellakseen.
Viimein teki Kuitenkin EransKa lopun siitä ilki-
valtaisuudesta valloittamalla Algeriian vuonna 1830.
Se maa tuli siis Franskan omaisuudeksi; mutta
Franskalaisten täytyi monta vuotta Käydä sotaa ym>
pärillä asuvia Arabiaiai sKans oja vastaan ennenkuin
ne tahtoivat antautua heidän valtaansa. EransKa-
laiset ovat Koettaneet siellä levittää euroopalaista
sivistystä.

Iripoli Kuuluu erään turkkilaisen pashan alle.
lunes on EransKan alusmaata. Siellä on Kau-

punki 3^nes. Sen läheisyydessä oli muinoinen H^l^-
taago.

Klgeriiassa on Alger'in >Miiesj Kaupunki.
IVlarokkoa hallitsee muuan sultaani. Pääkau-

punki on Marokko.
3. Saharassa

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

4. Sud^n
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on Timbuktu
erämaan rajalla. Monta karavaani-tietä viepi siihen
kaupunkiin.

5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä
joista. Siellä on l^ena niemi (Oabo Verde [kavo]).

6. Guinea
Iginöal on melkein päiväntasaajan alla, ja siellä on
pitkin rantaa erittäin taudillinen ilman-ala.
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7. Etelä-Aafrika.
Kaapin maa (Oap fteep^ ) on sen eteläisin osa ja

päättyy Hyvän ioinon niemeen. Se on Englantilaisten
vallassa.

Melkein samaan aikaan kuin Golumbus pur-
jehti Espanjasta, koettivat Portugalilaiset löytää
meritietä Aafrikan ympäri rikkaasen Indiaan. Mo-
nen yrityksen perästä se onnistuikin. Hollantilaiset
seurasivat sitten samaa tietä ja valloittivat Kaapin
maan; myöhemmin sen Englantilaiset anastivat.
Viime aikoina ovat muutamat Euroopan valtiot ru-
venneet anastamaan itselleen isoja osia Etelä-Aafri-
kaa ja on perustettu Kongon suuri vapaakauppavaltio.

Saaria.
S:t As/sna on myöskin Englannin hallussa.

Siellä kuoli Napoleon I vuonna 1821; tultuansa Wa-
terloon [uootfrluu] tappelussa voitetuksi, hänen täytyi
antautuaEnglantilaisille, jotkapitivät häntä 6 vuotta
vankina sillä saarella. — Hsacisl>a kuuluu Portuga-
lille ja on tunnettu viininviljelyksestänsä. — Maäa-
gaskar on Indian meressä ja on Franskan alusmaa.

Ameritta.
(40 milj. nfm., 120 milj. asuf.).

jakautuu Ameritkaan jaAiM-^lms^Maam,- niitä
yhdistää Xss^-i-^lme^iHa, jonka kapeinta kohtaa sa-
notaan /'amaman kannakseksi.

Rajat: katso kartasta.
Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Ameriika

ulottuu kaikkiin vyöhykkeisin, paitse eteläiseen
kylmään.

lVlerl. Pohjois-Jäämeri on Daviin saamen [dee-] JH
Baffinin iaMen [bäfin] kautta Atlantin «le^sw yhtey-
dessä. Pohjois- ja Etelä-Ameriikan välissä tekee
Atlantin meri Hse^sUon Za^sn. Magalhaesin saamen
lnialia^aauFBl kautta on Atlantin meri /son Valtameren
yhteydessä, joka tekee Kalifornian ia^tien.



73

Niemimaita. Pohjois-Ameriikassa on monta suurta
niemimaata, nimittäin Labrador, Florida ja H^a^«/o^-
ma. — Etelä-Ameriikassa ei ole niemimaita, jossa
suhteessa se on Aafrikan kaltainen.

Baaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista 6>öön/aM on tärkein. Atlantin me-
ressä on New-Foundland [njuu faundlönd]. Pohjois- ja
Etelä-Ameriikan välissä on suuri Länsi /nH'am saa-
risto, johon kuuluvat Suuret Antiljat (Antillas), nimit-
täin (Ma [kuuva], Jamaika [hamåeka], Haiti liiÄstij ja
Puerto Rico, sekä suuri joukkopieniä saaria, joita sano-
taan Pieniksi Antiljoiksi. Etelä-Ameriikan etelä-päässä
on I^l/imaa, jonka eteläisin niemi on Aaa^> Hoorn.

