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Minätuiuffta,

Eri kirjainlajit osottawat, mikä on eri lukumäärien
ajalla luettawa; latinalaisilla kirjaimilla painettu on ylem-
pien luokkien lukumäärää.

Asteiden merkkinä on °.

Lyheiim^fsiä: m. — metri, m. — kilometri, rkm. .=

risti- eli neliökilometri.
Merkki " osottaa, että wokaali on lyhyt korollinen,

merkki ' että se on pitkä tai puolipitkä korollinen.
Kunkin maanalan asukasluku on laskettu 1895 wuo-

den alun olosuhteiden mukaan.



Johdatus.
Kaikki, niitä Jumala on Inonnt, sanotaan ma«-

ilmaksi. Helposti Knoniataan, että inakäottoinan Bnn-
ren tävtvv maailman olla, kun aHattslss, mitsn äärst-
tömän KanKana taivaankappalsst ovat toisistaan
avaruudessa (aurinko Kisrto- ja pvrmtötälitinssn ja
«itä, paitßi kiintotähdet). M«« nävttää meistä kyllä
isolta, vaan vsrrattnna maailman avarnntssn ss si
ols suurempi Knin pisara vsrrattnna msrssn.

Naa on pyöreä Knin omsna ja i!iiVÄt,aß.ii ssn-
'täliclsn r^arliaitsn karttapalloon; maan sri osia Knva-
taan kartoille. (Ilmansuunnat: pohjainen, itä, stslä,
länsi; Koillinsn, kaakko, lonnas, lnoäs.)

Silmistämme näyttää ikään kuin anrinko liik-
Knißi, ja me sanomme sen täliäsn sen nousevan
lääßtä ja laßksvan läntssn. Nntta asian iotis/iMs^
laita 011, sttä maa, jonka päällä olemme, liikkuu.

Naa liikkuu niin Knin visrsvä pallo kohtalai-
Fssii. Se KnlKss auringon ympäri M tarvitsss siihen
Z65 74 vnorokantta. Bsmmoißta aikakantta sano-
taan vuodeksi, ja Bsn liiKKssn Kantta svntvv sri
vnoäsn-a^jat (Ksvät, Kssä, syksy .sa talvi). Nntta
inaa pyörii samalla Ksrtaa «iss ympäri, vääntvsn
lännestä itään, ja siihen se tarvitßss 24 tnntia sli
yhden vuorokauden. — Siitä liiKKssstä tulee päivän
ja yön vallitsin.

Se viiva, , jonka vmpäri inaa pvorii, sanotaan
maan «Ase^N. Akselin päitä sanotaan navoiksi, ni-
mittain polrjaißnavakßi ja stslänavaksi.

Ivvin tärksätä on, esim. msrsnknlki^ain, 08ata
jmäärätä jonkun paikan aßsnia. Bsntänäsn on tar-
rissllista, sttä ss assina on niin msrkittv Karttapal-
loon tani Kartalls, sttä sen mnkaan Käv laskeminen,
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missä paikka on itse maan päällä. Sitä vartsn ve-
detään kartalls viivoja kahtssn suuntaan.

Yhtä kankana knmmastakin navasta ajatellaan
sentähden ympyräviiva vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä sanotaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, ja se ja-
kaa maan kahteen yhtä suureen osaan, pohjoiseen
ja eisiä/ssen pallonpuoliskoon. kasaajan ja napojen
välillä ajatellaan vedetyksi useita ympyräviivoja
samaan suuntaan kuin tasaajakin; niitä sanotaan
leveyspiireiksi. tärkeimmät niistä ovat kravun ja
kauriin kääntöpiirit, joista edellinen on 2.600 kilo-
metriä tasaajasta pohjoisessa pain, ja jälkimmäinen
yhtä kaukana etelässä päin, — sekä pohjoinen ja
eiM/nen napapiiri, joista pohjoinen on 2,600 kilo-
metriä pohjoisnavasta ja eteläinen 2,600 km. etsiä-
navasta.

Visläpä ajatellaan vstetyksi mnii« piirejä toi-
sesta navasta toiseen tasaajan poikki. Mitä sano-
taan puolipäivän-piireiksi, koska kaikissa niissä pai-
koissa, jotka ovat saman pnolipäivän-piirin alla, on
yhtä aikaa puolipäivä. Puolipäivän-piirejä voi tie-
tysti vstää niin monta, kuin tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaajan kohdalta mi-
tatsn 40,000 km. Läpiviivan pituus on tasaajan
kohdalla 12,750 km. (Napojen väli on 40 km. ly-
hsmpi.) Kartassa on tasaaja jaettu, puolipäivän-pii-
rsillä 360 osaan sli asteeseen.

Se puolipäivän-piiri, joka kulkss I^srron saa-
ren halki, oletetaan ensimmäiseksi, ja siitä Inetaan
toiset itään ja länteen pain. Maa tnlee sillä tavoin
jaetnksi itäiseen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Meri-
mishst pitävät knitenkin sitä puolipäivän piiriä en-
simmäisenä, joka kulkee läpi Greenwichin [grinitsh]
kanpnngin Englannissa.

Karttapallossa ja kartalla ovat siis leveyspii-
rit ja pnolipäivän-piirit merkityt, ja niiden avnlla
käypi tarkkaan määrääminen, missä kukin paikka
on kartalla. Sitten lasketaan, missä se on itse maan
päällä.



Maat ja wevet.
Kolme neljännestä maan pintaa on suolaisella wedellä

merellä) peitetty, ja ainoastaan yksi neljännes on niin
forfealla, että se muodostaa maau.

Maata on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
osta, joiden kaikkien ympärillä on meri. Suurimmat niistä
osista sanotaan mantereiksi.

Pienempää maata, jonka ympärillä joka puolella on wettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maalikappaletta, jonka kolmella
puolella on tocttä, sanotaan niemimaaksi, ja soukkaa niemi-
maata niemekkeeksi (niemeksi). Soukkaa maankaistaletta, joka
t)t)bi§tää Jafft maata, sanotaan kannakseksi.

Mantereita on 3.
1. Wauha Mantere on itäisellä pallonpuoliskolla.

Se jaetaan 3 maanosaan, jotka owat Eurooppa,
Aasia, ja Aafrikka. Eurooppa on Aasian kanssa piU
kän matkan yhdessä, mutta Aafrikan yhdistää Aasiaan
wain kaita Suesin kannas.

2. Uusi Mantere eli Ameriikka on läntisellä
pallonpuoliskolla Sitä sanotaan Uudeksi Mantereeksi, koska
mainio merenkulkija (Solum&us seu löysi raasta wuonna
i492. Ameriikka on neljäs maan-osa ja jakautuu Poh-
joié-Ameriif ja Gtela-Anieriikkaan, joita

yhdistää Keét i Amer ii a. Keski-Ameriikan kapeinta
osaa sanotaan Panaman kannakseksi.

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

Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Ameriikka ulottuwat
kauas pohjaiseen; Aafrikka, Gtelä-Ameriikka ja Austraalia
ulottuwat etelään päin.

Meri on yhtenäistä wesijoukkoa, jonka mikään osa ei
ole toisesta ihan erillänsä.
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Söcft, joka ei juokse ja on merestä erittään, sanotaan jär-
lu ekf i. Se West, joka uurtaa maata siten, että fittä on toimetta
puoletta maata, sanotaan la hdetsi (wuonoksi). Se kapea wesi
taas, joka yhdistää faksi isompaa wettä, Motaan salmeksi.

Meri jaetaan 5 pää-osaan, joita sanotaan waitä-
meri st-

1. Eteläinen Jäämeri ou etelänawan ympärillä.
2. Iso Waltameri, joka myöskin Tyyneksi

Mer eli (Stelämerefsi nimitetään, ulottuu idässä
Ameriikkaan ja lännessä Aasiaan sekä Austraalian mante?
reeseen.

3. Intian meri ulottuu idässä Austraalian man-
tereeseen, pohjoisessa Aasiaan ja lännessä Aafrikkaan.

4. Atlantin meri ou Euroopan ja Aafrikan
länsirannan ja Ameriikan itä-rannan wälillä.

5. pohjoinen Jäämeri ou pohjois-naivan ym-
Parilla.

Kartasta näemme, että Eteläinen Jäämeri on
Ison Valtameren sekä Intian ja Atlantin merien
välittömässä yhteydessä, eikä sitä rajoita mitkään
maat. — Pohjoinen Jäämeri on osaksi Atlantin me-
ren välittömässä yhteydessä, ja osaksi se siihen vh-
tvv Baffinin [bäffin] lahden kantta. Ben yhdistää
Isoon Valtamereen ainoastaan Verin^in [beering]
salmi, Pohjoisen jäämeren rajat ovat Eurooppa,
Aasia ja Pohjois-Ameriikka. — /so Valtameri on
kaikista meristä isoin.

Eurooppa.
(19 miljonaa risttfilometriä, 375 miljonaa asukasta.)

Rajcit: katso kartasta.
Vaikka Eurooppa on lähes pienin viidestä maan-

osasta, on se mnita paljoa tärkeämpi. I^nroopan
muoto on näst hvvin sänllinsn, koska msri monessa
kohäsn tnnksniXiin maahan. Kun siinä siis si ole
kovin lavsita eikä merestä stäisiä aloja, päästään
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li6li)oßti 8611 eri 08iiii. 8s seikk3 nelpott.33 ii3iii)-

J)33 J3 i^3iiilv63 Ninnt3 iv6Bi^u.Bliilc6ttä. S3m3ssa 011
Euroopan asema NI33N päällä 6cl.nlliN6N, koska sen
suurin osa on lauhkeassa vyöhykkeessä*) XOISO
vuoden sää (ilman-ala), joka niin BNNr6BiXi vaikut-
t33> inUliBiX6N ja ll3Bvi6N NI6N6BiX^NIiB66N, 61 016
sen Viioi^Bi lii3ll, li^llN3 6ill3^^^^^^^^^^^^W
liian liNNUI3, 61 lii3N I^iiiv3 6ii!3^^^^^^^^^^^^^D
lii3il kostea. NnrOON3N iiIN3N-^^^^^^^^^^^^^

ttl6 niin leniniin,B
6tt,3 siinä voisi 1:38V33 IloiiX3^^^^^^^^^^^^^D
lii3nä()ttoni3n Biiiiri3 puita, joitaß
113Q6.33.11 kuumassa V^oN)^iii^66B-^^^^^^^^^^^^^D
83; va3ii IvNNNINNB sijaanB

111^08153.3.11 016 lliill N3iniiß-^^^^^^^^^^^^^D
t3V3, 6tt)3 86 ihmisiä estäisi 3iX-^^^^^^^^^^^^^Rt6161N38t3 J3 iX^öt3 t6iv6lN3Bt3.^^^^^^^^^^^^^RTässä ON Nlilißt,6bti3V3 38nli38t61i^^^^^^^^^^^^^D
ONN6N tulevan Biit)3, että H^'/s-^^^^^^^^^^^^Ri/« usko 0N l6vinN^t Nl6li^6in yli koko Euroopan.
Siitäpä tulee Ni^oßkin, 6iXt3 Euroopan 38iilll<3i1l3
011 suurin valistus ja BivißiX^B KOKO IN33N päällä.

Suurin maakappale Euroopassa on Itä - G nro oppa
(Wenäjä). Siitä lähtee kaksi niemimaata eli Pohjois-
Eurooppa (Suomi, ivähäinen osa Wenäjätä, Nuotsi ja
Norja) sekä Keski -E nro opp a. Keski-Guroopasta lähtee

Kaukasialainen .

*) Mnis t,. Ilman-alan mukaan jaetaan inaa 5 vyö-
hykkeeseen, nimitäin i Knnmaan, 2 lauhkeaan ja 2 kyl-
mään. HX««»<« vvölivks on l<ninin«llaliin puolella tasaajaa
kääntöpiirien välillä; pohjoispuolella, sitä vyöhykettä on
pohjoinen lauhkea ja eteläpuolella eteläinen itl«/^« vvöliv^e,
jotka ulottuvat napapiireihin asti. Napapiireistä ulottuvat,
>Nnl6NNNat, kylmät VVölivl<li66t, N6l'ilNlNäiB66N non^aan ja ete-
lään aBti. — Kuumassa vvöiivl<i<66BBä on Kova KiniinunB,
joka Ni6lk6in on Bainanlain6n Kaili6n vuotta, ja siellä on
kaksi vuoden aika». Toinen on sade-aika, iolloin siellä
näivä Bat,aa rankasti, ja t,oin6n «n Kniva aika, jolloin siellä
ei Bacia ollsnkaan. Lauhkeissa vyöhykkeissä Bvnnvt,tää 6ii
läinniinvvB nno nsIM livvin t,nnn6ttna vncxisn aikaa, /iz/l-«li§§« vvönvkk6iBBä on kaksi vnocl6n-aikaa, niinittäin lyhyt
K6Bä ja nitkä, nvvin Kvlmä talvi. — Siitä, iniBBä vvönvk-
keessä KnKin inaa on, si Käv Knit6nKaan «.ivan tarkoin mnä-
rääminsn 86n ilnian-nlaa. Biitä vast'666B snonunin.
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etelään päin Gtelä-Gurooppa, jossa on kolme niemi-
maata, nimittäin Pyreneitten (Espanja ja Portugal), Ita-
lian ja Balkactnien utentintaat.

Meri. Po hjo i s -Jäämer e n lahti on Wie nan
meri Wenäjän ja Lapin maan mälillä. Atlantin me-
restä lähtee suuri joukko lahtia ja sisämeriä: Pohjan
meri on aukea pohjoispuolelta; lounaassa sen yhdistää
C a laisi [faleenj salmi ja Kanaali Atlantin mereen.
Pohjan merestä wie Skagerak itäänpäin Kattega-
t i in, joka Juutin ratt mau iOresund'in), Ison el-
tiu ja Wähän Beltin kautta ou Itämeren yhteydessä.
Itä^meren lahtia oivat Pohjan lahti, Suomen lahti
ja Riian lahti. — Franskan ja Espanjan mälillä ou
Viscayau lahti. — Etelämpänä mie Gibraltarin
shiibraltaarj jalmi Wä li e reen, joka on kaikista sisä-
meristä suurin. Wälitneren osia omat Ttirree meri
Italian länsipuolella ja Adrian meri sen itäpuolella sekä
Kreikan saarinen meri eli Arkipelagi. Siitä wie
Dardanellien salini, Märmaran meri ja Kons-
ta ntiuoopol in salmi Mustaan Mereen.

Saaria. Pohjassa oivat Nolvaja Semlja, Huip-
pu wuo r e t kaukana meressä ja Lo fot i n saaret; kaukana
luoteessa oivat Fäärsaaret (Lammassaaret) ja I is-
lanti (jääntaa); lännessä owat Brittein saaret (Eng-
laitti, Skotlanti ja Irlanti); Kattegatin ja Itämeren wä-
lillä owat Tanskan saaret sekä itse Itämeressä Öö-
laitti, Gotlanti, Ahivenanmaa, Hiidenmaa ja
Saarenmaa —Wälimeressä on Korsika, Sard egna
ssardenjaj, S i cilia ssisiiljaj ja Kandia sekä useita pie-
niä saaria Kreikan meressä.

Euroopan waltakmmat.
1. Weniijii täyttää koko Itä-Gnroopan. Sitä paitsi

on siihen yhdistetty Suomi ja Puola.
.2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinaaivian niemi-

maan.
3. Tllllskll 011 Jyllannin niemimaan pohjoinen osa

ja joukko foaxia.
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4. Saksll o» Keskieuroopan keskiosa ia sisältää
mouta raaltakuutaa. Tärkein maa on Preussi, jota on suu-
rtn osa Pohjois-Gaksaa.

5. Itiiwalta-Unkari on Keski-Guroopan kaakkois-osassa.
6. ©ttjettfi ou Keéft-Euroopan eteläosasia.
7. Hollanti eli Alamaat,
8. Belgia ja
9. Franska oraat läuueSfä.

10. Suuri 23rttannta ja Irlanti oraat saaria.
11. Espanja ja 12. Portugal täyttäraät Pyreneit-

ten niemimaan.
13. ItöUfl täyttää Italian niemimaan.
14. Turkki, 15. Kreikka, 16. Rumaania, 17.

Serbia ja 18. Montenegro täyttäraät Balkaanien niemi-
maan, z

Itii-Eurooppa.
1. Wenäjän waltaknnta.

Itä-Gurooppa on tärkein osa Wenäjän .valtakunnasta,
johon sitä paitse fuutuu wähempiä osia Pohjois-Guroo-
pasta (Suomi) ja KesfKSuroopasta (Puola) sekä suuriosa Aasiata.

Venäjän valtakuntaan ivirnlnir i^aiwi itäinen viroli
Eurooppaa, irivöBliiii pohjoinen kolmannes Aasiata
(K/^s^itt y. in-)- 8s täyttää Knii,(l6!iiisli 08an maa-
hallan kaikesta mannermaasta, ollen alaltaan 22 V2
milj. ristiiiin. Se äärstlömän suuri valtaviintä on
lcnityn^in liarvaan aBnttn, ja Bii)6riaBBa, joka on
valtai^nnnan suurin 08a, 011 ainoaBtaan 5 miljonaa
aBnl^aBta. Koko valtakunnassa on 125 mil^s. a8nl!.
— Venäjän malitavnndsn perusti Pietari Suuri, ja
sitä vänitsllsn l^artnttivat 86^ä lian sttä liänsn jäl-
keisensä valloittamalla maita liii.otBiita, Puolalta,
Turkilta ja Aasian lianBoilta.

Waltafunttan eurooppalaiseen osaan kuulun Wenä-
jän Keisarikunta ja Suonten nihti liaan-

in aa. Ensin mainittuun sen ohessa kuuluu Aasian aluetta.
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W eitä jän keisarikunta.
(5 milj. rkm , 104 milj. asuk.).

Rajat: katso kartasta.

Aasian rajalla owat ibässä kultaa runsaasti antaivat
Uraalin tunturit ja etelässä lumipeitteiset Kaukasuksen
tunturit; Krimin mähäisellä niemimaalla Mustan Me-
ren rannalla oivat Taurian muoret. Mutta muuten
on koko Wenäjän maa suunnattoman suuri tasanko, jota
janotaan Itä-Gnroopan tasangoksi.

Uraalin keskipalkoilta kulkee Itämereen päin
matala maaharjanne, jonka korkein osa nimitetään
Valddiksi. — Valdailta juoksee kolme Venäjän valta-
jokea, nimittäin Vol^a, Mepra ja Väinä.

Itä-Euroopan tasanko on runsasmesiiten; siinä
on suurempia jokia ja järmiä kuin missään Euroopanmuussa maassa. Joet "^at merkilliset tasaisesta juoksus-
taan. Ne omat sentäbben Haafsifttlttlle someliaat melkein
lähteestä suulle asti. /tärkeimmät joet omat New ja
Wolga, joka on Euroopan juurin joki, pituudeltansa
3,500 km — Etelää kohden juoksee Kaspian mereen Uraa-
lin muorelta lai k eli Uraalin joki ja Waldain har-
julta Wolga (kaupunkeja: Nishnij Nowgorod, KaiÄn, Samara,
SaMow ja 81'ftraljan), Asomatt mereen Don, Mustaan me=
reen Ntepra eli Dniepr (kaup. Kiotoa). — Itämereen las-
fee Wisla cli Weifjel (kaup. Warssowa) ja Nieman,
joiden utolempain laskusuut omat Preussin maalla. Niiau
lahteen laskee Wä i 11 ä (faup. Riifa), Suonten lahteen N arma
(kaup. Narwa) Peipsen järroestä ja N elva (kaup. Pietari)

tukasta, johon tulee Sylvärin joki Äänisestä
ja Wolh oman joki (kaup. Nowgorod) I' lmen i n järwestä.
— Wieitan mereen laskee ffi ie n a (kaup. Wiena). — Maini-
tuista järmistä ou Laatukka suurin koko Euroopassa.
Kaspian meri, joka on Aasian rajalla, ou suurin järmi koko
maan päällä, yhtä juuri kuin Itämeri, Sen mesi ou suo-laista.

Venäjä on suurimmaksi osaksi pohjoisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä, ja sillä on kylmä mantereen
ilmanala. Semmoisella ilmanalalla on sekä hyvin
kova pakkanen talvella että hyvin kova kuumuus
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kesällä; samassa siellä ei ole kosteutta ja siellä-
tuulee ainoastaan vähäisen. H/e^en ilmanalalla sitä
vastoin ei ole niin kuin mantereen ilmanalallakovaa
pakkasta talvella eikä kuumuutta kesällä, mutta
kyllä kosteutta ja tuulta paljon. Venäjä on Nu-
roopan kylmin maa ja paljoa kylmempi kuin
Länsi-Eurooppa samoilla leveys-asteilla, sillä se on
vähemmin meren yhteydessä, joka hitaasti lämpe-
nee ja hitaasti jäähtyy. Länsi-Euroopan lauhkeam-
paan ilman-alaan on toinenkin syy, nimittäin se,
että Atlantin meren siitä osasta, joka on kuumassa
vyöhykkeessä, juoksee suuri merivirta „Golfin virta"
Länsi-Eurooppaan saakka ja tuopi joukon lämmintä
veiXtä muassaan. Se lämmin vesi lämmittää ilman
ja lauhduttaa sillä tavoin ilmanalan. Koska Ve-
näjä kuitenkin ulottuu kauas etelään, niin on sen
eteläisissä osissa lauhkeampi ilmanala, vaikka talvi
sielläkin on niin kylmä, että Mustan Meren lahdet
joka vuosi jäätyvät.

X2BVUIIiBUUB on ilmanalan mukainen. Pohjoi-
sessa osassa, jossakylmät tuulet estämättä pääsevät
tuulemaan ylitse aukean maan, on äärettömiä turve-
rämeitä ja soita, jotka ovat jäässä melkein koko
vuoden; siellä kasvaa ainoastaan vaivaiskoivuja ja
muita pensaita sekä jäkälää ja sammalta. — Sitten
seuraa äärettömät me?s«i (ensin havupuita, jotka
voivat kestää kylmempää ilmanalaa, ja sen jälkeen
lehtipuita, niinkuin tammi ja lehmus) sekä viljavaa
peltomaata, joka runsaasti kasvaa viljaa, pellavasta
ja hamppua. Venäjän viljakkain osa on niin sa-
nottu mustan-mullan seutu, joka ulottuu Etelä- Uraa-
lista Keski-Euroopan vuoriin saakka. Siellä on
syvä ja väkevä väkimulta, joka lannoittamatta kas-
vaa runsaita viljasatoja. Nustan mullan seudulla
viljellään paljon nisua eli vehnää. — Etelämpänä
on äärettömiä aromaita s. o. tasankoja, joilla kas-
vaa korkeata ruohoa. — Äärimmäisessä etelässä lauh-
kea ilmanala sallii viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis m««nl)i//e^s ja
karjanhoito. Maanviljelys on niin tuottava, että
suurin määrin ulkomaalle viedään viljaa, pellavasta
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ja hamppua; aroilla käypi laitumella suuret laumat
puolivillejä hevosia, sarvikarjaa, lampaita ja kame-
leita. Siellä tavataan lammaslaumoja, joissa on
50,000 lammasta. — Metsästys on hyvin antava, ja
varsinkin oravia ja metsälintuja saadaan paljon.
Ei mikään Euroopan maa ole niin rikas turkki-
eläimistä kuin Venäjä. — Kalastus on suuriarvoi-
nen varsinkin Volgassa, Uraalin joessa ja Kaspian
merellä, jossa etenkin sammen lajit ansaitsevat mai-
nitsemista. Niistä saadaan kaviaaria ja kalaliimaa.
Sammeja pyydetään etenkin keväällä jäiden lähdön
aikana, jolloin ne nousevat tiheinä parvina Volgaa
ja Uraalin jokea ylös. — l^to^iilMä' harjoitetaan,
varsinkin Uraalin vuoristossa, joka antaa kultaa,
platinaa ja etenkin rautaa. Suolaa on viljalta sa-
moissa paikoissa ja Kaspian meren puoleisissa aro-
järvissä. Aromailla se usein ravettuu ulos maasta
niin suuressa määrässä, että maa näyttää kuin olisi
lumella peitetty. Kivihiiltä saadaan aroilla ja
Puolassa. — Sekä /coii- että ie/it/«sieo//is^tts on vilkas

Venäjällä. Suurin tehdaskaupunki on Mos-
kova. Venäläisistä tehdastuotteista ovat juhtinahka
ja köysiteokset kiitettyjä. — Hs«stMa^iHsii« edistä-
vät haaksikululle sopivat joet, kanavat, rautatiet ja
lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat kaikki
neljä Venäjään koskevaa merta toistensa yhtey-
dessä. Tärkein vesikulku sisämaan kaupalle on
Volga. Volgasta pääsee kolmen kanavareitin kautta
Nevaan ja Itämereen, m. m. Maarian kanavan kautta,
joka yhdistää Volgan erään haarajoen (Sheksnån)
ja erään Ääniseen laskevan joen (Vytegran). Muista
kanavista on merkillisin Laatukan kanava, jokakul-
kee Uaatukan etelärantaa pitkin, koska itse järvellä
purjehtiminen on vaarallista. Rautateillä voipi nyt
päästä Pietarista Mustan Meren ja Kaukasuksen
vuoren luo sekä länsirajalta Siperiaan. Tärkeim-
mät kauppakaupungit ovat Pietari, Riika, Odessa,
Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri kansaa. Useimmat
asukkaat kuuluvat Slavilaiseen kansakuntaan. Siihen
kuuluu itse pääkansa, Venäläiset, jotka enimmäksi
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osaksi asuvat keskitienoilla, sekä Puolalaiset länsi-
osissa. Muista kansakunnista ovat seuraavat lu-
kuisimmat: useat Suomalaisheimot pohjoisissa ja itäi-
sissä osissa, I,«tti/«ise^ Liettualaiset ja Juutalaiset
lännessä ja Tataarilaiset ynnä muut Turkkilaisheimot
etelässä ja idässä. Saksalaisia on etenkin Itämeren
rannoilla ja etelässä (Volgan ja Niepran varsilla).

Melkein jokaista uskontoa on Venäjällä. Ylei-
sin on Kreikan usko, jota Venäläiset tunnustavat.
Puolalaiset ja Liettualaiset ovat katolis-uskoisia,
Saksalaiset ja osa Suomalaisia ovat luterilaisia. Ta-
taarilaiset ovat mahomettiläisiä. — Kansan valistus
on vielä alhaisella kannalla, niin että useimmat ta-
lonpojat eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa. Nykyi-
siin aikoihin saakka olivat talonpojat m^'in«, mutta
Keisari Aleksanteri II hävitti orjuuden.

Keisarin valta on rajaton.
Hallituksen suhteen Wenäjä on jaettu kuwernement-

teihin, joita warjtnaijeUa Wenäjällä on 50.
Historiansa ja ir-äestöujä juhteeit Wenäjä jaetaan 7

pääosaan: Ne otoat Inkerinmaa ja Itämeren maa-
kunnat (Wiron maa, Liiwin maa ja Kuurin maa), Iso-
Wenäjä, Wähä-Weuäjä, Länfi-Wenäjä, Puola,
(Stelä-Wenäjä ja Itä-Weuäjä.

Suurimmat kaupungit owat Pietari (1 milj.) ja
Moskowa (800,000 asukasta).

Inkerinmaalla ou Pietari, Kronstatti ja Narwa.
Pietari, waltakuuuau pääkaupunki, on Euroopan fomeim*

pia kaupunkeja. Siinä on leweitä katuja ja suurellisia rafennuffta, niin
tuin lisakin kirkko, Talivilinna ja Aleksanterin silta. Muistopatsaita:
Pietari Suureu kuwapatsas ja Aleksanterin pyllväs. Meren puolella
suojelee Pietaria Aron otatin luja linnoitus, joka on saarella
Suomen lahdessa ja on Wenäjän tärkein sotasatama. — Narwa
on tunnettu woitosta, jouka Karle XII siellä sai w. 1700.

Maalväestö on enintään suomalaista (100,000 henkeä).
Itämeren maaftmnföfa ou Wiron maassa Rääweli

(SEaHinna), Liiwin maassa 3ftitfa ja Xartto sekä Kuurin
maassa Lttbawi. — Saaria: Hiidenmaa ja Saa-
reumaa

Riika on suuri kauppakaupunki (180,000 asuk.). — Tartto
(Surjelt)) ou yliopistostaan tunnettu. — L i i b aro i ou tärkeä kaup-
pa- ja satamakaupunki.

Pohjoisissa osissa asuu suomisutmsia Wi ro i a is i a (800,000),
eteläisissä Lättiläisiä.
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Pietari.

Isolla Venäjällä on Wien a eli Arhangelsk,
Uusilinna eli Noragorod, Moskoraa, Nishnij-
Noragorod ja Tula. — ©aari: Noraaja ©emljå.

Wi cn a , Pohjois-Wenäjäu tärkein' satama, kaupittelee wiljaa
sefä metsän ja meren tuotteita. — Uusilinna cli Nowa.orod
oli waltakununu ensimmäinen paäkaupuuki. — M o s k o w a ou ivalta-
kunnlln toineu pääkaupunki ja on merkillinen monista kirkoistaan.
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joiden tullatut tuputalol ja tornit otuat itään tuin melsäuä. — Nish-
nij-No w q oro ö ies a, missä Ota [afiij laotee SBolgaan, pide-
tään rouofittaiu suuret markkinat, joihin keräillyn monta tuhatta ih-
mistä Euroopasta ja Aasiasta. — Tix lass a ou mctallitchtaita.

.Enin osa asntlaista on Venäläisiä (^io-Veuäläisiä). Luoteessaasuu Äänisen ja SBicnau meren länsipuolella setä paitoin muualla
Suomalaisia (300,000) ja Lapin niemimaalla Lappalai-
si a (2,000). Koillisessa afau suomisukuisia tanppaa harjoittamia
Syrjään ilä i si ci , muiuoiu tuuluisaiu Viarmal ai§ t en
jälkeisiä.

Moskova.

Wähllllä Weuäjällä on Kioraa, Harkkora ja Pol-
ta iva jpaltaraaj.

K i owa oli myös' aitoinaan pääkanpuntina. — H ark kow
on tärkeä kauppakaupunki- suuret hewoismarkkinat. sKnmuiassakin



16

200,000 asut.). — Pol l Kwa on tunnettu tappelusta, jossa Karle
XII joutui tappioUc w. 1709.

Afuffaat owat Wähä-Wenäläisiä.SänfrSetmjällä on SSilna juurin kaupunki.
Asukkaat otoat Venäläisiä (Valkoisia ja Wähä-Wenäläi-siä) sekä Liettualaisia.
Puolassa oivat tärkeimmät kaupungit Warssowa

(500,000 aftt.) ja Lodz [lobéj.
Sekä Warssowa, Puolan entisen toaltatuuuau pääkau-

punki, että Lodz harjoittaa suurta tehdasliikettä.Asukkaat owat Puolalaisia.
Etelii-Weniijiillii ou K i jhi new ja äJhtStan meren

rannalla Odessa ja Seroaétöpol.
Odessa on nmltaftmnau toinen merifaupuuti, joka harjoit-

taa suurta wehnän rotcutiä (350,000 asut.). — Kishinew har-
joittaa wilfasta kauppa* ja tehdasliikettä sekä hedelmäin wiljelhstä.
— ©ettiastöpoi, sotasatama, on Krimin niemimaalla ja on
tunnettu Turkin sodasta.

Asukkaat owat enintään Wähä-Wenäläisiä jelä län*
nessä Rnmaanilaisia ja Krimissä Tntaarilaisia. Do-
uin marsilla asuivat Donin kasakat.

Itii-Weniijiillii on Kajå n, Samara, Sarätow
ja A^jtrahatt.

Kasan on tärkeä kauppa- ja tehbastaupunfi. Sar9, t ow
ja Samara harjoittamat mitjafauppaa. — Astrahan harjoit-
taa kalastusta setä hedelmien ja wiinirypäleiden toiljethstä.

Stå-SBenäjällä asuu finne muuttaneiden Wenälätéten ohellaenintään Turkkilais- ja Suomalaisheimoja. Suoma-
laisheimoista owat Dthn ja Keski -Wolgan seubuilta asuivat Mord-
w alat s et lufuiftmmat (1 V4 milj.).

Suomen Suurirnhtinaanmaa.
(373,600 rkm. 2V2 milj. asuk.).

Dl Rajat katso tattaria.

suomen M22 on asemaltaan 60° ja 70^ välillä
polijoisleveyttä sekä 38° ja 50° välillä itäpituutta
lukien. Suurin pituus on 1,150 km., pohjoisimmasta
näästä (l^enon joen luota) eteläisimpään kärkeen,
Hankoniemeen. Suurin leveys idästä länteen on
600 km.

Suomen maa ou täynttänsä wuoria, joista et ainoa-
kaan ole warsin korkea. korkein witorihttippu, Haldt-
tshoff, äärimmäisessä luoteessa Norjan rajalla, ou 1,359
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metrin korkuinen*). Wuoriharjauteet Suomen maan poh-
joijeesa osassa owat 800 metrin korkuisia, jopa korkeampia-
tin. Ne aleueir-at etelään päin 120 ja 90 metrin korkuisiksi
sekä ftttfewat sen ylängön ympäri ja poikki, joka täyttää enim-
män osan suomea. Miitkö alenee loähitelleu läntistä rau-
taa kohti, joka ylimalkaan on alhaista ja lakeaa. Siellä
on (Suomen maan juurin tasanko, Pohjan lahden ranta*
maan keskiö ja. ($telaan päin wttoret päättyivät jyrkkinä
mereen muodostaen paljon niemekkeitä, (etelärannan edus-
talla on lukemattomia saaria ja luotoja. Waikka
kohta meri ulkopuolella kuohuu, ou wesi jokseenkin tyyni
saarten sisäpuolella uitit sanotuissa saaristoissa.
Suurin saaristo on Ah wenanm aa n saaristo Pohjan
lahden situsja. Länsirannikolla on saaristoja ainoastaan
siellä täällä, ttttn kuin Meren Kurkussa Pohjan lahden
fapcimmasja kohdassa.

Suomen emäwitoristo ou Lapin harjanne. Se
kulkee Norjan tuntureista itään päin, ensin pittin Norjan
rajaa, sitten (Suomen Lapin läpi Wenäjän rajalle. Siellä
se kääntyy etelään päin ja ou ojaksi rajana, kunnes se
fäännäfse kaakkoiseen päin Wenäjän puolelle.

Lapin harjanteesta kulkee kaksi pääharjannetta poikki
Suomen maan Pohjan lahteen saakka, nimittäin: 1. Suo-
nten harjanne, joka erottaa Pohjanmaan Karjalasta,
Salvosta, Hämeestä ja (Satakunnasta, ja 2. Salpaus-
harjanne, joka ensin kulkee Karjalan läpi ja sitten lähellä
sitä rajaa, jonka pohjoispuolella oivat Salvo, Häme ja Sa-
takunta ja eteläpuolella Karjala, Uusintaa ja Warsinaiv-
Suotui.

Kahden loitutefsi mainitun harjanteen yhdistäjinä ou
neljä lyhempää harjannetta, nimittäin Karjalait har*
jaitite, Salvon b arjan ne, Hämeen harjanne ja
Satakunnan harjanne.

Salpausharjanteesta kulkee lounasta kohti Lohjan
harjanne Suomen eteläijimpäätt kärkeen, Hankoniemeen,
ja kaakkoa kohti Äyräpään harjanne Inkerinmaahan.

Lapin harjanteesta kulkee etelään päin Outia sh r=
jann e pitkin Muonion ja Tornion jokia Pohjan lahdelle

*) Meren pinta on niin tasainen, että sitä katsotaan saman
korkuiseksi jota paitasta, ja tnn puhutaan jonkin wnorcn tortendesta,
niin tarkoitetaan, miten törkeällä wnori ou meren pinnasta.
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ja loitnaajeen päin Kainuun harjanne Suomen harjatt-
tco^ccn.

lärwistii ja jo'ista on Suonten maa hywitt rikas.
Syystä sitä sen tähden sanotaankin „maafsi tuhat järwijeksi".
Erittäin xitaé jänöistä ou Suomen harjanteen ja «Halpaus-
harjanteen wälinen osa Suomen maata. Se ou ikään kuin
„meri täynnä saarta", ja ulkomaalaisilta se ou saanut Suo-
men järwiylängöit nimen. (Siellä on lukemattomia
järioiä, jotta yhdistäwät salmet ja wtrrat.

Mämaan weoet yhdistyivät jakjottaitt muutamiksi
laskmvesiksi, joista siten muodostuivat Suomen ivedekkäim-
mat joet. Alamaan wedet laskewat ufcifla pienemmillä
jo'tlla. Maan epätasaisuuden ja kiiviperäijyyden tähden
oivat wedet wuolaat ja täynnä koskia.

Mainittujen wiioriharjanncttcn syrjille ja loälille syn-
tyy wiisi tDa(ta=ktieftStöä.

1. Pohjoinen wesistö: Inarin jämn, jofa Paats-
joen kautta purkaa ivetenja, ja Tenon joki, joka on ra-
Mta Norjaa wasten, Molemmat joet laskewat Suomen
rajan ulkopuolella Pohjoisen Jäämeren lahtiin.

2. Luoteinen wesistö, jonka wedet laskewat Pohjan
lahden pohjoiseen osaan: Tornion joki, joka ynnä jeu
haara Muonion joki on rajana Nuotsia ivastaan (faup. Tom
uio). — Kemin joki (faup. Kemi), joka juokjee Ketnijär-
iven läpi. — Oulun joki, jonka kautta laskee Oulitjärwi
ynnä sen lisäivedet: .Hyryiisctlnicn reitti pohjoisesta ja
Sotkamon reitti" (faup. Kajaani) idästä. (Kaup. Oulun
joen warrella Oulu). — Wihdoin juuri joukko pienempiä jo-
ia, niin kuin Lapuan joki (taup. Uusi Saarlepmj eli Joensuu)

ja Kyrön joft, suurin Etelä-Pohjanmaalla.
3. Lounainen wesistö, joitta webet laskewat Pohjan

lahden etelä-osaan ja Itämereen. Siiliä huomataan war-
sinkiii pieni Pyhäjärwi (faup. Tampere), johon laskee, poh-
joispuolelta Näsijärwt ja sen kautta sen iisäwedet: Ätsä-
rin, Pihlajaweden ja Keuruun xoitit Etelästä
tulee Pyhäjäriveeu Längelmäen, Hauhon ja Wana-
jan reitit (kaup. Hämeenlinna). Pyhäjärwestä juokjee yh-
distynyt wesiioukko länteen päin, saavi pohjoispuolelta slto=
röskosken kautta Kyrosselän ja laskee wiimeiit Äo e*
mäen joen kautta Pohjan lahden etelä-ojaan (taup. Pori).
— Auran joki laskee Itämereen (tanp. Turku').
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N. Eteläinen ja KcSfhmiiäuicit locfistö, joka laskee
Suomen lahteen. — Suurin järwt on Päijänne <Mip.
Iyivästylä). Siihen juokjee pohjoijesta päin (Saarijär
weu reitti, Wiitasaaren reitti, josja on Keitele,
ja Rautalammin reitti. Ideistä tulee Päijänteejeei,
Sysmän reitti, etelästä Wejtjärwi. Päijänteen

Imatra.

eteläojasta wesi juokjee faaffoijeeu päin (faup. Heinola) ja
sanotaan Äpntefjt. Siihen juokjee pohjoisesta päin
Mäntyharjun reitti, josja on Puulaioeji. Kymi
jakautuu sitten lähellä laskuansa kahteen suuhaaraan. Itä-

puolisessa haarassa on Korkeakosken kaunis putous,
iKanp. Koita). Wenäjän rajalla juoksee Rajajoki eli
S i es tar joft.
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o. Kaakkoinen wesistö, jofa laskee Laatukkaan. —

Siinä on (Saimaan saarekas jänvi (taup. Lappeenranta,
SKiffett), joka jaapi lukuisia lisäwesiä pohjoijesta päin. Nii-
ben iVsfuspatifotsta huomattakoon Haukiiv jt (faup. Sa-
monlinna). Siihen järween tulee pohjoijesta päin Kalla-
xet» en reitti, jossa ou Ka Halo esi (faup. Kuopio) ja sen
pohjoijet lisäwedet, lisalmen ja kiistän reitit. Koil-
lisesta tulee Haufiioeteen iso Pielisen reitti. Siinä
on Pielisjärwi, Pieli t (taup. 3omfuu), Pi)h«
selkä, johon laskee .H oy t iäinen, ja Oriioejt. Hauki -

webestä wesi juokjee etelään päin Pihla ja»e teen, jo-
hon Puruwesi ichdistyy, ja laskee (Saimaaseen. Sai-
maasta lähtee äSnoffi, jossa on Imatra, yksi Euroo-
pan komeimpia koskia. Wuoksi laskee Laatukkaan kahdella
suitnhaaralla (kaup. sTafiialmi).

Ilman-ala. Suomi on noliHoiBen launksan A^yö-
lrykkeen pohjoisessa 083,883, sekä välig,l^Bi osaksi poh-
HoiBSBBa. kylmässä vvöli^l^6oBBä, Ha. sillä on Kvl-
mähkö mantereen ilman-ala.