Ameriika jaetaan seuraaviin osiin:
1. tF^öön/ami/. 2. Brittein Pohjois-Ameriika. 3.

/'o^/ms^Ms^Ham I^^s^a/Zai. 4. Meksikon tasavalta.
5. Keski-Ameriika, jossa on useampia tasavaltoja.
6. Etelä-Ameriikan iasa^aiiai. 7. Guayanan maakunta
[guajaana]. 8. Länsi-India.

Pitkin koko Ameriikan länsirantaa Kaap Hoor-
nista Pohjois-Jäämereen asti kulkee vuorijono, jonka
nimi on Etelä-Ameriikassa Andit (Andes), Pohjois-
Ameriikassa H^o^ck^ee^ai (Oordilleras). Ne ovat pi-
temmät kuin mikään muu vuorijono maan päällä
ja ovat korkeimmallaan Etelä-Ameriikassa, mutta
eivät kuitenkaan ole niin korkeat kuin Himalaja.
Vuoret ovat rikkaat kalleista metalleista, eten-
kin Perussa ja Meksikossa, jossa on hopeata, jaKa-
liforniassa, jossa saadaan paljo kultaa. Tulivuorista
katso Italiaa.

Etelä-Ameriikassa on paitse Andein vuoria suuria
vuorimaita itäpuolella, niinkuin F^asiiiam «Mn^ö.
Andein ja muiden vuorimaitten välissä on 3 suurta
alankoa. Niiden jokaisen läpi virtaa mahdottoman
suuri joki. Pampas ovat etelässä; niiden läpi juok-
nee Plåtan joki. Seiväs, s. o. metsät, ovat keskessä,
ja niiden läpi virtaa Amatsooni-joki, joka on maailman
suurin joki. Llanos l^^i avat pohjoisessa, ja niiden
läpi juoksee Orinöcon /o^/. — Pampas jaLlanos ovat
ruohokkaita tasankoja. Seiväs sitä vastoin ovat
maailman isoimpia metsiä.
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Ne metsät eivät ole meidän metsien näköisiä.
Meidän metsissä nim. kasvaa harvoja puulajeja, ei-
vätkä puut kohoa erittäin korkealle. Mutta kuu-
man vyöhykkeen metsissä kasvaa puita monta sataa
laatua, jotka ovat niin korkeat, että meidän suurim-
matkin puut sopisivat niiden oksien alle. Puista
huomataan etenkin palmut, joita vallan oikein sano-
taan »kasvien kuninkaiksi". Niillä on yleensä hoikka,
usein 60 metriä korkea oksaton runko, jolla ne ko-
hoavat yli muitten puitten; päässä on mahdottoman
lave», hyvin suurilehtinen latva, llseat niiden met-
säin puista ovat täynnä heleän- ja loistavanvärisiä
kukkia, japuitten välissä kiertelee semmoinen joukko
köynnöskasveja, etfei voi päästä metsän läpi. Sem-
moisia metsiä on ainoastaan kuumassa vyöhykkeessä,
jossa kuumuus ja runsaat rankka-sateet kartuttavat
viljavuutta.