Pää-elinkeino on maanviljelys, joka lvnitsniiin on
vaivaloista, koska maa ylimalkaan on kiviperäinen
ja hiekansekainen Bolvä, tävnnä. soita Ha. rämeitä.
Maanviljelykseen sopivimmat ovat Va>rBina,iB-Bnonii
Ha, Uusimaa sekä Hämeen, Satakunnan ja.Pohjanmaan
stslä-okat („lsBon^vrön vainiot" Ha „Vaasan ruis")..
Yleisesti viljellään rniBta, ohraa, kauraa ja peru-
noita. Pellavas nr6n,6Btvv parhaiten Keski-Hämeessä.
inomen pohjoisimmassa osassa lrarioitfttaan ainoas-
taan välran maanviljelystä, «illä talvi on niin pitkä
6tt'si vilja valinistn, talri Kvlrna, tulee niin a,illaiB66n,
stta lialla viljan panee. — Hedelmäpuita l^aBvatotaan
vähä ja. melkein ainoastaan otolärantanraalla, mntta
in6tBg,inarHoHa on viljalta Ha, runsaimmin Bnonr6n
pohjoisissa osissa. — Hl6tBät tävttävat Bnnr6n 08a.ii.
Hiioiiiyn maan hintaa, ja. I^aBvavat varsinkin vVtäHää^
kuusta Ha. koivua. Metsänhoito tnottaa Bnom6n 6t«-
vimpiä vientitavaroita,, nilnittäin lankkuja, lantoHa
Ha, tervaa (l^oliHanniaalta). — Lähinnä maanvilH6lvBtä
on karjanhoito tärllSii. 6latnBl:6ino. Se antaa paljon
voita, ulkomaille vietäväksi. Suuriarvoinen on liar-
Hanlioito varsinkin Biioni6n pohjoisissa osissa, jossa
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onkin hyvät laitumet ja niityt („Limingan niityt").
Parhaita hevosia on Savossa ja Karjalassa. Lapin
.maan tärkein eläin on poro. — M^säsh/s on sivu-
elinkeino: enimmälti pyydetään hylkeitä ja metsä-
lintuja. — Suuremman arvoinen on kalastus, japyy-
cletään erittäinkin haileja merestä, lohia jo'ista ja
muikkuja järvistä. — l^M'ii^öss/ harjoitetaan jossa-
kin määrin. Metalleista on rautaa runsaimmin ja
melkein kaikkialla. Sitä saadaan varsinkin Poh-
jois- ja Itä-Suomen järvistä ja soista. Kalkkia
poltetaan paljon Uudellamaalla Ha Varsinais-Suo-
messa. Eleisin kivilaji on graniitti. — Teollisuus
ei täytä tarvetta. ILnimmät tehtaat ovat Suomen
eteläosissa, ja tärkein tehdaskaupunki on Tampere.
Rautaisia höyrylaivoja rakennetaan Vtelä-Suomen
konepajoissa paljo, varsinkin Turussa ja Porissa.
Ntelä-Pohjanmaan talonpoikainen kansa on hyvin
kätevä kaikellaisissa käsitöissä. turun ja Porvoon
tienoilla kudotaan paljo kankaita; Uudenkaupungin
tienoilla tehdään paljo puu-astioita. — Sisämaan
/>'««F»M ei ole erittäin vilkas, mutta ulkomaan kauppa
ja merenkulku ovat sangen vilkkaita. Xaupan
edistämiseksi on kaivettu <3c«'mas«s kanava, joka joh-
taa Suomen lahdesta (Viipurista) Saimaaseen, niin
että laivat pääsevät merestä Saimaaseen ja sen sisä-
vesiin. Rautateitä on rakennettu Helsingistä Hä-
meenlinnaan, Tampereelle, Tammisaareen, Hanko-
niemeen, surkuun, liauman ja Porin läheisyyteen,
Vaasaan, Pietarsaareen, Kokkolaan ja Ouluun sekä
Porvooseen, Kotkaan, Mikkeliin, Kuopioon, H<ap-
peenrantaan, Viipuriin, Imatralle, SoriXavalaan, Joen-
suuhun ja Pietariin. tärkeimmät kauppakaupungit
ovat Viipuri, Xotka, Helsinki, turku, Pori, Vaasa
ja Oulu.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi Suomalaisia.
Niiden sukua ovat Lappalaiset (1,000) Suomen poh-
joisimmassa osassa. Ruotsalaisia (300,000) asuu Ah-
venanmaalla, osassa turun saaristoa sekä Uuden-
maan ja Etelä-Pohjanmaan rannikoilla. Venäläisiä,
(Suomessa vakinaisesti asuvia 6,000, sotaväkeä 10,000
henkeä) ja Saksalaisia (lähes 2.000) on enimmin Vii-
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purin läänissä. Mustalaisia on siellä täällä yli koko
Suomen maan. Tiheimmin asuttu on Suomen lou-
nainen osa.

Uskonto on luterilainen. Venäläiset ja vähäinen
luku itäisissä osissa asuvia Suomalaisia (40,000) tun-
nustavat kreikkalais-katolista uskoa. Oppinutta si-
i)/B^si« varten on yliopisto Helsingissä ja joukko
muita kouluja. Vhteisessäkin kansassa on lukutaito
melkein kaikkialla yleinen. Kansakoulun-opettajia
varten on suomalaiset seminaarit Jyväskylässä ja
Kymölässä Sortavalan luona sekä ruotsalaiset Tam-
misaaressa ja Uudessa-Kaarlepyyssä.

Suomi on erottamaton osa Venäjän valtakun-
taa, jonka keisari on Suomen suuriruhtinas. Mutta
Suomella on omat lait ja hallinto. Kansa lähettää
valtiopäiville edusmiehiä, jotka ovat osalliset lainsää-
däntään ja suostuvat veroista. Hallituksen etu-
päässä on kenraalikuvernööri ja keisarillinen senaatti.
Läänejä hallitsevat kuvernöörit.

Suomi oli monta vuosisataa yhdistetty Ruot-
siin ja on nyt vuodesta 1809 yhdistetty Venäjään.

(Suomi jaetaan hallinnon suhteen 8 lääuttn: 1. Un*
denmaan, 2 Tuntuja Portit, 3 .Hämeen, 4. Wii-
purin, 5. Mikkelin, 6.' Kuopion, 7. Waasan ja
8. Oulun.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuiXtu on
Uudenmaan lääni (12,000 rkm.). Suurin mutta har-
vimmin asuttu on Oulun lääni (165,000 rkm.).

§i§tortflinjc§fa m^teeöfa Suomi jaetaan 9 maaftm*
taan. Sfteotoat: 90Barfinai8*<Suomt, Ahwenanmaa^
Satakunta, Uusimaa, Häme, Sawo, Karjala,.
Pohjanmaa ja Lappi.

l.ainkäMntää varten on hovioikeudet Turussa,
Vaasassa ja Viipurissa.

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

Useimmat jfaiipmta, t owat meren rannalla. (Suurinta
mat owat: Helsinki (75,000 asuk.», Turku (35,000), Wii-
fturi (25,000), Tampere (24,000), Oulu (12,01)0), Waasa
(11,000), Pori (11,01)0) ja Kuopio (10,000).
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Helsinki.
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li. ttndemnaan lääni

ou Suonien lahden rannalla ja ulottuu lännessä Hankonie-
meen, idäsjä Kynteen. Kaikki kaupungit owat meren ran-
italia, nimittäin Heljiitfi ynnä Wiaporin Itttnotttis,
Porwoo, Soioiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

Helsinki, Suomen pääkaupunki, ou niemellä ja on osaksi
erinomaisen hylvin rakennettu. Siinä on taksi oiwallista satamaa ja
tnonnin suhteen suurin kauppa sekä tuilta* tehdasliikc. Meren puo-
lella jttä suojaa Wiaporin wahwa linnoitus, Wargön saaristolla.
— Por to ooss a on hywä kauppaliike. — Zaxxx m tsaari oit

tunnettu kilohaileistaan. — Hankoniemi on kylpypaikka ja
Suomen talivisatnma.

2. Tu^nn ja Porin lääniä

ou ©uomcn mantereen lounainen oja ja Ahweuanmaan saa-
rtsto. Mannermaalla ou meren rannalla seuraawat fan-
pungit: Turku, Naantali, Uusikaupunki, hautua
ja Pori. Ahwenllnmaalla on Maarianhamina.

Turku on Suomen wanhin kaupunki ja sen tärkeimpiä
kauppa* ja tehdaskaupunkeja. Kaupungin rakennuksista on wanha
tuomiokirkko huomattawa. Auran suussa on Tur un linna, wan-
hin Suomen maassa. — aan ali, ivähäinen kaupunki, on tun-
nettu kylpypaikka. — Uusikaupunki harjoittaa lautojen ja suu-
rissa määriu puuastiani kauppaa. —Nau m a , timitcttu pitsinteok-
sistaan, harjoittaa lautojen ja parrujen tanppaa ja snnrta meren-
kulkua. Sen purjelaiwasto ott juurin Suomen maassa. ■— Pori
mie ulkomaille paljon lankkuja ja lautoja.

Sfaiippafyltä owat Sato, Itämeren erään lahben pohju-
kassa, ja It a al i st e n kauppakylä, ytössclän rannalla.

3. Hämeen lääni

ou Päijänteen länsipuolella ja on samoin kuin Mikkelin ja
Kuopion läänit sisämaata. Kaupungit owat Hämeenlinna
ja Tampere

Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kruununlinna
iii Hämeenlinna, töitten iällään Suomessa. —Tampere
on ihanalla paikalla, Näsijärwen ja Pyhäjärwcn wälillä. Siellä on
snuri puuwillatehdas l). m. tehtaita, ja se ynnä Kuopio owat testi-
maan snnrimmat kaupungit.

Kauppakylä: Sahti, rautatien aseina lähellä Wesijärweä.
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4. Wiipurin lääni
on Suomen kaakkoinen osa. Suomen lahben rannalla on
Viipuri, Hamina ja Kotka, Saimaan rannalla Sap-
peenrattta, Laatukan rannalla Käkijalm i ja Sor-
iaw a l a.

Wi i p ur i on Saimaan kanawan suussa ja wie jen tähden
suurissa määrin tcnuaroita ulkomaille. Siellä on luctuha linna ja
mallituksia. SSttpurtn ulkosatama on Uuras. — §amin a s s a
on Suomen fabettitoutu.Käkisalmi ja Sortamala teke-
mät kauppaa Pietarin kansja. — Kotka on saarella Kymen itäi*
sellä suuhaarctlla ja harjoittaa juurta sahaliifcttä setä Wiipurin ja
Porin kanssa suurinta puutaiuaraiit tutcuttä Suomen maassa.

. Saaria: Suomen lahdessa Suursaari; — Laatukassa
W alani o ja Konoiuitsct: molemmissa kieiktalaisia luostareja.

5* Mikkelin lääni
on Päijänteen ja Oriweden wälillä. Se on täyuitänjä järioiä,
jotka peittäwät enemmän kuin neljänneksen sen pintaa. Kau-
pungit owat kaikki wähäisiä: Mikkeli, Saimaan rannalla,
— Satoonlinna, Haufiweben ja Pihlajaweben wälillä,
— sekä Heinola, Iyrängon kosken warrella.

S etwo nl i nn a on laajan sisämaan laiwaknlun keskuksena.
Eräällä saarella kaupungin wieressci on Olet wi nli nn a.

Pihllljatueben ja Purnweden wälillä on ihanalla seudulla
P u n t a h a r j n n taitoinen, pittä saari.

V. Ättoptott lääni
ulottuu lännessä Keiteleeseen ja ibcisjä SBcnäjäu rajaan.
Seit kaupungit owat Kuopio, lisalmi ja Io en juu.

Kuopio, kauniilla paikalla Katlotucbcit rannalla, ou sisä-
maan tärkein kauppakaupunki ja on samoin kuin Turtn ja Portuoo
piispanistuimena. — Joensuu, Pielisjoen suussa, loähäinett. kau-
punki, harjoittaa luiltaöta kauppaa. — lisalmi, luastci perustettu
kaupunki.

Kauppaflittä : W ark an s, Kuopio» eteläpuolella, konepaja:
ja Nurmes, Picliöjärtueu luoteispäässä.

1808 wttobeu sodasta owat tunnetut Toiwa la, lähellä
Kuopiota, ja lisalmi ynnä Ko l i o n wi r t a.

7. Waafan lääni
ulottuu Pohjan lahden rannan keskiosasta Keiteleeseen ja
Päijänteeseen. Meren rannalla ott Kristli nank a npn nk i,
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skaskinett, Nikolainkaupunki ett Saaja, Uusi*
Kaarlepyy eli Joensuu, Ptetarjaari ja Kokkola.
Sisämaassa on Iyioäsknlä, Päijänteen pohjoisrannalla.

Suurin kaupunki ou Niko loin kaupunki. On holui-'oifeubeu istuin samoin tuin Turku ja Viipuri ja harjoittaa suurta
kauppa- ja tehbctsliikettä. — Kr i stiinan k a u p un gis s a tiu on
wilkas kauppa. — Kaskinen, saarella, luähäincn kaupunki, jolla
on oiraallinen satama, harjoittaa hailiupyyntiö. — I ylu ci s kylcis-
j ö ou luaithin kansakoulunopettaja-seminaari.

Pohjanmaalla ou monta 1808 wUobeu jobasta tunnettua
paikkaa, niin kuin Lapuan Isokylä, Juutas, Orow o i*
n eu, Rew o n la h t i (Oulun läänissä) y. m.

8* Dnlun lääni

on pohjoisin kaikista lääneistä. Meren rannalla on Naah e,
Oulu, Kemi ja Tornio. Sisämaassa on Kajaani.

On 1 u wie kaikista Suomen kaupungeista enimmän terluaa
ulkomaille. — Raahessa ou kauppaopisto. — SDluut kaupungit
owat wähäpcitöisici.

Torniosta pohjoiseen päin on A awa sok s a , johon matkus-
tawaisia keräytyy luhauuukseu aikana sybäu-yöu aurinkoa katsomaan.

Oulun läänin pohjoisin osa, Suomen Soppi/ jae-
taon Lappo 1 o i s m e t s i i n.

2. Ruotsi ja 9totia.
Rajat: katso koriasta.

Nuotsi ja Norja täyttäwät Skattbinaawian niemimaan,
jofa ulottuu Itämerestä Pohjoiseen Jäämereen saakka.

Meri uurtaa kaikkialla maahan sywälle titnfeitroia
wuonoja, ja rautojen ulkopuolella au tuhansittain saaria ja
luotoja. (Suurimmat snåret owat Lo fot i n saaret Poh-jois-läämeressä Läiisiiouonon ulkopuolella sekä Öölanti
ja ©otlautt Itämeressä. — Merttflisimmät tononot Nor-
jan rannalla owat Kristiaania witotto, Tr onbh je-
ni i n wito no, Länjiwuono (28esijjorb) ja 3Sarangin
w uo n o.

Skaiibinaawian niemimaa jaetaan pohjoiseen ja etelät*
jeett ojaan; niiben wälillä on lawea alanko, josja on We-
nerin, etterin (kaup. läitKping) ja Mälarin järwet.

Se ©fanbinaatoiaii oja, joka on juurten janoten poh-
joispuolella on wnorimaata. Pohjasta etelään kulkee li-
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kellä läntistä rautaa, Kolin tunturi jono, joka ou Ruotsin
ja Norjan rajana. Wuoriharjänne kääntyy sitten Norjaan,
kulkien meren rannan jututtaa enjiu lounaaseen, sitten taas
ctolään päin, ja nimitetään siellä Doiorejjelb'in ja Lang-

Norjan
maisema.

f [elbMeit nimifla sekä ulottuu länsirantaan asti, jossa seit baa-
raukser jnrkkinä päättyivät Atlantin mereen. Monilukuisista
iticmtstit mainittakoon: Norbfap, Norja» ja koko Gnroo
pan mantereen pohjoisin kohta, sekä öinbcsitäs, Norjan
eteläisin kohta.
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Vnor6t ovat niin l^orl^at, 6ttä laajat alat ovat
ikuisella lumella peitetyt ; korkeimmat vnor6nlininnt
ovat I^an^ivJ6l(l6illä ja l^olioavat 2,600 m6trin kor-
kuisiksi. Ruotsissa vuorijono välrit6ll6n alenee Poh-
jan lalitoa ,ja suuria järviä kohden. Pohjoisessa
Ruotsissa vnorst ovat matalat ja mnoäoBtnvat la-
keiksi vuoritasangoiksi, joita sanotaan I/ttMtt/«is-
-1)teisiksi.

Koko vuorimaassa on riiiißaalta järviä ja jokia.
Joet ovat vaan väliäl^Bi o8ai!8i liaalvßiiinlnll6 80^)ivat,
sillä niissä on paljo /i!os^m.

$otia. Ruotsissa on rajana oleroa Tornio, Daal-
joti ja otin joki (taup. ©öötcpori). (Soötinjoesja, jonka
kautta Weiierin järwi laskee, oioat Trollhätan putouk-
set. — Norjan tärkein joft on ©lonini en.

Skaiibinaawian siinä osassa, jofa on juurten järwien
cteliipnolella on keskimaa ylänköä. — (Stelätsin osa, ©f; e,
on tasankoa.

Ilman-ala on niemimaan pituuden vuoksi lrvvin
erilainen 86n pohjoisessa ja eteläisessä oBa,BBa. Nntta
8o on erilainen invöß Nnotßißßa ja Norjassa. Norja
nä6t saa valion lämmintä Ooltin virraßta, ja Billä
on meren ilman-ala. Bsn vuoksi i)oli,joißimmativiii
satamat pysyvät Ivol^o vnoäsn avoinna. I^oßlvaläm-
min msri-ilma äkkiä kylmenee I^oliäat6Bßaan kylmiä
vnoria, niin ilma on sangen l!08toa. Bergenissä sa-
rna kolme jopa neljä 86 n vortaa kuin meillä. K«w/-
F/ssa, jota suuret tnntnri^on^ot ottavat atlant
iii6roßtä, on ilman-ala 6n6mmän mant6rsin6n.

I^i6mimaan 28ul(l(2Ht ovat Ruotsalaisia .ja Nor-
jalaisia Mitä kansoja 86lvä Tanskalaisia ja lislanti-
laisia, jotka ovat lisiclän Biilvnaan, nimit6tään vlit6i-
sellä nimellä Skandinaavilaisiksi, ja li6iään kielensä
ovat hyvin toißt6nßa lialtaiß6t. M6mimaan poli^oi-
simmassa oBaBBa asuu enintään Suomalaisia (35,000)
.ja Lappalaisia (25,000), joista jälkimmäiset elävät
kalastuksella ja poronhoidolla.

Uskonto on Int6rilain6n^a kansanvalistus vl6in6n.
Nnotßin ja sorjan kuningaskunnilla on yhtei-

nen kuningas. Xoi'^'a oli monta vnoßisataa vliäißt6t-
tvnä lanßkaan: vaan kun 86 siitä erotettiin v. 1814,
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se kävi Ruotsin kanssa liittoon, kuitenkin niin, että
se ei ole Ruotsin vallan alainen, ja että se halli-
taan oinain perustuslakiensa mukaan.

Ruotsi.
(450,000 rkm., 4,800,000 asui).

Rajat: katso kartasta.
Elinkeinoista on m«amlH/ei?/s tärkein. Ruotsiit.

viljavimmat osat ovat Skåne ja suurten järvienym-
pärillä olevat, tasangot. Muut osat ovat hiekka- ja
kiviperäistä maata. Pohjoisissa osissa on maanvil-
jelys epävakainen useiii tapahtuvien halla-öitten
tähden. — Maanviljelystä lähinnä on vuorityö Ruot-
sin tärkeinnä elatuskeinona. Keski-Ruotsin poikki
kulkee metallirikas seutu, joka antaa vaskea ja eten-
kin mainiota rautaa. Siitä tulee että metallitava-
räin teollisuutta harjoitetaan suuressa määrässä.

Kauppaliikkeen helpottamiseksi on poikki
Ruotsin maan kaivettu vesikulkutie. Itämerestä
kulkee nimittäin A/Min kanava Vetterin läpi Vene-
riin, josta Trollhätan kanavalaitos kulkee Göötin joen
koskien sivuitse. — Rautatiet vievät Tukholmasta
Malmööseen, Oööteporiin, Kristiaaniaan, Trondhje-
miin ja halki Pohjois-Ruotsin Gellivaaranrautavuo-
relle lappiin sekä valtakunnan useimpiin pienem-
piinkin kaupunkeihin.

Ruotsi jaetaan 3 ojaan. Ne owat Sweean maa
keskellä, ©oötin maa etelässä ja Norrlanti pohjoi?
sessa. Ne pääosat jaetaan taas maakuntiin ja hallin-
non suhteen lääneihin.

Sweean maaosa on Tukholma, Eskilstuna, Up-
sala ja F alu.

T u hol m a (Stockholm) ou Ruotsin pääkaupunki, ja siinä
ou 260,0(30 asukasta. Se ou erinomaisen . kauniilla paikalla siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. — Eskilstuna on tunnettu oi=
loallisista teräaseistaan. — N p s a l a s s a , Uplauuissa, on yliopisto
ja kuuluisa tuomiokirkko. — 1\ alus sa , Taalaiu maakuuuassa, oit

waskiljautoja.
Göötlll maassa on Norrköping, Kalmar ja

Karlskrona ibässä, SDialmö, Luttb ja Heljingborg
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€*f&nesfa, Göotepori luotcesja ja Jönköping keski-
maas}a.

Tukholma.

s)l o vrföp ! 1! g , Itässöötiniuaa^sa, o» melkoinenlehba§|au
puufi. intar, Smälauuiosa, tunnettu linnastansa, jossa teh-
tiili] Kalmarin liitto to. IW7. — Karlskrona ou Ruotsin sota-satama. -Wal m ö ö (50,000 asut.) ja §el si »gdo r q , Juntin
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vainuan rannalla, luieiuät ulkomaille Stancu wiljaa. — Lu nd is s a
vn samoin fuiit Upsalassakin kuuluisa tuomioftrtto ja yliopisto. —

G ö öt e. por i (Göteborg), Länsigöötinmaassa, on rikas kauppakau-
punft ja Ruotsin toinen kaupunki (100,000 osuf.). — I ö n köp i n-
<i iss ä , Smälcmnissa, on juuria tikkutehtaita.

Norrlanilij?ja on meren rannalla G e fle ja Snn b s-
raall sekä monta pienempää kaupunkia.

Gefle harjoittaa tehdasliikettä sekä puutawarain ja raudan
mientiä. — S n ndswall on puutawarain wientipaitta.

Norja.
(325,000 rkm., 2 milj. asuk.).

Rajat: katso kartasta.

SSuoret jakawat Norjan 3 ojaan, nimittäin
Ojtclätitnturtfeen eli @önbeitjjelb'iu, Länsitunturiseen eli
Wes 1e n fjel b'in ja Pohjantunturi jeett eli N orb e njj e lb'iu
Norjaan.j

Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoi-
nen, sillä Xorja on vuorimaata, ja vuosittain tuo-
<laan siihen paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa
Hilsisäm/ioiio etelässä, karjanhoito keskimaassa ja ka-
lastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja, Joka
vuosi kokoontuu noin 25,000 ihmistä Lofotin saa-
rille silliä ja turskia pyytämään. Paljon viedään
kaloja Espanjaan ja muihin katolis-uskoisiin mai-
hin, jossa paaston aikana syödään kalaa. — Vsor-
denfjeldin Korjaan tulee keväällä lukematon joukko
haahkoja ja muita vesilintuja, jotka tuottavat hvö-
tvä varsinkin untuvillaan, joita pesistä saadaan. —

Merenkulku on Norjassa vallan suurenarvoinen, ja
Xorjalaiset ovat koko maan päällä tunnetut oivalli-
<siksi merimiehiksi.

Söndenfjeldin Norjassa on meren rannalta Kris-
ti aan ta ja Dr aminen.

Ärtstiaania ou Norjan pää* ja yliopiöto-kanpuuki (170
tuh. asuk.). — Trammen on pitutatuaraiu wientipaitta.

Westenfjeldin ja Nordenfjeldin Norjassa on meren
rannalla : S t awa n g er, B erg en , Tro n b h je mjaH a m*

merfest.
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V e r g e n (50,<»00 asut.) ja Stawauger owat kalakaupan
pääpaikkoja. -T r on b h j c miss a on tuomiokirkko, joka on Pult-
joismaiben suurimpia ja wanlnmpia. .öammer fest ou poh-
joisin kaupunki maan päällä.

3. Tanskan kuningaskunta
(38,(XK) m., 2 '/4 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
on Tanskan ja aret ja pohjoinen oja lullannin niemi-
maata.

tanskaan Kuuluu tätä nykyä ainoastaan poh-
joinen osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen
Jyllanti, seii jälkeen kun muut osat, Slesvig ja //o/-
stein v. 1864 yhdistettiin Preussiin.

Tanstan saarista on Bornholm ulompana Itä-
meressä. Itämeren ja Kattegatin wälillä on Seelanti,
#al§ter, Öaalantt sloo-s, Fyen Ifyynj ja sangelanti.

Tanska on alankoa.
Jyllannin itäinen rantamaa ja kaikki saaret,

paitsi vuorinen Bornholm, ovat viljavia: niillä kas-
vaa siellä täällä pieniä pyökki- ja tammimetsiä.
Niemimaan keskitse kulkee hietaharjanne, joka mo-
nin paikoin muodostuu kanervakankaiksi ja pohjoi-
simpana päättyy Skagen liiemeen. Pitkin länsirannik-
koa on kaltaisena rivinä „Xlitter"-nimisiä hiekka-
joukkoja, jotlia meri on kokoihin ajanut. Poikki
kolio niemimaan kulkee Limvuono.

Ilman-ala on lauhkea, niin että salmet harvoin
jäätyvät.

tärkeimmät elinllbinllt ovat maanviljelys ja kar-
janhoito. Hleri kun on maan ympärillä, niin ovat
meriliike ja kauppa melkoisen suuria. Rautateitä on
jotensakin paljon.

UBllvnto on luterilainen. <3^/s^ss.<?stt tanska-
laiset ovat korkealla kannalla. Sitä edistävät lu-
kuisat kansakoulut sekä kansanopistot, jotka tans-
kasta ovat levinneet muihinkin pohjoisiin maihin.

Tanskan ainoa suuri failpnnft ott pääkaupunkt, Köö-
penhamina, <M),s>oo asuk.).
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Kyöp c nham i n a eli Kiflben h a v n , Seclanniösa Imt*
tin raumait rannalla, on asemansa wuoksi wiltas mcrikauppataupuuki,
sillä Jiuttiu; rcuiiim on, iamoiit fniit Calais'in, Gibraltarin ja Koit-

GeysirIislannissa.
stantiuoopoliu salmet, yf)i maailmankaupan porttcia, ja sen läpi kulkee
wuosittain monta kymmentä tuhatta laiwaa. Satama on walnoasti
linnoitettu, ja se on sotalaiivaston asema. Ä^öpenhammaSfa o»
waltakunnan yliopisto.
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Tanskan maan muilta FXattpungdsta on huomattaioa:
Heljingor Seelannissa, Odense goentsfä ja Aarhuus
[oor-j lollauuiéja.

Helsingör ou Juutin raumait tapeimmatla kohballa. —

Aarhuus ja Obe n s e otttöt lähinnä Kööpenhaminaa Tanskan
suurimmat kaupungit. (Kummassakin noin 35,000 asuk.)

Tanskan aluemaat Euroopassa owat Fäärsaaret
ja lis lanti.

Fäärsaaret owat korkeita japuuttomia kaltioita. — lis-
lannissa (100,000 rtéttfm., ainoastaan 70,000 asut.) ou korkeita,
lumipeitteisiä tuntureita sekä monta tuliwuorta, niin tuin H e kla,
ja kuumia tähteitä, itiin kuin Geysir, joka woipi suihkuttaa wettä
30 ja 60 metrin korkeubelle.

Fäärsaaret ja lislanti saavat lämmintä (keltin
virrasta, ja niissä on sen tähden lauhkea talvi. Fäär-
saarilla käy ainoastaan ohraa viljeleminen; lislan-
nissa vilja ei valmistu ollenkaan, koska kesä on
kylmä ja kostea. Mutta Kosteus niillä saarilla
Kasvattaa runsaasti heinää, ja sentähden siellä har-
joitetaan oivallista lammashoitoa. 3e ynnä kalas-
tus ja linnunnyynti (^haahkat", ovat
Fäärsaarelaisten ja lislantilaisten tärkeimmät elin-
keinot. Polttopuuksi Käytetään lislannissa meren
ajamia puita.

Kesli-Gurooppa
ulottuu idässä SSenäjään ja läuttesjä Atlantin mereen
jaaffa; pohjoisessa Itämereen ja Pohjan mereen jelä etelässä
Pyreneihin, Wälimereen ja Alppeihin saakka. Ne walta-
kuttnat, jotta luetaan Keåft-Gitrooppaau, owat siis: Tanska,
Saksa, Itäwalta-Unkari, Sweitsi, Hollanti eli
Alankomaat, S3etgia ja hanska.

Keski-Guroopan rannat owat matalat, mutta mitä
edemmäksi tullaan mantereen keskustaa kohden, sitä enem-
män maa kobocta, kunnes tullaan Keski-Guroopan muorille.
Niitä witoria erottaa juitremmat ja pienemmät tasangot
Alppien tuntureista, jotka omat Euroopan korkeimmat muoret.
Kesti-Guroopasfa jopii siis maan korkeuden suhteen erottaa
kolme osaa, nimittäin alangon, Keski-Guroopan ivuoret ja
Alpit.



35

1. Xes^l'-Att)'ooM« alanko on lakea, ja vaihe-
telien siinä on metsiä, soita ja viljavia maita. Ve-
näjän maaharjanne jatkautuu länteen päin pitkin
Itämeren rantaa Jyllantiin asti, ja Jyllannin num-
met jatkautuvat etelään päin Hannoveriin saakka.
Tanskan „Islitter"-nimiset ajohiekkakummut jatkau-
tuvat »D«7«é?w»-nimisinä pitkin Pohjan meren rantaa
Hollannin ja Pelgian maihin, osaksi saarilla ja
osaksi mannermaalla. Saaret, joita nimitetään Frii-
-ssm sKtt^i/l-s^ ovat syntyneet hävittäväisistä veden-
tulvista, jotka ovat nousseet maahan. Hiekkakum-
pujen sisäpuolella on reunus erinomaisen viljavata
maata, jota sanotaan marskimaaksi.

(Kuussa ja auringossa on suuri vetovoima,
joka suuremmissa merissä synnyttää nousu- ja i«s/c«-

veden vaihtelun. Nousuvesi, jota toisilla nimillä
sanotaan luoteeksi tai kohovedeksi, Kestää noin 6 tun-
tia ja laskuvesi, vuoksi eli pakovesi, saman verran
aikaa. Veden korkeuden erotus eneneeylimalkaan
päiväntasaajalle päin javähenee navoillepäin mutta
on muutenkin erilainen eri merissä ja eri paikoilla.
Atlantin valtameressä se paikoin nousee 9:ään, 15:een,
jopa 30:eenKin metriin. Jyllannin länsirannalla se
on 3 metriä, pohjoisempana, Norjan länsirannalla,
verrattain vähäinen. Sisämerissä, niin Kuin Itäme-
ressä se on tuskin huomattava.)

Friisein saarten sisäpuolella on vesi jotenkin
tyyntä, ja nousuveden aikana se tuopi muassansa
paljon hienoa savimaata. Savi jää jäljelle, Kun
vesi taas pakenee, ja vähitellen siitä syntyy maa-
kerros. asukkaat Koettavat sulkulaitoksilla suojella
semmoista maata vedentulvista. SulKulaitoKset ra-
Kennetaan vähitellen vahvoiksi ja korkeiksi vai-
leiksi. Koska marskimaat ovat syntyneet lihavasta
savimaasta ja ovat hyvin viljavia, niin ne soveltu-
vat mainiosti karjanhoidolle.

2. Keski-Euroopan n«o?'ei ulottuvat suurena
Kaarena Välimerestä Nustan Neren lähisyyteen
saakka. Mitä on 3 jaksoa: Ranskan ylämaa län-
nessä, Keski-Saksan vuoret keskellä ja Karpaatit
idässä.
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NansKan ylämaassa ovat 6^'eum'^ jotkaM6«6M
laakso erottaa Alpeista. Keski-Euroopan vuorista
huomataan lännessä Juuran nAo)'ei, joita erottaa Al-
peistä Sveitsin ylämaa; Vogesit ja Schivarzwald, joi-
den välissä on Rheinin /c/tt/cso. Pohjoisessa on Am^i«
vuori. Keskellä kulkee useita vuorijonoja. Niitä
osaksi erottaa Alpeista Saksan ylämaa, osaksi ne
ympäröivät Fööm/n pengermaata (Böhmerwald [böö-],
Erzgebirge ja Sudeetit). — Idässä Kulkevat Karpaa-
t/i Kaarena l/«/cs7)'iA. tasangon reunaa myöten.

Alppimaisema.

3. Alpitkin kulkevat kaaressa, mutta se kaari
on paljoa lyhempi, ulottuen lännessä Välimereen ja
idässä vain Adrian mereen. Ne ovat keskikohdal-
taan korkeimmat, ja korkein huippu on Montblanc
[moong-blaang], 4,800 m. Nimensä, joka suomen-
nettuna on valkea vuori, Monthlane on saanut siitä,
että se, samoin Kuin muutoin useat Alppein toiset-
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kin huiput, on valkea ikuisesta lumesta ja („6let-
scher-nimisistä) jääkentistä.

Keskusliikkeelle on edullista, että Alpeissa on
monta am^o« eli vuorensolaa, joiden kautta voi
päästä Keski-Euroopasta Italiaan. Ne vuorensolat
on tehty soveliaiksi jalkamiesten kulkea, vieläpä on
suurella vaivalla ja suurilla kustannuksilla niihin
tehry oivallisia maanteitä. Jyrkkyyden vuoksi tiet
ovat monimutkaisia, ja monessa paikoin ne on kal-
lion seiniin hakattu; jokien ja syvyyksien ylitse on
rakennettu siltoja.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen
vuorilta, niin syöksee usein alas suuria lumivyö-
ryjä eli laviinejä, ja matkustavaisten varjoksi on
sen tähden moneen paikkaan rakennettu katettuja
teitä. Alas syöksyvät la.viinit vierevät silloin Kat-
tojen yli vahinkoa tekemättä. Neljän vuorisolan
lävitse Kulkee rautateitä, rautatien tunneli (maan-
alainen tie) vie Ranskasta Italiaan, ja Sveitsistä
kulkee rautatie Italiaan toisen tunnelin Kautta, joka
on porattu 15 kilometrin levyisen vuoren (S:t (3-ott-
hardin) läpi.

Jokia. Keski-Guroopan alangon läpi juofjee monta
joFJea, jotka kaikki, paitsi Rhein, tuletoat Keski-Guroopan
uutorista. Niitten jokien juoksu näyttää selmästi, että
Äeéfi-Gitrooppa loiettää merta kohti pohjoiseen ja länteen päin.

Itämereen juokjee ttarpaateitta Wislct eli Weik-
sei (taup. SSarssoioa ja Saitäig) ja Sudeeteilta Oder (faup.
IBreslau ja ©tetttn).

Pohjan mereen juofjeioat (S Ib e (faup. 2)resbeu ja
Hampuri), 3B es er (kaup. Breemi), Rhein [rein] (kaup. Strcch-
burg [frjtraasburjtj] ja öin), Maas (kaup. dotter-barn), ja
©chelbe (faup. Antwerpen), jotka kolme uutntefjt mainittua
yhtymät lasfieijjaau mereen.

Kanaaliin juoksee öeiue [scen] (faup. pariisi, 3roucti
Iruaaitg] ja Se Havre slö-aavrj).

$t lanttu mereen juokjee Loir e [ioaar] (kaup. Nantes
luaangtl), ja ©aronne sgarunj (faup. Borbeanx sborbool).

Msi/i syntyy S:t Ootthardilla, joka on Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjoiseen päin Sveitsin
kautta ja virtaa sitten Bodenjärven läpi länteen-
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päin Baselin kaupunkiin asti. Sveitsin läpi Kul-
kiessaan se ei ole haaksikululle sopiva, sillä sen
juoksu on liian ryöpea, syystä että se kulkee ahtaita
paikkoja kallioiden välitse. Baselista se juoksee
suuren E-heininlaakson läpi (Kaup. Basel, Strassburg
ja Mainz) ja saapi sen pohjoispäässä 1/am-nimisen
haarajoen idästä. Kölnin seuduilla alamaalle tul-
tuansa se muuttuu leveäksi, tasaisesti juoksevaksi
virraksi, jota hyvin suuret alukset saattavat purjeh-
tia. Hollannissa siihen yhtyy M««6 ja Sehelde, jayh-
dessä ne Kolme jokea muodostavat suuren suisto-
maan, jossa on paljo saaria. — Nhein on hyvin tär-
Keä joki eikä ainoastaan Hollannille ja Belgialle,
jotka ovat sen suiston varrella. Joka päivä Kulkee
jokea pitkin monta purje- ja höyrylaivaa, jotka
kuljettavat matkustajia ja tavaroita Keski-Euroo-
pan sisä-osiin ja sieltä taas toisia pois Siitä nä-
kee, miten tärkeät joet ovat keskuusliikkeelle.
Ennen aikaan, kun rautateitä ei ollut, joet olivat
vielä tärkeämpiä Kuin nyt; mutta niitä myöten
kuljetaan yhä nytkin sangen paljon, koska purjeh-
dus niillä on paljoa huokeampi kuin rautateillä
kulku. Jokia pitkin alaspäin Käypi Kulku tietysti
helpommin; sen tähden ~uitetaankin u niitä myöten
suunnattomat määrät hirsiä sisämaan metsärikkailta
seuduilta rantamaahan.

Keski-Guroopan muorien eteläpuolelta jaAlppien poh-
joispuolelta juoksee wesi niiden rouorten mä lisille tasangoille;
ja niin lähtee $tt)oiix pohjoiseen pain, Rhone sroouj länteen
päin ja Tonama itään päin.

3Bälitnereen juoksee Rhone, jofa, jamoin kuin
Rheinkin, alfaa S:t Gotthardilta ja mirtaa länteen päin
©eitéoen järroen läroitje. foonin kohdalla je kääntyy etelää
kohden (faup. ©enene [ffieiteeo] ja Lyon [liooitg]).

auetaan mereen juoksee Sckmarzmaldilta Tona-
ma, jofa on lähes 3,000 km. pttfä ja pituudeltaan Euroo-
pan toinen joki. Se juokjee ensin itää kobden Itätoallau
läpi; Unfariesa se fääittim etelää kohden, ja sitten se taas-
juofjee itään päin (faup. ©ien [totin] ja 95itbapeft).

Ilman-ala. Keski-Euroopan alangolla on meren
läheisyyden vuoksi meren ilman-ala; vaan mitä
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edemmäksi tullaan sisämaahan ja itään päin, sitä
enemmin se muuttuu mantereen ilman-alaksi. Unka-
rissa sen tähden sataa ainoastaan puolen sen vertaa
kuin meillä. — Luulisi Keski-Euroopassa lämpimän
suuresti enenevän etelässä päin, mutta niin ei ole
asian laita, koska Keski-Eurooppa vähitellen kohoaa
etelää Kohden. Sillä mitä korkeammalla merenpin-
nasta joku paikka on, sitä Kylmempi se on. Kor-
keilla alpeilla on monen sadan ristikilometrin ala
ikuisen lumen peitossa. — Kasvikuntakin on melkein
sama; Kuitenkin huomataan vähän erilaisuutta.
Pohjoisessa osassa leivotaan samoin kuin meillä
leipää enimmälti rukiista. Ranskan maalla ja ete-
läisessä Keski-Euroopassa sitä vastoin vehnä on
leipaaineena („Ranskan leipää") Viiniköynnös, joka
pohjoisissa osissa ainoastaan lämpiminä kesinä te-
Kee makeita hedelmiä, on hyvin tärkeä viimeksi
mainituissa maissa, ja Ranska on koko maailmassa
se maa, joka tuottaa enimmin ja parhainta viiniä.
Viinimaissa myödään viini hyvin huokeasta hinnasta,
ia sitä juodaanyhtä paljon Kuin meillä olutta; palo-
viinaa sitä vastoin siellä ei tunneta.

Uskonto on Keski-Euroopan pohjoisessa osassa
protestanttinen, eteläisessä ja läntisessä katolinen. Boh-
jois-Saksassa asukkaat ovat enimmälti luterilaisia
ja Alankomaissa reformeerattuja. Neformeerattu
usko on myös levinnyt Sveitsin maan muutamiin
osiin. NaiisKa, Belgia ja Itävalta-Unkari, sitä vas-
toin ovat katolis-uskoisia.

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

4. Saksan keisarikunta.
(540,000 rkm., 51 \!- milj, ajuf.)

Rajat: katso kartasta.
kärnan vuosisadan alussa oli Ranskan keisari

Napoleon I valloittanut suuren osan Eurooppaa.
Paitsi Ranskan hän oli Espanjan, Italian, Belgian,
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Hollannin ja Bänsi-Saksan hallitsijana. Euroopan
ruhtinaat yhdistyivät silloin hänen valtaansa kukis-
tamaan; ja se yritys heille onnistuikin. He kokoon-
tuivat sen jälkeen „kongressiin" "Wieniin Euroopan
valtio-asioita järjestämään. Siellä perustettiin 38
valtiosta Saksan liitto, jonka tarkoituksena oli aut-
taa toisiansa. Yhteisiä asioita johtamaan asetettiin
liitto-kokous Frankfurt am Mainiin, johon Saksan
valtakunnat lähettivät edusmiehensä. Biiton kaksi
mahtavinta valtakuntaa, Preussin kuningaskunta ja
Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin kateelliset,
josta viimein v. 1866 syttyi sota. Taistelussa Preussi
voitti. Itävallan täytyi luopua liitosta, ja se rau-
kesi. Preussi valloitti monta liittovaltiota ja hankki
itselleen ylivallan. Pohjois-Saksan valtiot tekivät
sitten keskenänsä liiton, niin nimitetyn /^M.?-O«/>
sam liiton, Preussin johdannan alla. Siihen liittoon
Saksan ja Ranskan viime sodassa yhtyivät myös
Etelä-Saksan valtiot.

Saksan sopii jakaa kahteen osaan, nimittäin Poh-
jois-ja Gtelä-Saksaan, joiden rajana on Mainin joft.

Tärkein elinkeino on maanviljelys. Paitsi viljaa
kasvatetaan Saksassa suurissa määrin valkojuunk-
kaita, joista valmistetaan sokeria. Viinin viljelys
on Bounais-Saksassa hyvin laaja. l^o^i^ö on
myöskin tuottavaa. Saksan teollisuus on ensimmäi-
siä maan päällä ja kilpailee Englannin jaRanskan
teollisuuden kanssa. Kaupan ja muun liikkeen hel-
pottamiseksi on rakennettu tiheään rautateitä ja
kanavia, joista suurin, Pohjan ja Itämeren välinen,
leikkaa poikki Jyllannin niemimaan. Kansan valis-
tus on yleinen varsinkin Pohjois-Saksassa, ja harva
maa on siinä suhteessa yhtä korkealla kannalla.
3Vsis<M'Ben tutkimuksen alalla Saksalaiset ovat ehkä
maailman ensimmäinen Kansa. — Saksan ja Euroo-
pan mannermaan tiheimmin asuttuja seutuja ovat
alaisen Rheinin varsilla olevat alueet ja Saehsin
kuningaskunta, joissa harjoitetaan suurta tehdas-
teollisuutta. Bounais-Saehsissa asuu 300 ja Ala-
Rheinillä jopa 400:kin henkeä ristikilomeirin alalla
(Suomessa Uudenmaan läänissä 22 ja koko Suo-
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messa keskimäärin 7). Puolet Saksan väestöstä asu-
vat kaupungeissa (Suomessa Vs).

Pohjois-Slltsaan kuuluu 21 »aitiota. Pääwaltio on
Preussin kuningaskunta. Muista siihen fHulttioista
loaltioista owat tärkeimmät Sachsin fun ingasfunt a,
(Sacl)sin herttuafunnat, MectUeubttrgiit ja Ol-
denburgin suuriherttuakunnat, 3 wapaata kau-
punkia Lyypekki, Hampuri ja Vreetnt.

Etelä-Taksaan fuuluu Valerin ja Wurt tein ber?
gin funingasfuunat, Vaadin ja Hesjitt suuri-
herttuafunnat ja (Slfag-Öotbringin waltiomaa.

Elsasin ja osan Bothringia Saksan maa valloitti
Ranskalta 1870—1871 vuosien sodassa. Xe ovat
asetetut Saksan keisarin hallituksen alaisiksi välit-
tömänä valtiomaana.