Pohjois-Ameriikassa on paitse Oordillerain vuo-
ria matala vuorijono idässä. Sen ja Oordillerain
välissä on mahdottoman suuri alanko, jonka läpi
iso Mississippi juoksee. — Pohjoisempana, Yhdysval-
tain ja Hrittein Pohjois-Ameriikan välissä, ovat Aa-
naaan järvet [känädä], joista Yläjärvi on isoin. Ne
järvet yhteensä ovat suurin suolattoman veden ala
maan päällä, ja ne purkavat vettänsä Ai //««veneen
/osn [sent loor'ns] kautta. Kahden niiden järvien vä-
lissä on M'KLa?-am putous [neiagörä], jossa on 10 ver-
taa enemmän vettä kuin Imatrassa, ja joka on maail-
man suurin vesiputous. — Pohjois-Ameriikan poh-
joisin osa on a/am^oa, täynnä järviä ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Ameriikan
olevankaan. Ameriikan ensimmäiset löytäjät olivat
Skandinaavian asukkaita. Noin v. 1000 he tulivat
Gröönlantiin, ja Leif Onnellinen saapui kohta sen
jälkeen Pohjois-Ameriikan itärannalle ja nimitti
Ameriikan sitä osaa „hyväksi Viinimaaksi". Se löytö
kuitenkin jäi unhotuksiin, ja melkein viisi vuosisa-
taa Leinn löytöretken jälkeen tuli Columbus vuonna
1492 Länsi-Indiaan. Sitten seurasi löytöretki toi-
sensa perästä. H/s^an/a/a/sei kulkivat kauemmas län-
teenpäin mannermaahan ja valloittivat Meksikon,
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Keski-Ameriilvan ja nykyiset Etelä-Ameriikan tasa-
vallat, joissa sen vuoksi Espanjan kieli tuli yleiseksi.
Englantilaiset tulivat Pohjois-Ameriikan itärannalle
ja levisivät siitä edemmäksi sydänmaahan. Pohjois-
Ameriikan Yhdysvalloissa puhutaankin siitä syystä
enimmäksi osaksi Englannin kieltä. Portugalilaiset
tulivat Brasiliaan, joka silloin joutui heidän hal-
tuunsa. Kahdeksannentoista vuosisadan loppuun
asti oli Ameriika Euroopalaisten vallan alla. Ensiksi
irtaantuivat Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat Englan-
nista; sen perästä Espanja ja Portugal kadottivat
alusmaansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään
suurimmaksi osaksi itsenäisiä, jaEuroopalaisten tär-
Keimmät alusmaat ovat Eänsi-Indian saaristossa.■ Alku-asukkaat ovat kahta ro-

tua, nimittäinEskimoolaiset poh-
joisessa ja ludiaanit Ameriikan
muissa osissa. Eskimoolaiset ovat
metsästäjä- ja kalastaja-kansaa.
Indiaanit ovat vaskenvärisiä („rus-
keanahkoja"). — Paitse sinne
muuttaneita Euroopalaisia on mo-
nessa seuduin Neekereitäkin, joita
on tuotu Aafrikasta. Kauan ai-
kaa Neekerit siellä ovat eläneet
orjuudessa, ja usein on heitä jul-
masti kohdeltu; mutta nyt h«
ovat melkein kaikki vapaita.

Ameriikan useimmat asukkaat ovat kristittyjä.
Kaikki uskonnon lahkokunnat ovat sinne levinneet,
ja niistä ovat merkillisimmät Mormoonit, jotka ovat
asettuneet Pohjois-Ameriikan läntiseen osaan /scm
Suolajärven seuduille.

INDIAANI.

Pohjois-Ameriila.
1. Gröönlanti

luetaan Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoolaisia.
Ilman-ala on hyvin kylmä, koska kylmät merenvirrat
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tuovat suuria jäälohkareita Jäämerestä rannalle.
Asukkaat ovat kristittyjä.

2. Brittein Pohjois Ameriika
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on asu-
matonta ja tärkeää ainoastaan turkki-eläinten täh-
den. Eteläisin osa, Aanaaa, on hyvin viljava. Eng-
lantilaiset ovat edistäneet maan viljelyä, rakentaes-
saan rautatien itärannalta aina Tyynen Meren ran-
nalle. Tärkeimmät kaupungit ovat H^söeo [kvibék]
ja Mon^ai [-riool] Lawrencen joen varrella. — Neiv-
Foundlandin luona on suuri hietakari, jossa arvaa-
maton määrä turskeja pyydetään.

3. Pohjois-Ameriikan Yhdyswallat
(9 mtlj. nkm., 62V2 mtlj. afuf.)

ovat nykyään tärkein valtakunta Uudella mantereella.
Ne täyttävät melkein yhtä suuren alan kuin koko
Euroopa ja väestö lisäytyy lisäytymistään, koska
paljon ihmisiä muuttaa sinne Euroopasta.

Kaikki edistyy Yhdysvalloissa. Heidän ieM'stt«-
iensa voittaa koneitten suhteen (esim. ompelukone)
Euroopan. I^eo?'iii/ö antaa teollisuudelle tarpeelliset
kivihiilet, joita siellä on paljon suuremmassa mää-
rässä kuin Englannissa. Valo-aine, joka on suu-
resti levinnyt, on Pohjois-Ameriikan vuori-öljy
(petroleum), ja Oordillerain vuorista saadaan paljon
kultaa ja hopeaa. H/aamm'//s^B ja Aa^an^o/io ovat
samoin tärkeät, ja sieltä viedään paljon viljaa, puu-
villaa ja lihaa Euroopaan. Kauppa ja ms?H?H« ovat
melkein samalla kannalla kuin Englannin, ja Mis-
sissipin joessa kulkee enemmän höyryaluksia kuin
missään muussa joessa maailmassa. Rautateiden pi-
tuus on suurempi kuin koko Euroopassa, ja itä- ja
länsi-ranta ovat yhdistetyt rautateillä, jotka kulke-
vat Nev/-Yorkista San Franciscoon.

Yhdisvaltojen koko maa on jaettu 44 va/iaa-
valtioon. Niiden kaikkein ylinnä hallituksena on
pääkongressi Washingtonissa ja presidentti. Joku aika
sitten syntyi sisällinen sota pohjoisten ja eteläisten
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valtioin välillä, etenkin siitä kun pohjoisvallat tah-
toivat hävittää orjuuden. Etelävallat voitettiin, ja
orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä Fosion [bosfn], New-York
[pjuu-joork], /AiiaaeHMa ja l^asHm^ion [uöshingfn]. — Ne
kaupungit ovat hyvin väkirikkaita. New-Yorkissa
on lähes 3 milj. asuk.; se on Ameriikan tärkein
kauppakaupunki. Philadelphiassa on 1 milj. asuk.
"Washingtonissa on ainoastaan 230,000 asukasta, mutta
se on pääkaupunki.

Sisämaassa on Chicago [shikaago], joka harjoittaa
maailman suurinta viljakauppaa (1 rnilj. asuk.).
Mississipin suulla on Mn> Orleans [njuu-orliius].

Äärimmäisessä lännessä on <3an Francisco kulta-
rikkaassa Kaliforniassa. Niinkuin useat muutkin
Pohjois-Ameriikan kaupungeista, se on vaurastunut
sangen lyhyessä ajassa. Kun oli löydetty kultaa,
niin sinne virtaili monta tuhatta ihmistä.

4. Meksiko (Mejico).
Suurin kaupunki on pääkaupunkiMejico s^meliiiikol.

5. Kesti-Ameriikassa
ei ole suuria kaupunkeja. Panaman kannaksen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään kaivetaan kanavaa Keski-
Ameriikan poikki. Sillä tavalla tulee merimatka
itäisestä Ameriikasta läntiseen paljon lyhennetyksi.

Etelii-Ameriila.
6. Etelä-Ameriikan wapaawallat

kuuluivat samoin kuin Meksiko jaKeski-Ameriika
Espanjalle. Vapautuessaan he jakautuivat useihin
valtioihin, mutta vaikka siitä ajasta on jo kulunut
enempi kuin puoli vuosisataa, niissä yhä vain kes-
tää alituisia rauhattomuuksia.

Niistä vapaavaltioistahuomataan lännessä Z/e«a-
---äo?-/ pääkaupunki Quito ftiitoj c»n päiväntasaajan alla
eräällä ylängöllä, jolla ikuinen kevät vallitsee; sen
jälkeen Peru rikkaine hopeahautoineen ja Chile [tshiile],
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MAISEMA ETELÄ-AMERIIKASSA.

jossa on merikauppakaupunki Valparaiso (paratiisin laak-
so). — Kaakossa on Plåtan joenvarrella Argentinan ta-

"

savalta [arhen-] ja kaupunki Buenos Ayres [airsßJ, josta
viedään ulos paljo lihaa ja nahkoja niistä villitty-
neistä karjalaumoista, jotka elävät Pampain tasan-
goilla. Huenos Ayres on Etelä-Ameriikan suurin
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kaupunki, ja siinä on 560,000 asuk. — Idässä on
Brasilian vapaavalta (ent. keisarikunta, 8 milj. nkm.,
14 milj. asuk.). Se avara maa on hyvin rikas luon-
non-tuotteista, mutta asukkaita on sangen vähän, ja
ainoastaan rantamaa on viljelty. I^oiisisia huoma-
taan kahvi ja timantit.