Saksan roattiot oioat yhdistetyt yhdeksi waltakunnaksi,
Saksan waltakunnaksi. Preussin kuningas on walta-
kunnan keisari.

Preussin kuningaskunta
(350,000 m., 31 milj. jul.)

011 faksi kolmatta osaa Saksan maata ja täyttää suurimmanosan Pohjots-iSafjaa. Mecklenburg ja Sachsin herttuakun-
itat sen jaunoat itäiseen ja läntiseen osaan.

Vähäisestä valtakunnasta on Preussin kunin-
gaskunta ainoastaan puolen toista vuosisadan kulu-
essa kasvanut niin mahtavaksi, että se nyt on yksi
Euroopan „isovaltoja". Preussin kuninkaista m ai-
uittakoon Fredrik 11, joka ennen muita hankki
valtakunnallensa arvoa. Preussilla onkin enimmi-
ten ollut voimakas hallitus ja lukuisa, hyvästi
varustettu sotajoukko. Sen lisäksi tulee, että si-
vistys siellä on hyvin korkealla kannalla, johon on
syynä muun muassa se seikka, että yleinen ope-
tusvelvollisuus siellä on ollut voimassa jo toista
sataa vuotta. Preussin valtakunnan alkuna oli ai-
noastaan Brandenburgin vaaliruhtinaskunta. Vähi-
tellen se sai idässä Pommerin ja Preussin maa-
kunnat, jotka ovat Itämeren rannalla, Posen'in, joka
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on Puolan rajalla, sekä etelässä Sleesian ja Saoksin.
Lännessä se sai Hessin, Nkeinin maakunnan ja
Westfaalin, Hannoverin, joka on Pohjan meren
rannalla, sekä Holsteinin ja Slesvigin, jotka ovat
Pohjan meren ja Itämeren välillä. — Pääkansa ovat
Saksalaiset. Itärajoilla kumminkin asuu mvös /3/«-
vilaisia, varsinkin Puolalaisia, ja pohjoisessa väliä
Tanskalaisia.

Itäisessä osflösfl oioat tärfeimmät faupnttgit itä-
meren rannalla:

Kö 0,36 era,, Danzig ja ©tett i n [jrettin].
Ne harjoittamat kaikki snuri-arwoista loiljatauppaa ja katsi

ensin mainittua oioat sitä paitsi wahwoja linnoituksia itä* ja meri-
rajan suojelua Marten.

Liliimaas a oioat:
Berliini, Maqbeburq, 2Bitten6era ja Breslau.
Berliini (Berlin) on Preussin pääkaupunki, ja siinä on

I "'i milj. asuk. Se ei ole manha kaupunki, ja on se sen tähden mer-
tiilinen suurista ja leiocistä kaduistaan ja uumista komeista raten-
nuksistaan. (Siellä on luurin Satsan 20 yliopistosta. —Ma g b e-
burg on wahwa linnoitus ja Saksan soturin malmistuksen pää-
paikka. — Wittemberg on Lutherin toiminnasta tunnettu. —

Breslau, toättluluultaau Preussin toinen kaupunki (350,000 asut.),
harjoittaa juurta millakauppaa ja tehdasliikettä.

Säntifeäfä osas a owat:
Frankfurt am Main, Köln, Ditsseldorf,

Glberfeld ja Barmi sekä Raitit ooer [hannoojer].
Frankfurt am Main on rikas fauppafaupuufi. —

Köln'issä on Saksan maan suurin ja komein tuomiokirkko. Siinä
kaupungissa walmistetaan tunnettua „Ean de (£ologue" [oo dö to-
lönj] (300,000 asuk.). — Elb erf e I b'iu ja Bar m i'n (Barmen)
melkein yhteen tasmaneissa kaupungeissa on suuria kutoma- ja muita
tehtaita. — Dii s s eld orf issaja |> a n n oPer i ssa on suuria
konepajoja.

pohjoisessa on Kiel lMlj ja 21'ttona Holsteinissa.
Kielissä on oiMaKiucu sotasatauta. — Alt on a Haiupit-

rin lvieressä on milfas kauppa» ja tehbasfaupuuft.
Sachsin luntiioa^tiintta^ia on SDreében, Leipzig

ja Chemnitz ffeinnité].
Dresden (300,000 asuk.) on pääkaupunki, ja siellä on kuu*

luifa maalausten kokoelma. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan
keskus, ja sieltä lähetetään kirjoja kaikkiin maihin (400,000 asuk.). —

Chemn i t z i ssä on suuria pituioitta* ja millatehtaita sekä kone-
pajoja.



43

Kolmesta ttutpaaéta laitpuitfltéta on Hampuri (£ambitrg)
lähellä (Mbcit Iclveää suulahdelmaa ja siis »valtameren läheisessä yh-
teydessä; (Slbcä ja rautateitä myöten sieltä lähetetään tawaroita
Saksan sisämaihin, ja toisia tulee ulkomaille wictäwiksi. Se ou sen
tähden tärkein kauppakaupunki ©uroopau mantereella. Hampurissa
ja Altonassa on yhteensä 800,000 asukasta. — Breemi (Bremen)
on Weserin »varrella ja Lyypekki (Liibeck) lähellä Itämertä.

Valerissa (75,000,000 rfut., 5V4 milj. ajuf.) on
Munch en smynhhjenj ja 9citrnbera,.

Miinc h e n ou pääkaupunki (400,000 asuk.). ©e ou Saksantärkein taidetaupuuki, ja siellä on suuria taidekokoelmia, joita säilyte*
tään komeissa rakennuksissa. 9Jtuudjenissä tehdään paljon „SBaicrin
olutta". — Niirn b ergissä on moneulaatuisia tehtaita. Siellä
muun muassa tehdään paljon leikkikaluja.

Sfltirttemberg oll «Stuttgart pääkaupunkina.
Stuttgart on Etelä-Saksan tärkein kirjapaino- ja kirja-

kauppapaikka.
&e3fisfä 011 Mainz.
Elsassissa on Strassbttrg ohetuin warrella.
Mainz ja Stras s bur g sekä Köln owat wahwoja lin*

tuista, jotka juojeletoat länsirajaa. Strassburgiu tuomiokirkko on
maailman mainio korkeasta toruistaan.

Viime aikoina on Saksa hankkinut itselleen
Aafrikassa ja Etelämeren saarilla laajoja alusmaita,
joiden pinta-ala on yhteensä 2 Ya milj. rkm. ja asu-
kasluku 6 t. ? nrilj.

5. Itäwalta-Unkari.
(625,000 rkm, 43 milj. asttf.)

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

-822. Lännessä asuu Saksalaisia, pohjoisessa ja ete-
lässä >3/«l)i/tt/>ia^ idässä Rumaaneja ja keski-osassa
Unkarilaisia eli M,^i/«^e/« [mådjaarj (7 /i milj.).

Eri kansojen eripuraisuuden vuoksi ei Itävalta
ole mikään vahva valta, vaikka se on iso. Valistus
ei myöskään ole ylimalkaan kiitettävällä kannalla
paitsi Saksalaisilla.

Uaa on varsinkin Unkarissa erinomaisen vil-
javaa. Paitsi tavallisia viljalajeja ja maissia kas-
vatetaan viinikövnnöstä („Tokai'n viini") ja tunak-
kaa. Vhtä tärkeä 6lml(6lN0 kuin maanviljelys on kar-
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janhoito, jota harjoitetaan varsinkin Alppiseuduissa
ja Unkarin aroilla. Vuorista saadaan rautaa ja
muita metalleja sekä kivihiiltä ja Karpaattein luo-
teisrinteestä suolaa. Teollisuus on hyvällä kannalla
varsinkin läntisissä osissa.

Suoria ja jokia: katso Keski-Eurooppan.
Itämaita jafautuu 2 pääofaau, nimittäin 1. I ta-

ivalla n keijarikuntaan, johon fuiiluit pohjoiset ja
läntiset maafimnat lniiden joufossa Böömi, .^attitfia-, Ti-
rooli j. n. e ), sefä 2. Un f art fn n inga s fun ta an, jo-
hon kuuluu itäiset maat (ivarsinainen Unkari, Transsilivcta-
nia y m.).

Itiiwallan keisarikunnan tärkeimmät faupitugit owat
graafi a, Wien ja Triést '

Pr a ah a (Prag) ou Böömin pää* ja tärkein tehdaskaupunki
(300,000 ajuk.). — ILieu, keisarikunnan pääkaupunki ja kaupan
sekä teollisuuden keskus (1 x 2 milj. asuk.), on edullisella paikalla 3tä*
mallan »valtajoen, Sonaluau warrella. Se on erittäin komeasti ra*
kennettu. — T x ie s t on lualtahtnnau tärkein merikauppakaupunki.

Unkarin kuningaskunnassa on Budapest [päjht].
Budapest oit Unkarin pääkaupunki, ja siinä on 550,000

asut — Buda ja Pest, alkuaan eri kaupunkeja, oluat kahden puolen
Tonawaa ja owat yhdistetyt pitkällä »vitjasillalla.

Itävalta-Unkarin hallinnan alaisina ovat l^ur-
kin entiset maakunnat Losnia ja Hertsegoviina, Bal-
kaanien niemimaata (50,000 rkm., I '/^ milj. asuk.).

6. Sweitsi.
(40,000 rfm., 3 milj. asnf.)

Rajat: katso kartasta.
Sveitsi on niitä harvoja Euroopan maita, jotka

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

Asukkaat ovat eri sukuperää, nimittäin <3«^sa-
/<Msi>/, joita on runsaasti 2/3 väestöstä, sekä lännessä
Ranskalaisia ja etelässä vähä Italialaisia. Runsaasti
puolet asukkaista ovat protestantteja, muut katoli-
laisia. He elävät sovinnossa keskenään ja ovat
aina olleet tunnetut vapaudenhen^estä ja isänmaan-
rakkaudesta. Sopunsa ja maan vuorisen luonnon
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vuoksi he ovat voineet vastustaa muiden maiden
yrityksiä heitä voittamaan. — Kansansivistys on
korkealla kannalla, ja nykyaikainen kansakoulu on
saanut alkunsa Sveitsistä.

Sveitsi on vapaavalta (tasavalta). Siinä on 25
vapaavaltiota, joita sanotaan kanttooneiksi. Kaikkien
niiden ylinnä on Bernissä sijaitseva liittoneuvosto,
jonka päämiehenä on presidentti.

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpi-
mänä vuodenaikana käyvät karjat laitumella vuo-
rilla, joilla rehottavat tunturikasvit tekevät maidon
sekä rasvaiseksi että hyvänmakuiseksi. „Sveitsin
juusto" on sen tähden oivallista. — Macdakin ni//si-
lään, missä siihen tilaisuutta on, taitavasti. — Kor-
kealle kehittyneet ovat sen ohessa tehdas- sekä var-
sinkin kotiteollisuus (silkki- japumpulikankaita, koru-
ompeluksia ja puunleikkauksia sekä ranskalaisessa
Sveitsissä aikakelloja ja metallikoristeita. — X^aA^«
on sen tähden iryvinvilkas; Saksan ja Italian välinen
kauppa kulkee parhaiten Sveitsin kautta. Omitui-
nen etu Sveitsin maalle on sen luonnon ihanuus.
Sveitsissä tavataan korkeita lumipeitteisiä vuoria
sekä jääkenttiä („Gletscher") ja kohisevia koskia
y. m., mutta myöskin semmoisia vuoriseutuja ja
laaksoja, joille helposti päästä voi; sen tähden mat-
kustaakin Sveitsiin ja oleskelee siellä kesäaikoina
paljon ulkolaisia. Se seikka tuottaa tietysti san-
gen suuren hyödyn. Saattaisi luulla, että paljo
vuorityötä harjoitetaan Sveitsin Alppimaissa; mutta
niin ei ole asian laita, sillä Alpeissa on vaan vähä
metalleja.

Iyet, joista Nhein ja Rhone oroat tärkeimmät,
eiroät suuresti edistä kauppaa, koska niiden juokjtt läpi
rouoritnaan on ryöfteä, eiroätfä siis ole haafjifutulle sopiroat.

Tärkeimmät fanttoontt oroat piiätllupltnkiensa ni-
miset, niinkuin Geneve [jhencco], ern, Zurich [ti lyhytj
ja Basel. — Kaupungit etroat ole roarsin suurta: suurim-
mat oivat Zurich, Geneve ja $}afel.

Zurich is sä (120,000 asuk.) ou yliopisto ja teknillinen
korkea koulu; Basel on saksalaisen Sweitsin kaupan keskusta. fum=
massakin on siltti- ja muita tehtaita. — Geneve ou taskukellojen
ja metallikoristeiden tcennän pääpaikkoja.
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7. Hollannin kuningaskunta cli
Alankomaat.

(33,000 rfm., 4 V4 milj. asitf.)
Rajat: katso kartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö, joka
on Saksalaisten sukua, on vähälukuinen, niin Hol-
lantilaiset kunnollisina kauppamiehinä ja mttamiiii/e-
-lyinä ovat hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa he olivat maailman kaupan etupäässä. Hol-
lanti on perustanut laajoja uutismaita vieraisiin
maanosiin, esim. Intian saarille, joista se saapi kal-
liitä tavaroita, niin kuin maustimia ja kahvia. —

I^un alhaisen Hollannin („Alankomaitten u) läpi
juoksee Rhein, Naas ja Sehelde, joiden suuhaarojen
välissä on joukko saaria, niin Ilollantilaisten täy-
tyy rantavalleilla suojella itseään meren ja jokien
tulvilta. Maa on viljavata vaikka vesiperäistä;
rantavallein sisäpuolella ovat avarat marskimaat,
joilla /i-tt^tt nauttii niittylaidunten rehevää ruohoa.
Suuri on voin ja juuston valmistus ja kannattaa
hyvin. Hollantilaiset ovat myös tunnetut puutar-
hanhoidosta. Haarlem/in seuduilla nähdään koko
maisemat täynnä kukkasipuleja (hyasintteja, tul-
paaneja j. n. e.). — Tärkeä elinkeino on myös /ett-
lastus, jota harjoitetaan Skotlannin pohjoisrannikolla
ja saarilla saakka (^Hollannin silli").

Tiheimmin asuttu on varsinainen Hollanti eli
läntinen rantamaa, joka melkein kokonaan on me-
renpintaa alempana. Siellä asuu neljättä sataa hen-
keä ristikilometrillä.

Tärfeimmät kaupungit oivat Slmjteroam, S^ot-
terdam ja Haag.

Omituista on, että Hollannin useimpien kaupunkien läpi juok-see kanawia, joiden kummallakin puolella on puilla istutettuja katuja.
— Amsterdam on pääkaupunki (450,000 asui.). Seit lähellä on
pieni Za a nda m'in kaupunki [sanbam], jonka laitoatehtaaöja Pie-
tari Suuri työskenteli laitöattraleuttusta oppiakjeett. — Rotter-
damkin on tärkeä kauppakaupunki. — Haa g'issa asuu kuningas.
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8. Belgian kuningaskunta.
(30,000 rfm. 6V4 milj. ajuf.)

Rajat: katso kartasta.
Belgia yhdistettiin sienin kongressissa Alan-

komaihin mutta erkausi v. 1830 ja on siitä lähtien
ollut itsenäisenä kuningaskuntana.

Belgia on alankoa samoin kuin Hollanti, ja
.sen läpi juoksee Maas ja Sehelde. Ainoastaan
kaakkois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka
ovat suuriarvoiset Belgian teollisuudelle, sillä niissä
on runsasantisia rauta- ja kivihiilihautoja. Teolli-
suus on sen tähden hyvin edistyneellä kannalla.
Muuten Helgia on edistynyt yhtä paljon kuin Ala-
maatkin maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa.

Asukkaiden onkin täyty mys tehdä ahkerasti
työtä, sillä Helgia on Euroopan tiheimmin asuttuja
maita, Maasin ja meren välisissä tehdasseuduissa
kun on 300, Keski-Belgiassa jopa 350 henkeä risti-
kilometrin alalla. — Pohjoisessa, tasangolla, asuu
Flamilaisia, jotka puhuvat samaa kieltä kuin Hol-
lantilaiset. Eteläisissä vuoriseuduissa asuu Valloo-
neja, joiden kieli on Ranskan murre. Virallinen
kieli ja oppikoulujen kieli on Ranska.

Tärkeimmät kaupungit oivat Brunei, Antiver-
pen, ©e n t ja Liége slieeshj eli Siitti el).

Brussel ou pääkaupunki ja oit (Surooöait kauniimpia fan*
punkeja (500,000 asut). — Antwerpen ou S3elgian tärkein
kauppakaupunki ja linnoitus. — G eu t harjoittaa tehdasliikettä ja
juraeöista »uutafhanhoitoa. — L i« g e ivalmistaa suuressa mää-
xä&)ä sota*ascita.

Helgian kuningas on myös Aafrikassa äsken
perustetun Kongon valtion hallitsija.

9. Ranska.
(536,000 rfm., 38 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.

Ranskan maan ttssma on hyvin edullinen; sillä
Hanska ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat
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ovat sille avoinna, että Atlantin mereen, joka sille
avaa tien muuhun maailmaan. Sitä paitsi se on
muusta Euroopasta erotettu todellisilla Luonnon-
rajoilla, nimittäin Byreneitten, Alppein, Juuran
vuorten ja Vogesien kautta, ilman että ne estävät
yhteyttä mannermaan kanssa. — Ben lisäksi on.
Ranskan «7msm«/a mukava ja maanlaatu on monen-
laiselle viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköyn-
nöksen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä
osissa, etenkin Rhonen laaksossa, on istutettu pai-
jon silkkiäispuita, joiden lehdistä silkkiäinen elää.
Ranska valmistaakin Kiinan ja Italian kanssa koko
maailmalle silkkitavaroita.

Pohjoinen ja läntinen osa on Kesfi-Euroopan alan-
OM jatfoa, itäisissä osissa on Muoria, nimittäin 2)la*
Ransfa (Cevennit), Vogesit, Inura ja Alpit. Etelässä
erottaloat Pyreneet Ranskan Espanjasta.

Joet oivat Maas ja Schelbe, — ©eine, Soire
ja ©aronne, — seka Rhone. Ne oioat kaikki purjeh-
bittatoia ja auttaivat sisämaan ja meren keskinäistä yh-
teyttä.

Ranskan kaupalle aviisi ovat myös liii^iiiB3iX
i'3iit3,ti6t, se onkin sen t,3ii66ii hyvin vilkas, niiittii
paljoa laajempi on. kuitenkin Englannin. — Vuori-
työ ei 016 suuren-arvoinen; saadaanpa Iliiimiiilii^iii
i^iviiXiiiltä, joka n^ö6.^tt3,3, Ranskan t,6olliBiiiitt3,. —

Teollisuus on täi'l!6iiiii)i9, maan päällä. Ranskalai-
86iX tehdastuotteet ovat tunnetut somuudestaan, ja.
8611 811i1t6611 ne voittavat, kaikkein Niiii66ll. 1113,16.611
teokset.

Ranska on tasavalta.
N3,iiBl:aii keisari Napoleon 111 joutui V3,iiii6ii-

t.66ll sodassa, sotki RaHBl!3< ja 83^83, kävivät V. 1870-
-— 71. Sen jälkeen Ranska tilli tasavallaksi. 1^3,-
-poleon oli i)^B^ll^t hallituksessa 3:tt,H kymmentä
vuotta, vaikka R3HBii3,lg,iBia. on V3.ilv63> i13.11it3,, Il6l-
ään viliili3,3.ll ja vaihtelevaisen luonteensa tähden.
Muuten Ranskalaiset ovat ahkeraa ja 83,3>8täV3,i8iXä
1^3,1183,3,.

Kaupungeissa asuu kolmas osa Ranskan asuffatta.
Suurimmat oroat Pariisi, josja on lähes 3 mtlj. aju-
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Pariisi.
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fasta ja Lyon sekä Bordeaux, joissa on fitmmasjatut
400,000.

Pohjoisessa Oli lähellä Belgian rajaa Lille jiiilj ja
meren rannalla Calais skaleej. Le i)aore [lö aator],
Ro ne [ruaattg] ja Cherbourg ssherbuurj.

Sille, roahtoa linnoitus, sekä Ro ue n otoat fatomateoUt*suuren pääpaikkoja. — Calais on ylikulku-paikka Englantiin. —

Se Havre on Pariisin ja Rouenin satamakaupunki. — © h er-
bo urg on oitvallinen sotasatama.

Lännessä on Nantes [naangt] ja Bordeaux sbordooj.
Nantes on lvilkas kauppa- ja tehdaskaupunki. —Bor-

deaux Ijarjoittaa mahdottoman juurta kauppaa punaisilla wiineillä,
jotta lviljellääu niillä seuduin.

(BelflSfä on Toulouse [tutuus] sekä SSälimeren ran-
nalla karseille [marféi] ja To n lon [tutooitg].

Toulouse ou tärkeä tehbastaupuitft. — Marseille
käypi kauppaa m. m. Sllgerin salsheerj kanssa, joka on Aafrikassa
ja kuuluu Ranskalle. — "To ulo n ou lujasti linnoitettu sotasatama.