Tärkein kaupunki on pääkaupunki Rio Janeiro
[riiu shaneeiru], 500,000 asuk.

7. Gnayana.
on viljavaa; siellä asuuEuroopalaisiauutis-asukkaita.

8. Länsi India
on sangen tärkeä, koska saaret, joilla on oivallinen
ilman-ala, ovat viljavia. 3^oi^si ovat tupakka, so-
keri ja kahvi.

Ne saaret kuuluvat usean euroopalaisen vai-
tion alle. Suurista Antiljoista on Cuba ja Puerto Rico
Espanjan ja Jamaika Englannin vallassa; ainoastaan
Haiti, jossa asuu NeeKereitä, on itsenäinen. Oubassa
on Habanan savaiiaiil kaupunki, joka on tunnettu si-
Kareistaan. — pienistä Antiljoista ovat useimmat Eng-
lännin omia.

Austraaliaa
on kaksi pää-osaa, nimittäin Austraalian Mannen eli
Uusi Hollanti, joka on Ison Valtameren ja Indian
Meren välissä, jaAustraalian saa^lsossaValtameressä.

1. Anstraalian mantereessa
samoin kuin Aafrikassa ja Etelä-Ameriikassa on vä-
hän lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuu-
massa ja eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, mutta
«7mam-aia on jokseenkinKn/va. Siitä syystä ei kasvi-
kunta ole rikas. Metsäpuut eivät ole samanlaisia
kuin muissa maanosissa; niissä näet on kankeat leh-
d,et, jotka seisovat syrjittäin, niin etfei Austraalian
metsissä ole samanlaista tiheää varjoa kuin meidän
metsissä. Eläinkuntakaan ei ole samanlainen kuin
muissa maanosissa. Nisäkkäitä ei muinoin ollut
muita kuin reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät kengu-
rut. Mutta nyt ovat Euroopalaiset tuoneet sinne
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koti-eläimiä, jotka menestyvät oivallisesti, ja lam-
mashoito etenkin on hyvin tärkeä.

Alkuperäiset asukkaat ovatß
erästä Neekerinsukua, mut-B
ta häviävät häviämistään^^^^^^^^^^^^^^^^sinne muuttavien Euroopa-B

edeltä. Koko tuol-B
suurella mantereellaß

on vastaß
asuk.B

Austraalian mantere onB
Englannin vallan

Tärkeimmät kaupungitß
ovat Sydney [sidni] ja Mel-m
öm«"ns [-börn]. Viimeksi mainittu on samoin kuin San
Francisco vähään aikaan kasvanut suureksi kaupun-
giksi, kun sen ympäristössä on löydetty rikkaita
kultamaita.

MALAAJU.

2. Anstraalian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähelläAustraalian man-

nerta. Tasmaania eli I?m Dismsnin maa [fan diimen]
on mantereen eteläpuolella. Ulompana Isossa Valta-
meressä olevat saaret ovat pieniä, mutta niitä on
monta tuhatta. Niistä huomataan Ystävyyden Haaksi
ja äärimmäisinä koillisessa Aava/// eli Hana^/c/nn
saarsi [sänd-uitsh].

Useimmat niistä saarista ovat Ao^aMno^o/a. Ne
syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta, jotka
rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti. Vä-
hitellen syntyy saari, ja se saapi ensimmäiset kas-
vinsa siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren
ajamista kokospalmun pähkinöistä.

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

Useimmat saaret kuuluvat Euroopan l?a/iaA«mia/n
alle. Havaijin saa^/a hallitsee itsenäinen kuningas,
ja asujamet ovat omistaneet Euroopalaisen sivistyk-
sen. Niillä saarilla surmattiin mainio englantilainen
merenkulkija Cook [kök], joka on tehnyt itsensä kuu-
luisaksi Austraalian löytöretkillään.