(Sisämaassa on Par i isi,V ers a ill e s [toerfåi], Lyon
slioougj ja Saint Etienne [säängt etjöul

Pariisi (Parts sparii^) ou Ranskan maan pääkaupunki. Se
ou kahden puolen Seinen jokea ja ou maailman loistawimpia taupun*
rcja. Paljon toieratta matkustaa tvuosittaiu Pariisiin sen loistoa
katsomaan ja sen hunutulftéta nauttimaan. Pariisin rakennuksista huo-
mataan Louvren sluuw'rj Ituna kallisarwoisiue taidekokoelmilleen sekä
Notre ®amen kirkko "[nofr baatn], luoaliidihotelli, jossa ou Napo-
leon I:sen hauta, Eiffeliu rautainen torni, tola ou maailman kor-
kein rakennus (300 metriä). Kaupungin muinaiset linnanmuurit owat
muutetut teineiksi kaduiksi, jotka owat täynnä puu*t§tutuffia, ja niitä
sanotaan SBulctoaarbetfft. Kaupungin suojelemiseksi on paljo linnoja
rakennettu jen ulkopuolelle. — Ver salliessa on komea linna ia
maan mainio puisto. — Lyo u'issa, Rhöncn ja Saonen [joon] yh-
tymäkohdalla, ou Euroopan suurimpia stllfttchtaita. — S : t Etienne
ou Ranskan rautateollisuuden keskus.

Wälimeressä on Ranskan omana Korsikan saari, jonka
asukkaat puhuivat Italian kieltä. Sen pääkaupunki on Aja c*
cio sajätshioj, josja Napoleon I jytttyi.

Euroopan ulkopuolella on Ranskalla erittäinkin Aaf-
rtfaSsa ja Aasiassa juuret alusmaat, joioen yhteen laskettu
piutasala on 5 milj. xtin. ja asukasluku 45 milj.



51

10. Brittein saaret.
(315,000 rfm., 39 milj. asnf.)

Rajat: tat kartasta.
Niitä on kaksi juurta jaarta, (Suuri Britannia

ja Irlanti, Sttttresja Britanniasja on laitti,
Skotlanti ja SBaleS [uccls], jotta ennen oltroat eri

rvaltakitntina.
Nu^lanti on alankoa; "Wales on vuorimaata;

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 niissä on runsaasti /l^ö^«M'sias kivilajeja;
Englannin kansan varallisuus perustuukin sihen.
Metalleja saadaan rautaa ja tinaa; mutta niitä vielä
arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suuria
kivihiili-kerroksia, että vuosittain saadaan kivihii-
liä lähes 2,000 miljonan markan arvosta eli enem-
män kuin koko muussa Euroopassa ja vhtä paljon
kuin Ameriikassa Joku osa lähetetään ulkomaille,
mutta suurin osa kävtetään omassa maassa. Sillä
hiilirikkaudella kävtetään erinomaisen paljon teh-
taita, ja sen tähden on Englannin iso/iis^tts mahdot-
toman suuri. Tärkeimpinä tehdastuotteina sopii
mainita puuvillatavaroita ja metallitavaroita (esim.
tvökaluja, huonekaluja, tvkkejä ja rautalaivoja).
Kivihiiliseuduissa, etenkin Keski- ja Pohjois-Eng-
lannissa, on tehdaskaupunkeja toinen toisensa vie-
ressä, ja niiden ympärillä on maaseutukin tävnnä
tehtaita, Kaikkialla kuuluu koneitten jvske, ja mo-
nista savutorvista, jotka ovat korkeimpain tornien
korkuiset, nousee hiilisavu ja peittää vmpäristöt
mustalla hiilitomulla. Englannin tehdastavaroita,
jotka ovat mainiot hvvvvtensä ja huokean hintansa
puolesta, kävtetään kaikkiaalla maan piirissä, niin
hvvin kaukana Aafrikassa ja Aasiassa, kuin Eski-
moolaisilla ja Etelämeren asukkailla.

9Nere3tä lähtee S3rittein saariin syroiä lahtia. Itä-
puolella lähtee Pohjanmerestä Thames'in lahti, [thems]
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Hu mb er [hoWr] ja F h'in lahti [foorth], joihin laskee
Thamesin (kaup. Lontoo), Huniber'iu (kaup. §ult [höll]) ja
§orth'in joet. Länsipuolelta tunfeupi maahan Bristo-
lin lah t i [6ri§t'l], johon @eoern'ut joft [seoörn] purkaa
roetenjä. juuren Britannian ja Irlannin roälisrä Atlan-
tiu merta nimitetään Irlannin merefsi. Skotlannin länsi-
rannalle laskeutuu Ely de [tiåib] (kaup. Glasgow [gläsgoo]).

Suuren Britannian «ss)?m o)i edullinen, se kun
on Atlantin meren ja Pohjan meren välillä; yhtä
tärkeätä on sekin, että joet, jos kohta eivät ole
pitkiä, kuitenkin ovat niin syviä, että isot laivat
saattavat niitä myöten purjehtia pitkät matkat.
Se seikka on Britannian kaupan perustuksena. Ei
ole koskaan ollut valtakuntaa, jonka kauppa olisi
voinut vertoja vetää Suuren Britannian kaupalle.
Suunnattoman suuri kauppalaivasto, melkein yhtä-
suuri kuin maanpiirin kaikkien muiden maiden yh-
teensä, tuopi tavaroita Englantiin joko siellä käy-
tettäviksi tahi valmistettaviksi ja sitten taas muille
maille vietäviksi. Muutamissa päivissä vaihtavat
Brittein saaret enemmän kauppatavaraa ulkomaan
kanssa, kuin Suomen maa yhteen vuoteen. Eng-
lannin rautatiekartta näyttää, että siellä kulkee-
rautateitä jokaiseen vähänkin tärkeään kaupunkiin
ja etenkin jokaiseen merikaupunkiin. Itsestään seu-
raa, että sotalaivastonkin tulee olla ison, voidak-
seen sodan aikana suojella valtakunnan rannikot,
ja sen kauppalaivat kalliine tavaroineen maanpiirin
kaikilla merillä. Englannin sotalaivasto onkin suu-
rin, mitä yhdelläkään maalla on ollut („pantsari-
laivat"), ja kaikissa maanosissa on Britannian valta-
kunnan laivasto-asemoja.

Koska Brittein saaret ovat läntisen meren
luona ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä M6»
ren llman-ala, 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
sumu ovat tavallisia, ja monessa paikoin sataa viisi
sen vertaa kuin meillä. — Kasvit ovat samat kuin
Keski-Euroopassa; mutta kostea ilma vaikuttaa sen
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»että heinän kasvu on hyvin hyötyinen. Nurmikot
meidän puutarhoissa ovat englantilaista mallia. Il-
man-ala ja maanlaatu ovat maanviljelykselle ja kar-
janhoidolle edulliset, ja kumpikin on korkealle ke-
hitetty (Englannin „rotueläimet u). Kuitenkin tuo-
daan muualta paljon elatus-aineita, syystä että maa
on niin tiheästi asuttu. — Kalastustakin harjoitetaan
sekä omilla että vierailla rannikoilla.

Suurin osa asukkaista puhuu Englannin kieltä,
joka on Hollannin, Saksan jaSkandinaavian kielten
sukua. Äsken mainittuja kieliä sekä kansoja, jotka
niitä puhuvat, nimitetään yhteisellä nimellä germaa-

isi^s/. Germaanilaisista kansoista enin osa tun-
nustaa protestanttista uskoa. Ennen kuin Englan-
tilaiset ottivat Brittein saaret haltuunsa, asui siellä
samoin kuin Ranskassakin vierasperäisiä kansoja,
joista mainitut saaret ovat nimensä saaneet ja joita
yhteisellä nimellä sanotaan Kelttiläisiksi. Niistä kan-
«oista on vielä jäännöksiäLänsi-Irlannissa, Luoteis-
Skotlannissa ja Walesissa sekä Ranskassa Bretag-
ne'n [bretånj] niemimaalla. — Väestö on varsinkin
muutamissa valtakunnan osissa sangen tiheä. Puhu-
mattakaan luontoon „jättiläiskaupungista", jossa
asuu l/i Englannin väestöstä on useassa Keski- ja
Pohjois-Englannin kreivikunnassa neljättä sataa
henkeä ristipenikulman alalla ja yhdessä eli Englan-
nin „puuvilla-alueessa", Manchesterin jaLiverpoolin
seudussa, 800:kin henkeä. Kaksi kolmannesta Eng-
lannin ja Skotlannin väestöstä asuu kaupungeissa,
jotka sen tähden ovat hyvin väekkäitä, niin että
Brittein saarilla on 30 kaupunkia, joissa on enem-
män kuin 100,000 asukasta. — Suuren väentihey-
den ja siitä johtuvan toimeen tulon vaikeuden täh-
<len ovat jo kauan aikaa suuret ihmisjoukot vuo-
«ittain muuttaneet Ameriikkaan ja muihin maan-
osiin eli 80 vuodessa 14 miljonaa. Se seikka ja
Englannin laaja kauppa on vaikuttanut, että Eng-
lannin kieli on laajemmalle levinnyt kuin mikään
muu kieli maan piirissä.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kai-
lis. Kansa on varakas, mutta rikkaus on epätasai-
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sesti jaettu; muutamilla asukkailla on suunnattomat
tulot, mutta moni on suurimmassa köyhyydessä.
Kalleus tekee köyhille sen, ett'ei aika-ihmisten tvö
riitä, vaan myöskin lapsia lähetetään jo pienestä
pitäen tehtaisiin. Biitä syystä kansanvalistus ennen
oli verrattain alhaisellakannalla. I^vt on voimassa,
yleinen opetusvelvollisuus. — Uskonto Suuressa Bri-
tanniassa on F^oissianttmsN) Irlannissa katolinen.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana.
Kuninkaan (kuningattaren) vallan rajoituksena on
kokous, jota sanotaan parlamentiksi, ja joka on
jaettu vlihuoneeseen ja alahuoneeseen.

(^ntjlanniöfa on itäpuolella:
Lontoo, Hull ja dl ero c ajll e [«juu kasl].
Lontoo (London [lönd'n]) on Englannin pääkaupunki ja

maailman suurin kaupunki. Siinä ou lähes 6 mii], asukasta eli euem-
män kuin kaksi sen wertaa, mitä koko Suomen maassa. Sen edulli-
nen asema molemmin puolin sywää ja letoeää Styame§'iu jokea ousen tehnyt maailman suurimmaksi kauppakaupungiksi. Laiwat seisoivat
joko Thames'issa tahi laitoatelatotssa eli laimetuissa satamotéfa, jotka
owat niiit rakennetut, että Thamesin wesi luoteen aikana tultoaa sisään.
Joen alatse kulkee kaksi tunnelia, ja sen ylitse wiepi monta siltaa,
joilla on suunnaton liike. SDJonta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia
ja yhdistää sen muuhun Englantiin Ifsi rautatiewcrkko tullee kau-
pungin alatse. — §ull ja Netocastte owat Pohjoismaiden
kaupalle tärkeät. Netocastle lähettää muille maille paljon kilvihiiliä.

Eteläpuolella on Portsmouth [poortsmöth] ja Ply-
mouth [plimöth].

Ne kaupungit owat banaalin warrella, ja niillä on atoarat
satamat Britannian sotatattoastoa warten.

Lännessä 011 Bristol ja Liverpool [tioerpuul].
Liverpool, Englannin toinen kauppakaupunki, harjoittaa

suunnatonta merenkulkua ja ou Euroopan ja Slmeriitan yhteyden
sekä Ameriikkaau muuton pääpaikka.

SifämaaSfa on Birmingham [böörmiugäm], ©bef*
field [ihcfjiilb], Manchester [mäutfhesfr], Leeds [liibs] ja
paljon muita tehdaskaitvuukeja

Birmingham ou erilaisten metaUiteosteu, Sheffieldteräafcitteit, Manchester, jonka mereen yhdistää suurellinen ka-
nawa, on puunrittatatoaratu ja Seet>§ itnllatatoarain teetmäu pääpaikka.

Skotlannissa on pääkaupunki, Ed i n bur g [ediubörö],
idäsjä ja Glasgow lännesjä.

Glasgow, toäfttuiDultaan waltakunnan toinen kaupunki
(700,000 asuk.), ou (Skotlannin tärkein tehdas- ja kauppakaupunki.
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3rlanni£fa on pääkaupunki, Tubiin [boolin], ja
Belfast.

Kaikki mainitut kaupungit owat hywin wäekkäitä; Liverpoo-
lissa, 9ftanchc§tert§i"ä ja Birminghaminassa on kussakin puoli miljo-
naa asukasta, useimmissa muissa mähintäin 200,000.

Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso
kuin Suomi, niin se kumminkin hallitsee vieraita
maita, jotka yhteensä täyttävät 29 milj. rkm. ja
ovat siis lähes kolmea vertaa suuremmat kuin koko
Eurooppa. Englannilla on Euroopassa Gibraltarin
vahva linna Välimeren suun rannalla ja H/a/i« [maltta[
keskellä Välimerta. Sen tärkeimmät alusmaat ovat
muissa maan-osissa, nimittäin Pohjois-Ameriikan
pohjoinen osa, Aafrikassa Xaa^mi maa sekä laveita
muita aloja, koko Austraalian manner ja vihdoin ri-
kas ja avara Esi-Intia. Niistä alusmaista on hyvin
suuria etuja. Brittiläisten laivat tuovat kotiin sekä
tavaroita, joita myödään muihin maihin semmoi-
sina, kuin ne tuodaan, että myös raaka-aineitakin
tehtaisiin. Suuri osa valmistetuista tehdas-tuot-
teista viedään takaisin alusmaihin. Niiden alus-
maiden väkiluku on noin 350 miljonaa.

Etelii-Eurooppa
ott kolme niemimaata, nimittäin Pyreneitten, Italian
ja Balfaanieti 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 karista lehtiänsä,
vaan ovat aina viheriät, niinkuin laakeri, öljypuu,
sitruuna- ja appelsiini-puut, jotka molemmat viime-
mainitut kasvavat „

etelän hedelmiä". Nisu on
leivän-aineena.
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$$i)tenexiien niemimaa
Rajat: katso kartasta.

on jaatutt nimensä Pureueitten tunturijonosta, joka on
rajana Ranskan maata ivastaan.

Se sisältää kaksi tuningashtntaa, nimittäin Espan-
jan (500,000 rfm., lähes 18 milj. asuk.) ja Portuga-
lin (90,000 rkm., lähes 5 milj. ajur\).

Byreneitten niemi on vuorimaa, ylänkö, joka
kohoaa noin 600 m. meren pinnasta ja jota pohjoi-
sessa ja etelässä rajoittaa korkeat vuorijonot. Ilman-
ala on hyvin kuiva, ja siitä syystä on maanviljelys
huono. H^/tm^mc/o/is maa on paremmin sopiva, ja
Espanjan lammas, meriino-lammas, on vanhoista
ajoista asti ollut kuuluisa hienoista villoistaan.
Kaupalle ovat joet vähä-arvoiset; niiden juoksu, sa-
moin kuin Sveitsin jokien, on ryöpeä.

Jokia: Gbro juokjee taattoi\oon päin SSältmereen;
Taj o [tahho] (taup. Stsooa [lisvoa]) ja monta muuta juokjee
rouorijonojeu wälillä länteen päin Atlantin mereen.

Vaikka Byreneitten niemimaassa on runsaasti
metalleja, harjoitetaan vuorityötä ainoastaan vähäisen.
Suolaa saadaan paljon, niin sanottua „Sankt Yyveen
suolaa", josta joku osa tuodaan Suomeen.

Suolaa saadaan monella tavalla. Useissa vuori-
maissa esim. Länsi-Halitsiassa sitä kaivetaan niin
kuin metalleja („vuorisuolaa"). Etelä-Venäjällä,
jossa maa sisältää paljon suolaa, vievät joet suola-
ainetta suolajärviin. Kesällä, kun auringon paiste
kuivaa veden, jääpi suola jäljelle. Sitä luonnon
menetystapaa on Bortugalissa mukailtu. Suolainen
merivesi johdetaan näet aavoille paikoille; auringon
paisteella vesi haihtuu, ja silloin kootaan suola,
joka on jäänyt jäljelle („merisuola"). Suolaa saa-
daan kolmannellakin tavalla, nimittäin suolaläh-
teistä („Luneburg'in suolaa").

Niemimaan asukkaat, Espanjalaiset jaBortuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. Heidän kie-
lensä ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä su-
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kua Hanskan ja Italian kielille. — Heidän uskon-
tonsa on katolinen, ja siitä syystä on KanßanvallßtUß
jäänyt takapajulle.

11. Espanjan knningaskunta
oli muinoin Euroopan mahtavimpia valtakuntia ja
hallitsi suunnattomia alusmaita muissa maan-osissa.
Espanjasta läksi näet mainio merenkulkija Oolum-
bus matkoilleen ja löysi Ameriikan. Vähitellen
menetettiin löydetyt maat, ja Espanja on voimaton
huonon hallituksensa ja valtioriitojen vuoksi.

Kaupungeista on Madrid [madrii] kedessä, ©ra*
naoa ja Sevilla [sevilja] etelämpänä; Cadiz [taatos],
Malaga, Valencia ja Barcelona [varsseloona] meren
rannalla.

Madrid ou pääkaupunki, ja siinä ou 500,000 asuk. -©ra*
nada ja Sevilla omat Espanjan ihauimmassa ja sentähden
enimmin ylistetyssä osassa. — Muut kaupungit owat tärkeitä kauppa-
kaupunkeja. hiistä Malaga wie ulkomaille paljon lviiniä ja he*
delmiä.

Gibraltar [hhiibraltaar] on hywin wahwa linnoitus Wä-
limeren suun rannalla; se on Englannin hallussa.

Espanjalla on yhä Aasiassa, Aafrikassa ja
Ameriikassa laajanlaisia alusmaita, joiden asukasluku
nousee 10 miljonaan.

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

Kaupungeista on ainoastaan kaksi tärkeätä, nimittäin
Lisboa ja Oporto.

Lisboa (eli Lissabon) on pääkaupunki. Siinä on 250,000
asuk. — Oporto ou tunnettu toimistansa, jota janotaan „port-
wiiniksi".

Alusmaissa, joita on parhaiten Aafrikassa, on
15 milj. asukasta.
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Italian niemimaa
sisältää Italian kuningas kunnan (286,000 rnn., 31
milj. ajnf.). SBätimeresfä on paljon jaaria, joista tärkeim-
mät oroat Sicilia Milja] ja Sardegna [saroénja].

Rajat: katso kartasta.

Italian niemimaan rajana pohjotfesfa oroat Alppien
tunturit, aitoen alkupaikasta SBälimeren rannalta läh-

teroät Apenniinit, jotka kulkemat läpi koko Italian ja
jatkuivat roielä Siciliaankin. Se rouorijotto on siitä omi-
titincn, että siinä ou tulirouoria, niin kuin Vejuvio
(Stelä;ltaliasja ja (Stna Siciliasja. — Molentinitt puolin
rottorijouoa on alangotta; juurin alanko on je ijo tasanko,,
jota rajoittamat Alpit ja Apenniinit. Sitä janotaan Po'n
tasangoksi, kun sen läpi roirtaa Italian tärkein joki,
P o [poo] (kaup. Torino), joka lähtee läntisistä Alpeista ja
juofjee itään päin Adrian mereen, loinen, ntiteurui pie-

nemoi joki on elever e eli £it>er (faup. Rooma).
Kristuksen aikana hallitsivat Booman keisarit

melkein koko silloin tunnettua maailmaa. Keski-
ajalla, jolloin paavien valta ulottui yli koko kristi-
kunnan, oli Rooma taas koko Euroopan keskuk-
sena. Vähitellen se valta väheni, ja Italia hajosi
vähempiin valtakuntiin, joista useat olivat vieraan
vallan alaiset. Viime aikoina oli siten Itävallalla
muuan osa Bohjois-Italiaa. Joku aika sitten onnis-
tui Italialaisille vapauttaa maansa vieraasta vallasta
jayhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko Italia. Baa-
vin vallassa siihen asti oli niin nimitetty kirkko-
valtio eli keskinen Italia. I^ätä nykyä hänellä on
ainoastaan se valta, joka hänelle tulee uskonnon
päämiehenä.

Italiassa asuu yksi ainoa kansa, Italialaiset.
Heidän kielensä on alkuaan Batinasta eli muinai-
sesta Booman kielestä. Latinasta on sitä paitsi ai-
kuaan myöskin Ranskan, Espanjan ja Bortugalin
sekä Rumaanian kielet. Xaikkia niitä kieliä sen
tähden sanotaan romaanilaisiksi. Romaanilaiset kan-
sat tunnustavat katolista uskoa paitsi Rumaanilai-
set, jotka ovat kreikanuskoisia.
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Elatuskeinot ovat melkein kaikki hvvin vähän
edistyneitä. Hajaannuksen aikana tapahtui seisah-
dus ja taantuminen kaikilla aloilla, mutta viime
aikoina Italia taas on alkanut edistyä. Itse kansa
on älykästä, mutta unteloituuutta ja laiskaa. Boh-
jois-Italialaiset ovat kuitenkin toimeliaita. — Tär-
kein elatuskeino on silkinviljelys, ja Italia onkin se
Euroopan maa, joka tuottaa enimmän silkkiä. Bo'n
tasangolla istutetaankin silkkiäispuita pelloille ja
tienvieriin; ja niiden puiden välissä kiertelee viini-
puun köynnöksiä.

Italian ilman-ala on ihanampi ja suloisempi
kuin Etelä-Euroopan muiden niemimaiden. Min
pian kuin tulee Alppien vii Bohjois-Italiaan, huo-
maa Keski- ja Etelä-Euroopan ilman-alan erotuk-
sen. Bohjois-Italiassa on kuitenkin talvi sekä hai-
laa ja lunta; mutta etelämpänä, esim. Roomassa,
jäätyy vesi ainoastaan harvoin, ja jos lunta sataa
niin se pysyy ainoastaan muutamia tunteja; tammi-
kuussa jo puhkeaa ruusut ja orvokit. Etelä-Ita-
liassa ei ole hallaa paitsi korkeimmilla vuorilla.
Meillä sataa millä vuoden ajalla hyvänsä, mutta
Italiassa ainoastaan talvella.

13. Italian kuningaskuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa sekä Sicilian ja Sardinian
[sardiinia] eli Sardegnau saaret. Korsika, jonka ajuffaat
oivat Italialaisia, kuuluu Ranskalle.

Tärkeimmät kaupungit oroat:
StttltflSja Genova [dsiMova], Torino,

sD2ilåno ja 9§enesia.
Genova ou kauniilla paikalla kaupungista nimensä saaneen

lahden rannalla ja oli fesft-ajalla mahtawan wapaawallan päätau-
pnitfttia. —Mil an o (400,000 asuk.) ja T or i n o (300,00(3) owat
Pohjois-Italiau suurimmat kaupungit. 9Jlilano on Lombard ian raaka*
siltkikaupau keskusta. Siellä ou komia tuomio-kirkko, jofa ou tehty
ivalkeasta marmorista. — Venezia (eli Venedig) ou Adrian meren
rannalla. Se ott rakennettu „taguuua" nimisille saarille, ja jen
läpi tåt) taltattua ristin rastin. Ne owat katujen asemasta silla
tatooin, että niitä kuljetaan „göndola" mmifiéfä telttatoenhetéjä. Ve-
nezta oli mahtaman wapaawallan pääkaupunkina ja kokosi rtffauksia
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Venezia.
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kaupalla, jota se harjoitti Wälimeren maiden ja Intian kanssa. Wielä
nähdään sen rikkauden jäännöksiä monissa loistamissa palatseissa ja
kirkoissa. Kaikki on sieltä kuitenkin nyt lamassa, sillä kauppa on
hätotnntjt.

K^kt-Itöltflsjfl on Bologna [ootönja], Firenze,
Öioöruo ja Noottia.

801 ogu ass aou ©uroopait ttmtthitt yliopisto. — Firenze(eli Floräus) ou rikas taidekeräyksistä. — Livorno Wälimeren
rannalla on kauppakaupunki. — Rooma ou Italian pääkaupunki ;

siinä ou 450,000 asukasta. Sttutuatéajatt suuruuden jäännöksiä ou
koto joukko, niin kuin kuuuiaportteja ja obeliskeja. Suurin mui-
naisjäännös ou Äolosjeeum, teaateri, johon mahtui 100,000
katsojaa, ja jota Roomalaiset käyttimät miekkailu-huiveja ja eläin-
taisteluja marteu. — Uudemmista rakennuksista huomataan Pieta-'ri n-kirkko, maailman juurin kirkko, ja Vattfaano, maatl*
man suurin linna. Vatitaauossa asuu paalut. Roomassa ou paljon
tai£>eterät)ffiä; maalarit, kuwauweistäjät ja muut taiteilijat
matkustamatkin kaikilta haaroilta siihen merkilliseen kaupunkiin.

Etelä-Italiassa on Napoli.
Napoli (eli Neapel) ou Italian suurin kaupunki. Siinä ou

i/? milj. asuk. Se ou kaupungin mukaan nimitetyn ihanan lahden
rannalla ja lähellä Ve su oio ta.

Niin kuin 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. Bamalla aikaa kraateri heittää kuu-
mia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuvion
merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna 79 Kris-
tuksen syntymisen jälkeen. Baava ja tuhkasade
siHoin peittivät Pompejin ja ÄswlM/ittmin kaupun-
Ait. Viime vuosisadasta alkaen on ruvettu kaiva-
maan niitä kaupunkeja ilmi, ja on niistä opittn
paljon 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.
Bitkin Aasian itärantaa se kulkee etelään päin In-



62

Pietarinkirkko Roomassa.
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tian saaristoon asti. Yksinänsä Javan saarella on
50 tulivuorta.

Siciltösfu omat Messin an ja $atérmon kau-
pungit.

Messinä harjoittaa juurta etclähedelmäin („Messiuau he*
Mmätu") kauppaa. — Palermo ou (Sictltan suurin taupmiti.

Balkaanien niemimaa
sisältää miiji waltaknntaa Ne omat: Turkki (175,000
rkm. 3/4 milj. ajuk.) ynnä Bitiga arian ruhtinas-
kunta (96,900 rkm. 3^4 milj. ajitt), Kreikan kunin-
gaskunta (65,000 rkm. 2 V4 milj. ajuk.), di uniaan ian
kuningaskunta (130,000 rkm. 5 V2 milj. asuf.), Ser-
bian kuningaskunta (48,000 rkm. 2 '/4 milj. asttk.i ja
Montenegron ruhtinas kun ta (9,000 rkm. 200,000
asuk.)

«Rajat: katso kartasta.
Balkaanien niemimaassa 011 paljon wuorill. Suoteesja

kulkee muori jono ja, jotka omat Alppien jatkoa. Niistä
läDtee itään päin B al! a uit Mustaan Mereen asti ja
etelään päin Kreikan muoret, jotka kulkemat Hamaan
niemimaan eteläijimpään päähän. — Alppein, Saitaaniett
ja Karpaattien wälissä on suuri Tonawan laakso.

Tärkein joki ou Tonama, Se juofjee Tonawan
laakson läpi lännestä itään päin ja saapi ympärillä olemista
muorista paljon haarajokia, joista suurimmat omat Kar-
paateilta tulema Tisza [tifa] eli The ise ja Alpeilta tule-
mat Drama ja Sama.

14* Tnrkin waltaknntaa
hallitsee suuri ful taan i, jonka ensimmäinen ministeri
on nimeltään suuri iv i siiri; ylhäisimmät wirkamiehet
uiinitetääii pash öiksi. Turkin eli Osmaanien maltakun-
taan kuuluu sitä paitsi myös suuria alueita Aasiassa ja
Aafrikassa (yhteensä 3 V2 mtlj. rkm. 23 milj. ajuk.).

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa jatunnus-
tavat Mahometin uskoa. Keski-ajalla he valloittivat
Koiistantinoopolin ja pelottivat monen vuosisadan
kuluessa Eurooppaa rynnätessään läheisiin kristin-
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uskoi siin maihin, Turkkilaisten valta on vähitellen
vähennyt, ja useat sen osat ovat irtautuneet. Kreikka,
/3s^ö?'«, Rumaania ja MonisTts^o ovat aivan itsenäisiä,
valtioita, ja Bulgaaria on melkein itsenäinen. Ben
lisäksi Bosnia ynnä H^^se^ominK on joutunut Itä-
valta-llnkarin haltuun, Turkkilaisia Euroopan tur-
kissa onkin tuskin 1 V2 miljonaa; muut asukkaat-
ovat A)"SIMa!/<7/si«, Bulgaarialaisia, <3s)'ömi^/si'« län-
nessä Albaanialaisia. Viime mainituista, vaikka ennen
ovat olleet kristityltä ja kuuluvat intialais-eurooppa-
laiseen l<aN8anlalll(00N samoin kuin Kreikkalaiset sekä
romaanilaiset, kelttiläiset, germaanilaiset, liettualai-
set ja slavilaiset kansat, on enin osa uskonnoltaan
nyt mahomettiläisiä. Bitä vastoin Kreikkalaiset,,
Bulgaarialaiset ja kierhialaiset enimmäkseen ovat-
kristityitä. Eulgaarialaiset ja Berhialaiset, joista
viimemainituista enin osa asuu niemimaan luotei-
sessa osassa, Serbiassa, Bosniassa, Hertsegoviinassa.
ja Montenegrossa, ovat Slavilaisia. Kristityitä on
varsinaisessa turkissa lähes puolet asukkaista. Bal-
kaanien maiden kristityt kuuluvat samoin kuin Ve-
näjänkin kreikkalaiseen kirkkoon, ja Konstantinoopo-
lin patriarkka on heidän päämiehensä Turkinmaalla.

Turkkilaisilla on monta hyvää avua, ja he ovat-
etenkin sanansa pitäväisyydestä tunnetut. Siinä,
suhteessa heidän luonteensa on aivan perinvastai-
nen kuiu Kreikkalaisten. Turkin hallitus on kuiten-
kin hyvin huono („sairas mies"), ja kaikki elinkei-
not ovat sen tähden alhaisella kannalla, vaikka,
maa on hedelmällinen ja vuorissa on paljo me-
talleja.

ffaityungit: Konstautinoopoti Bosporin eli
Konstatttinoopoliit salmen rannalla, ©a loni Arkipe-
lagin rannalla, Adrianoopoli sisämaassa.

K oustautiuoop oli ou pääkaupunki, ja siinä ou noin
700,000 asuk. Muinoin sen nimi oli Byzautium. ©ultaauin liiman
nimi ou Seralji. Sofian mos te e oli muinoin kristittyni
kirkkona.

Kreeta eli Kandia oit tärkein Euroopan Turkkiin
kuulumista saarista.

Bulgaarian ruhtinaskunnassa on Sofia pääkaupunki..
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15. Kreikan kuningaskunta.
Kreikan k«MBa polveutuu muinaisajan kuului-

sista Kreikkalaisista. Se ei ole varsin valistunutta.
— Muinoin oli Kreikan maa hyvästi viljelty, ja
vuoria peittivät metsät; mutta ne ovat aikojen ku-
luessa tulleet hävitetyksi, ja ilman-ala on siitä
syystä kuivaa. IVlaanVllJ6l^B ei ole kovin edistynyt,
ja ainoana mainittavana ulosvientitavarana ovat
korintit. — Kaupassa ovat Kreikkalaiset hyvin tai-
tavat. Heidän maansa samoin kuin Englannin,
Tanskan ja Norjan ympäröitsee meri, ja sillä on
siis melkoinen me?'sn^tHn. Pienellä Hermupoliin
kaupungilla on kauppalaivasto, johonkuuluu monta
tuhatta laivaa. Nei-enkulun ja kaupan helpoitta-
miseksi on äskettäin kaivettu kanava Korintoksen
kannaksen poikki, joka mantereeseen yhdistää Mo-
reean niemimaan.

Pääkaupunki on Ateena, jossa on 100,000 asukasta.
Ateenan muinaista suuruutta muistuttaa suuri joukko siltä
ajalta säilyneitä rakennusten raunioita niin kuin Parte-
itottin ihanan temppelin jäännökset. — Syran saarella on
Hermnp o l i s.

16—18. Rumaanian ja Serbian kunin-
gaskunnat sekä Montenegron

ruhtinaskunta
ovat itsenäisiä valtakuntia sodan jälkeen, jonka
Venäjä kävi Turkkia vastaan vuosina 1877 ja 1878.

Rumaanill on ijo rajanko, rikas miljasta ja karjasta.
Pääkaupunki on Bukuresht.

Serbia, (Suroopau pienimpiä fititingaéfuntia (mrt.
muita), on muorista. samoin kuin ©meitji ei Serbiakaan
ulotu mereen asti. Pääkaupunki on Belgrad (waitea
Unna), Tonawan warrella.

Montenegro lutusta muori) on irähäineu wttorimaa,
josja asuu sotaisaa kansaa.
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Aasia.
iM mtlj. rnn., noin 800 milj. asuk.)

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

kin enemmän asukkaita kuin missään muussa maan-
osassa eli hyvinkin puolet koko maanpallon väes-
töstä, jota lasketaan olevan 1,500 miljonaa. Mutta
Aasia ei ole läheskään niin tiheästi asuttu kuin
Eurooppa.

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

Meri. Pohjois-Jäämeri on jäässä suuremman
osan vuotta. Kauan luultiin sen olevan aivan
hyödyttömän merenkululle; mutta vuosina 1878—79
onnistui Nordenskiöldin kulkea laivalla koko poh-
joisen Aasian ympäri. — Fs?"MMi salmen kautta on
Pohjois-Jäämeri /son Valtameren yhteydessä. Pit-
kin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka muo-
dostaa monta pienempää merta, niin kuin Ohotskin
meren [ahhötski], Japanin ms^s« ja Kiinan ms^en.
Intian merestä lähtee Bengaalan /cMi, Persian lahti ja
Punainen Me/i.

Niemimaita. Idässä on Xttm^s/iK^a!, etelässä
Taka-Intia ynnä HstM^ Esi-Intia ja Arapia, län-
nessä I^'^« Aasia.

8aa»"la. Itäpuolella olevasta saarisarjasta ovat
Japanin saaret tärkeimmät. Ison Valtameren ja In-
tian meren välissä on Intian saa^is/o, johon luetaan
MiiMiimt) Molukit ja 4 suurta /3««ti«s«a^a, nimit-
täin Fa^neo^ Oe/söss, Java ja Sumatra.

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

kestaan ja Kaukasia.
2. Turkin Aasia.
3. Arapia.
4. Persia.
5. Intia, joka jaetaan Esi-Intiaan, Taka-In-

tiaan ja Intian saaristoon.
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6. Kiinan eli Tsiinan i's,/^^tt)i^/.
7. XttO?'e^.
8. Japanin saaristo.
Aasian jakaa kahteen suureen pääosaan kaa-

reva vuorijono, joka kulkee idästä länteen päin.
Pohjoinen osa, jonka täyttää suurin osa Venäjän

Aasiaa, on alamaa, samankaltainen kuin Euroopan
Venäjä. Pitkin Pohjois-Jäämeren rantaa on jääty-
neitä rämeitä, etelämpänä on metsiä ja pelto-
maata, ja Turkestaan on aromaata. Ilman-ala on
kuitenkin vielä kylmempi kuin Euroopan Venäjällä.
Turkestaanissa on kaksi suurta järveä, /i^/s^ittn meri,
maau piirin suurin järvi, ja Araaljärvi, joissa mo-
lemmissa vesi on suolainen, erittäinkin Kaspian
meressä. Merkillistä on, että sekä Kaspian meri
että laajat maan-alat varsinkin sen pohjoispuolella
ovat alempana valtameren pintaa. Suurimmat joet
Aasian pohjoisosassa ovat Ob/, Jenisei ja /^na, jotka
laskevat jäämereen.

Etelä-OSa on ääretön ylänkö.
Ylängön itäisessä o^ttsss^ on Kiinan i)a/i«^^«i6t,

jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen
eteläpuolitse kulkee Himaalaja, maailman korkein
vuoriharjanne; korkein vuorenhuippu, Momli Everest
maun 6V6r6Bt (vliii vuori)], on 8,800 m. eli lähes 9
kilometriä korkea. Pitkin Kiinan meren rantaa on
H«'?liM erinomaisen viljava alanko.

Ylängön läntisessä os«sstt on Persia, Arapia,
Turkin Aasia ja Kaukasia.

Ylängön etelä o.?«ss« on Esi-Intia, jonka poh-
joispuoli on viljavaa alamaata, ja Taka-Intia, joka
on vuoria täynnä.

' Tärkeimmät joet ovat Amur Venäjän aasialai-
sen alueen ja Kiinan rajalla, Huang-Hö ja Jang-Tse-
Kiäug Kiinassa, <s«n//es ja Indus Esi-Intiassa sekä
Eufraat, Tigris ja Jordaan Turkin Aasiassa.

Useat seudut eteläisessä pää-osassa ovat hieta-
aavikkoja, ja viljeltävät maat ovat ainoastaan pie-
net verraten Aasiun suureen avaruuteen.
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1. Wenäjän Aitfia.
(1? milj. rfm, 20 milj. asuf.)

Rajat: katso kartasta.
Venäläiset ovat vähitellen itselleen hankkineet

muilta kansoilta suunnattomat maanalat; viimeis-
aikoina he ovat valloittaneet Turkestaanin.

Vaikka Siperia (Sibiria) on mahdottoman la-
vea, niin siinä on vähemmin asukkaita kuin Bel-
giassa. Siperian parhaana rikkautena ovat kalliit-
metallit, niin kuin kulta ja hopea, sekä turkki-eläi-
met, niin kuin sopelit, kärpät ja varsinkin oravat.
Eteläinen osa on viljava. Alkuperäiset asukkaat
kuuluvat moneen eri kansakuntaan ja elävät kar-
janhoidolla,kalanpyynnillä jametsästyksellä. Paitsi
niitä koto-asukkaita ja maata viljeleviä Venäläisiä,,
on Siperiassa maanpakolaisiakin, jotka ovat työ-
vankeina. — Kaupungit ovat pieniä. Tärkeimpiä
ovat Tobolsk stadoolZkl ja Omsk Obin haaran, Irtishin^
varrella, Tomsk, johon äsken on perustettu yli-
opisto, likellä Obin jokea ja /^«ii^ lähellä suurta
Baikalin järveä. Tekeillä on Siperian halki Vladi-
vostokein [-vastook] sotasatamalle Japanin merelle vievä-
rautatie (8,000 km.).

Turkestaanissa asuu osittain paimentolaisia
(Kirgiisiläiset ja Tyrkmeniläiset) jotka elävät huopa-
teltoissa ja kiertävät maata suunnattomine lammas-,,
hevos- ja kamelikarjöineen, osittain maanviljelijöitä.
— Siellä on eteläpuolella melkoinen 3^s/^sniin kau-
punki (120,000 asuk.), Samarkand ja Bokhära, sa-
mannimisen suojelusvallan pääkaupunki. Äsken
on rakennettu rautatie, joka viepi Kaspian meren
eteläosasta Kiinan ja Intian rajan lähisyyteen.

Kaukasian läpi kulkevat Kaukasuksen tuntu-
rit Kaspian meren ja Mustan Meren välissä. Alku-
peräiset asukkaat ovat monta eri kansakuntaa. —

Suurin kaupunki on Tiflis (150,000 asuk.). — F«-
ku? n kaupungista, joka on Kaspan meren rannalla,
viedään paljon vuori-öljyä eli petriolia (120,000 asuk.)-
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2. Turkin Aasia.
Turkin aasialaiseen alueeseen kuuluvat sen-

raavat maat: Vähä Aasia, Arménia, Mesopotamia, 6^.
ria ja /'ssiesi/mtt.

Vähässä aasiassa on Smyrnan kaupunki Krei-
kan saarimeren rannalla, tärkein merikauppakau-
punki Levantissa (se on Välimeren itärannikolla).
Tavaroista, jotka sieltä viedään Eurooppaan, on
mainittava hedelmiä, puuvilla ja kallisarvoisia
mattoja.

Armeniassa kohoaa Aararatin vuori, johonNoa-
kin arkki seisahtui. Armenialaiset ovat kristittyjä.

Mesopotamia on An/></ai«t ja Tigriin jokien vä-
linen maa. Siinä oli muinoin kaksi mahtavata vai-
takuntaa: Babyloonia ja Assjo-ia. Silloin myös
maa oli hyvin viljelty; nyt se on melkein autiona.
Muinaisajan loistavuutta todistavat ainoastaan suun-
nattomat sorakummut ja rauniot, jotka ovat jään-
nöksiä Niniven ja Babyloonin kaupungeista. — Tär-
kein kaupunki on nyt Bagdad, kaliifikunnan mui-
nainen pääkaupunki.

Z^riassa ovat kaupungit Aleppo (Haleb) ja D«-
-mt/^-As. Damaskukseen kokoontuu vuotuisesti „Pj^hä
karavaani", mahomettiläisiä pyhiin vaeltajia, jotka
matkustavat Mekkaan.

Palestiinaa eli Juudeeaa kristityt nimittävät
„pyhäksi maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä
syntyi ja vaikutti. Se on sen vuoksi merkillinen
maa. Nautaa pitkin on Foiniikia pohjoisessa ja
Filisteean M«« etelässä. Sisämaan läpi kulkee poh-
joisesta etelään päin vuoria, Libanon ja Antilibanon.
Miden välillä on laakso, jossa Jordaan virtaa. Jor-
daan juoksee ensin kauniin suolattoman Genesaretin
järven lävitse ja laskee viimein Kuolleeseen H/e^een,
jonka vesi on karvaan suolainen. Se laakso on
matalin kaikista maan piirin maista, sillä Grenesa-
r-et on 200 ja Kuollut Meri 400 m. alempana meren
pintaa. Kuolleen Meren seudut ovat myös siitäkin
merkilliset, että niissä näkyy maanjäristysten jäl-
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kiä. Siellä oli muinoin Sodoman ja Gomorran kau-
punkit.

Palestiina oli muinoin erinomaisen hyvästi
viljelty, mutta nyt on kaikki laimin lyöty; mo-
nessa kohden, jossa ennen oli viljavia maita, on
nykyään ainoastaan aavikoita ja aroja. — Asukkaat

Jerusaleem.

ovat samoin kuin Syiiassakin sekä ]Vlesopotamiassa-
enimmäksi osaksi Arapialaisia. Turkkilaiset sor-
tavat kovasti niitä harvoja kristityitä ja Juuta-
laisia, jotka siellä asuvat. — Kaupungit ovat pieniä,
ja Jerusaleemissa, jossa muinoin oli monta sataa-
tuhatta asukasta, oli tämän vuosisadan keskipal-
koilla ainoastaan 12,000. Nyt siellä on 60,000.
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Jerusalcem on ylängöllä, jonka ympärillä kol-
mella puolella on syviä kuiluja eli juopia. Se on
meille kristityille muistorikkain kaupunki maan
piirissä. Temppeli ja muinaisajan muut loistavat
rakennukset kyllä ovat hävitetyt; mutta kaik-
kialla tavataan nimiä ja paikkoja, jotka muistutta-
vat Raamatun kertomuksia. „Pyhän haudan kirk-
koon" kokoontuu pääsiäisaikana suuri joukko kris-
tityitä pyhiin vaeltajia kaukaisistakin maista.

Lähellä Jerusaleemia on Zeei/t^em, jossa Va-
pahtaja syntyi. Välimeren rannalla on Jafa eli
Joppe, josta on tehty rautatie Jerusaleemiin.

3. Arapia.
Kun Mahomet (Mohammed) oli perustanut us-

kontonsa, niin hän koetti väkivallalla sitä levittää,
ja hänelle onnistuikin yhdistää koko Arapia yh-
deksi valtakunnaksi. Mahometin seuraajat, kaliifit.
valloittivat läheiset maat jamyösPohjois-Aafrikan.
Joka paikassa he pakottivat asukkaat Mahometin
uskoon. He kulkivat senß
jälkeen Espanjaan ja perus-B
tivat siellä kukoistavasta ai-B
neellisesta ja henkisestä vii-B
jelyksestään kuuluisan mau-B

valtakunnan, C6r-B
doha [-va] sittemminß
Granada pääkaupunkina. Se^^^^^^^^^^^^^^Rvaltakunta kesti keski-ajanß
loppuun jolloin Maurit B
karkoitettiin Espanjasta. 11 s» 'B
kaliinkunta, jossa samoin in-B
nokkaasti iiarraGtettiin tie-^^^^^^^^^^^^^^^dettä ja taidetta, hajosi vä-B

i ellen pienempiin valtakiin-J
tiin, joista usea sitten joutui Turkkilaisten haltuun.
Siten Turkki, vaikka senkin mahtavuuden aika on
mennyt, tätä nykyä on tärkein mahomettiläinen
valtakunta.

Arapialainen.
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Arapia on hyvin kuivaa ja enimmäksi osaksi
aavikkoa. Ainoastaan lounaisessa osassa on hyvästi
viljeltv maisema, jossa kahvipuu on sangen yleinen.
(Mokan kahvi. Kahvia viljellään nykyään monessa
muussakin paikassa kuumassa vyöhykkeessä, esim.
Brasiliassa ja Javan saarella.) — Asukkaat ovat
Ze^MMs/« ja sanovat itseänsä „aavikon lapsiksi".
He kiertävät maata, kuljettaen kanteleitansa ja har-
valukuisia, vaan erinomaisen hyviä hevosiaan laitu-
melta laitumelle. Niin sanotut „täysirotuiset hevo-
set" polveutuvat arapilaisista hevosista.

Arapiassa on Mahomettiläisten pyhät kaupun-
git H/e^n ja MeMna. Mekassa syntyi Mahomet, ja
siellä olevaan „pyhään huoneeseen" matkustaa vuo-
tuisesti monta tuhatta Mahomettiläistä.

4. Persiaa
hallitsee sha-hi-niminen ruhtinas. Persian tärkeim-
mät elinkeinot ovat maanviljelys ja teollisuus. Per-
sialaiset ovat tunnetut sievistä tavoistaan; mutta
he ovat viekkaita ja petollisia. Uskonto on maho-
mettiläinen.

Persian isommat kaupungit ovat 3^/is>'«n ja
Täbris.

5. Intia
on monessa suhteessa suunnattoman rikas. Kivila-
jeja tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta an-
taa kalliita puulajeja ja maustimia: eläinkunta an-
taa norsunluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis ole ihme,
että vieraat kansat aina ovat koettaneet sitä vai-
loittaa. Jo ammoisina aikoina joutui sinne Krei-
kan kuningas Aleksanteri Suuri, kun hän kuului-
salla „Aleksanterin-retkellään" valloitti koko Bänsi-
Aasian. Uudempina aikoina valloittivat Portugali-
laiset, Hollantilaiset ja Englantilaiset suuria osia.
Portugalilaisilla on ainoastaan vähä jäljellä. Hol-
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lantilaisilla on vielä suuri osa Intian saaristoa.
Mutta Englantilaisilla on enin osa Esi-Intiaa ja
suuria osia Taka-Intiastakin. Ensiksi englantilai-
nen kauppamies-seura, niin nimitetty Englannin itä-
intialaiskomppaniia, viekkaudella ja väkivallalla vai-
loitti Esi-lntian ja sai siitä suunnattomia etuja.
Tämän vuosisadan keskipalkoilla syntyi kapina,
joka tukahutettiin Englannin hallituksen avulla.
Komppaniian täytyi silloin luopua vallastaan ja
antaa se Britannian kruunulle. Britannian Intiaa
sanotaan Intian keisarikunnaksi.

Esi-lntian pohjoinen osa on sangen viljava
maa; sen, läpi juoksee 6^n^es idässä ja Indus
lännessä.

Asukkailla, joita nimitetään Hindulaisiksi, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri si-
vistys, ja heidän vanhimmalla, Sanskrita nimisellä
kielellään on paljon suuriarvosia kirjoja. — Hindu-
laiset tunnustavat Braahman uskoa, joka jakaa kan-
san neljään tarkasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli
kastiin. Ne Hindulaiset, jotka ovat niin alhaisia,
ett'eivät kuulu mihinkään kastiin, sanotaan Parioiksi
ja ovat suuren ylenkatseen alaiset. Buoteis-Intian
asukkaat tunnustavat enimmäkseen Mahometin
uskoa.

Intiassa on vahvasti kansaa (lähes 300 milj.)
ja paljon kaupunkeja, jossa asuu monta sataa tu-
liatta asukasta.

Gangeen varrella ovat Kalkutta ja Benåres sekä
«en erään haarajoen varrella Delhi fdeli]; itäisellä
meren rannikolla on Madras, läntisellä Bombai ja
sisämaassa Haidarabåd.

Bombai on puuvillateollisuuden ja pääkau-
punki, Kalkutta, eräänlaisen hampputeollisuuden
(juteteollisuuden) keskus, joissa molemmissa teolli-
sunden haaroissa Intia kiivailee emämaan kanssa.
Molemmissa niissä kaupungeissa on lähes miljona
asukasta; Madrasissa ja Haidarabadissa on puoli
miljonaa. Benares on Hindulaisten pyhin kau-
punki ja brahmalaisten tärkein opinahjo.
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Esi-Intiaan kuuluu Ceylonein rikas saari [seilon].
Sen asukkaat tunnustavat Budhan oppia, joka on
Braahman uskonnon puhdistettu muoto. Salmessa
jokaCeylonin erottaa manteresta, pyydetään helmiä.

Taka-lntiassa on Englannin omana läntinen osa.
ja munii muassa <3i'>li/t/M)''//i tärkeä kauppapaikka
saarella Malakan niemen luona. Taka-Intian itäi-
nen osa on Ranskan vallassa. Keskellä on <>/s«)i//t
itsenäinen kuningaskunta.

Intian saaristo on suurimmaksi osaksi Hollanti-
laisten hallussa. Filippiinit kuitenkin ovat Espanja-
laisten. Molukeista saadaan paljon maustimia, esim.
ryytineilikoita ja muskotpähkinöitä; niit,ä saaria
sanotaankin sentähden Maustin- (eli Rj^yti-) saariksi.
Tärkein kaupunki on Batävia Javan saarella.

6. Kiinan,
(11 milj. rfm., 300-400 milj. ajiif.J

oikeammin Tsiinan eli K/i'«s««. keisarikuntaan kuuluu
monta maata, joista tärkeimmät ovat varsinainen

■ärinomaisen
korkea vuorimaa län-

nessä sekä Mandshuriia pohjoises-
sa. Se on laajuutensa suhteen kol-
mas valtakunta maan päällä ja,
väkirikkautensa puolesta ainakin
toinen. Siellä onkin asukkaita-
melkein saman verran kuin koko
Euroopassa. Enin osa siitä suu-
resta väkiluvusta asuu varsinai-
sessa Kiinassa, jossa ei kuitenkaan:
tilaa eikä ruokaa riitä sille ihmis-
paljoudelle. Asukkaat myyvät
usein, jopa tappavat lapsensa,,
päästäksensä heitä elättämästä, ja

monta tuhatta asuu laivoilla ja hirsilautoilla, jotka.
uivat jokien pinnalla. Kiinalaiset muuten ovat
kelta-ihoisia, ja heillä on viistoiset silmät.

Varsinaisen Kiinan läpi juoksee kaksi suurta jo-
kea, Huany-Hö ja Jany-Tse-Kidny. Se on maan piirin

Kiinalainen.
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viljavimpia maita ja ahkerat Kiinalaiset viljelevät
sitä kuin kasvitarhaa; tärkeimmät viljakasvit ovat
i-iVsi ja tee. Erinomaisen hyödyllinen on silkkiäinen,.
jonka kotiperä on Kiinassa; ja puolet kaikesta sil-
kistä arvellaan olevan kiinalaista (katso Ranskaa
ja Italiaa). — Kultaa on paljo usean joen hiekassa,
varsinkin ylisen Jang-Tse-Kiangin; ja äärettömiä
määriä kivihiiltä ja rautaa on vuorissa, mutta niitä
on vasta viime aikoina ruvettu suuremmassa määrin
lohkomaan. Sen sijaan teollisuus on monessa suh-
teessä niin edistynyt, ett'eivät Eurooppalaiset voi
siinä vertoja vetää; porsliini, silkkivaatteet ja lakee-
ratut teokset ovat paremmat kuin Eurooppalaisten.
Kiinalaiset ovat ennen Eurooppalaisia keksineet
monta keinoa, esim. kompassin, porsliinin ja kirja-
painotaidon. Mutta sitten he ovat jääneel vanhalle
kannalleen, kun sitä vastoin Eurooppalaiset ovat
edistyneet; nyt ovatkin Eurooppalaiset paljon kor-
keammalla kannalla kuinKiinalaiset. — Sivistyneet
tunnustavat Kung-Fu-Tsen oppia, mutta alemmassa-
kansassa on Budhan oppi yleisempi.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut Eurooppa-
laisia maahansa, mutta viime aikoina ovat Eng-
lantalaiset ja Ranskalaiset sekä Japanilaiset pakot-
taneet Kiinan hallituksen päästämään muukalaisia
Kiinaan.

VarsinaisessaKiinassa on paljo suuria kaupun-
keja, esim. Kanton, jossa on 1,800,000 asuk., /h-^,l^,
jossa lienee noin miljona, Shang-Hai ja Nan-King.

Kanton oli kauan aikaa ainoa satama, johon
Eurooppalaiset saivat tulla; sen läheisyydessä on
Hong-Köng^in saari, joka on Englantilaisten. — Nan-
A«NA Jang-Tse-Kiangin varrella, on suuri'tehdaskau-
punki. — Shang-Hai, likellä saman joen suuta, on
tärkeä kauppakaupunki. — Pe-Klng on pääkaupunki
ja keisarin asunto.

Kiinan muissa osissa on ainoastaan muutamia
miljonia asukasta. Buoteiset maat, Mongoliia ja
Kiinan Turkestaan, ovat melkein yhtenä laajana aa-
vikkona, jossa asuu parhaiten paimentolaiskansoja.
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7. K sorean
kuningaskunta täyttää samannimisen niemen. Pää-
kaupunki on Föz</.

8. Japanin
eli Niponin keisarikunta on pelkkiä saaria. (Nyt
45 milj. asuk.). Samoin kuin Kiina Japankin kauan
oli Eurooppalaisilta suljettu, ja Alankomaalaiset yk-
sinään saivat käydä yhdessä satamassa. Joku aika
takaperin Eurooppalaiset kuitenkin pakottivat Japa-
nilaiset avaamaan muutamia satamia. Sen jälkeen
Japanilaiset ovat itselleen omistaneet Euroopan si-
vistyksen ja nopeasti edistyneet kaikilla aloilla.
Erittäinkin on heidän teollisuutensa korkealle kehit-
tynyt ja alkanut Aasian markkinoilta tunkea syr-
jään Euroopan tavaroita. Sen tärkeimpiä tuotteita
ovat puuvilla- ja silkkitavarat sekä Japanille omi-
tuiset lakeeratut tavarat ja metalliesineet. Sen
ohessa nm« on huolellisesti viljelty, ja Japanistakin
viedään paljo raakaa silkkiä sekä teetä ja riisiä.
Vuorista saadaan kuparia ja jaloja metalleja.

Tokio eli l/ec/o nimisessä pääkaupungissa on 1
milj. asuk. Sen ulkosatama on Jokohåma.

Aasiassa asuu monta eri kansanheimoa. Arapia-
laiset ovat seemiläinen kansa ja Heprealaisten sekä
muinaisten Foiniikialaisten ja Assyrialaisten su-
kua. Lounais-Aasian muista kansoista ovat useim-
mat niin kuin Hindulaiset, Persialaiset ja Armenia-
laiset Euroopan pääväestön sukua jakuuluvat intia-
lais-eurooppalaiseen kansanlahkoon. Intian saariston
ja Malakan asukkaat ovat Malaajulaisia. Neljäntenä
ryhmänä ovat Kiinan, Taka-Intian ja Tybetin kan-
sat, joiden kielet ovat yksitavuiset; viidentenä ovat
Pohjois-Aasian useimmat kansat, joiden keskustana
ja yhteisenä lähtökohtana pidetään Mongoliian ja
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Siperian rajalla oleva >l//c/i>i vuoristo, ja joita sen
vuoksi nimitetään altailaisiksi; j. n. e. Altailaisia
kansoja ovat Turkkilaiset (Osmaanilaiset parhaiten
VähässäAasiassa, Tyrkme-H
niläiset, Kirgiisiläiset, Ta-^^^^^^^^^^^^^^^^taarilaiset y. m.), Monyoli-M

(niin kuin va naisetß
Mongolilaiset ja Kalmuk-B

osa asuuB
Euroopassa alaisen Volgan.B
ja Donin seuduissa), Tmi-m
yusilaisten metsästäjäkansa, I
joka asuu Itä-Siperiassa jaB
Mandshuriiassa, sekä Jää-^^^^^^^^^^^^^^^^
meren rannikkojen rämeil-B
lä (osaksi Euroopassa) asu-|
vat Fttmo/eetii/tliFei. Samaan ryhmään myös on tul-
lut tavaksi lukea suomalais-imkaritäisetkin eli uraali-
/«/sei kansat, joita Aasiassa ovat Magyårilaisten la-
himmät heimolaiset, Voyulilaiset Pohjois-Uraalilla ja.
Ostjakilaiset Obin varsilla.

Usl<ontol(in on Aasiassa hyvin erilainen. Sipe-
riassa on paljo pakanoita. Lounaisessa Aasiassa
ovat asukkaat mahometin-uskoisia. Samoin Malaa-
julaisetkin suuremmaksi osaksi ovat mahomettiläi-
siä. Hindulaiset ovat Praahman uskon tunnustajia.
Mutta Ceylonin, Tybetin ja Mongoliian asukkaat-
tunnustavat Pudhan oppia ja samoin enimmaksi
osaksi Taka-Intian asukkaat ja Kiinalaiset sekä osa
Japanilaisia. Praahman ja Pudhan uskoa tunnustaa
yhteensä melkein 400 miljonaa henkeä eli noin nel-
jäs osa ihmiskunnasta. Ne ovat siten enimmin le-
vinnut uskonnon muoto Kristin uskon jälkeen, jonka
tunnustajia on runsaasti 500 miljonaa. Mahometti-
läisiä eli Islaamin tunnustajia on kaikkiaan lähes
200 miljonaa eli noin 1/s ihmiskunnasta ja Juuta-
laisia 6'/2 miljonaa.

Malaajulainen.
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SSCrtfriffrt.
(30,000 milj. rfm., noin 170 milj. asnf.)

Rajat: katso kartasta.
Aafrikka ei ole muodoltaan samanlainen kuin

muut maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita
ja lahtia, ja meri ei missään tunkeu syvälle maa-
han. — Aafrikan ilman-ala on lämpimämpi kuin
muiden maan-osien. Sen asema näet on suurim-
maksi osaksi kuumassa vyöhykkeessä, ja ainoastaan
vähempiä osia ulottuu pohjoiseen ja eteläiseen
lauhkeaan vyöhykkeeseen. Monessa seuduin tuskin
sataa ollenkaan. Veden vähyydestä tulee, että Aaf-

rikassa on äärettömiä hieta-aavikkoja.
/3/s«-^l«/?H/ca!O ei ole kauan tunnettu. Vettä

myöten mereltä ei päästy etäälle sisämaahan, koska
ainoastaan muutamia merenlahtia on ja jokia, joita
on isojakin, haittaa useassa paikoin kosket. Pitkät
maamatkat olivat vaivalloiset, varsinkin kun ilman-
ala on joko liian kuiva tahi niin turmiollinen, että
se synnyttää tappavia tauteja. Sen lisäksi asuk-
kaat ovat vielä raakoja ja julmia, jonka tähden
heidän seassaan kulkeminen on vaarallista. Vasta
viime aikoina on saatukin tietoja sisämaasta; eng-
lantilainen lähetyssaarnaaja Bivingstone [-stn] ja
Ameriikkalainen Stanley [Stänli] ovat tehneet it-
sensä kuuluisiksi Sisä-Aafrikan matkoistaan.

Aafrikka jaetaan seuraaviin osiin:
1. Niilin maat, joihin luetaan Egypti, Nuubia

ja Abessiinia. 2. Fs^s^/m, johon kuuluu Tripoli,
Tunes, Alger [alsheer] ja Marokko. 3. <3Ma^«. 4.
HAci«am. 5. /3snsF«möi«. 6. Guinea [gineea]. 7. Kon-
gon m«tti. 8. /^ä-^l»/>H^« ja 9. Aie/«-^4«/^iMK, josta
Kaapin maa on tärkein osa.

Aafrikka on enimmäkseen ylänköä, jota ra-
joittaa rannikkoja pitkin kulkevat vuorijonot ja
joka ylimalkaan kohoaa etelää ja itää kohti.

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

Pohjois-Aafrikan etelä-osa on K«/itt)"am aavikko,
joka on 5 milj. rkm. suuri eli puoleksi niin iso
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kuin Eurooppa. Äärettömät aiat Saharassa ovat
pelkkää hietaa tai autioita kivitasankoja, ja mah-
kotouta olisi kulkea sen, aavikon läpi, eli'ei siellä
olisi runsasvesisiä paikkoja, niin sanotuita kos-
teikkoja eli oaseja. Oasit ovat hyvin erisuurui-
sia; muutamissa on ainoastaan yksi lähde ja joita-
kuita taatelipalmuja, toiset sitä vastoin täyttävät
monta sataa ristikilometriä, ja niissä on kauppaky-
liä, peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi on kosteik-
koja paljo, ja matkalaiset kulkevat niin sanotuita
karavaaniteitä, jotka vievät kosteikosta toiseen. Ai-
noastaan dromedaari, joka voi janoa kärsiä monta
päivää ja tyytyy hakaraisiin kasveihin, tekee mah»
dolliseksi matkustaa aavikon läpi. Dromedaaria
sanotaankin sen vuoksi täydellä syyllä „

aavikon lai-
vaksi". Kun karavaani tulee kosteikolle, niin se
siellä tapaa vettä, viljaa ja taateleja ja lepää suu-
rista vaivoistaan.

Itäpuolella ovat Niilin maat, joiden joukossa
Abessiinia on korkea vuorimaa; Nuubiassa ja Egyp-
tissä on ainoastaan matalia vuoria, ja niiden välitse
juoksee merkillinen Niili, jokapituudeltaan on maan
piirin toinen joki (6,00 km.). Vasta viime ai-
koina on saatu tietoja Niilin latvoista. Pääjoki
.syntyy useista suurista järvistä, jotka ovatkaukana

Aafrikassa ja joista suurin, Njansa eli Kerevé,
on vähän isompi Araaljärveä ja laajuudeltaan koi-
mas järvi maan päällä. Matkallaan Niili saapi
useita suuria haarajokia Abessiiniasta. Mutta sen
kulkiessa Nuubian ja Egyptin läpi ei siihen haaroja
tule eikä se kasva sateenkaan kautta. Niissä
maissa ei sada ollenkaan. Suullensa, Välimeren
äärelle, se on aikojen kuluessa luonut ison suisto-
maan, niin sanotun Deltan, joka muinaisina aikoina
jo oli kuuluisa viljavuudestaan („G-osen"). Sen vii-
javuuden synnyttää Niili vuotuisilla vesitulvillaan.
Kun näet lämpö kuumana vuoden aikana sulattaa
lumen Abessiinian vuorilta, ja kun suuret „kesäsa-
teet" tulevat Niilin ylijuoksun seuduilla, niin joki
paisuu, virtaa yli reunojensa jamuuttaaEgyptin jär-
veksi. Ainoastaan sulut ja vihaisemmat paikat ei-
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vät joudu veden alle. Vuoden lopulla vesi pakeneo
ja joesta jäänyt lieju lihoittaa maan.

Koski-Hafsikassa juoksevat paitsi ylinen Niili
seuraavat joet: tavaton Kongo, Niger, 6^«möi« ja Sene-
gal. /3ttt/«tt?i on länsipuolella vuorinen, mutta idässä
alankoinen ja viljava maa. 6m'Mea ja varsinkin /i«-
Aafrikka ovat vuorimaita, ja niiden välillä on suuri
Kongon ittsa^^o. Keski-Aafrikan eteläinen osa on
enimmäkseen viljavaa. Suuria aloja siellä peittävät
laajat ruoho-arot ja tiheät aarniometsät.

Etelä-Aafrikka on ylänkö, jossa on sekä aavik-
koja että viljaviakin seutuja. Tärkeimmät joet
ovat Sambési ja 0/-«?^/s. Etelä-Aafrikassa saadaan
runsaasti kultaa, kuparia, rautaa, kivihiiliä ja ti-
mänttejä.

Aafrikan eläinkunta poikkeaa osaksi muiden
maanosien eläimistä, ja siellä onkin monien suurim-
pain eläinten koti. Niilin ylisessä juoksussa on
krokodiilejä ja virtahevosia, ja kun talvi karkoittaa
muuttolinnut pohjoismaista, niin niitä suuret joukot
matkaavat alaisen Niilin seutuihin. Saharassa
asuu kamelikurki. Etenkin Aafrikan etelä-puolis-
kossa on paljo suuria eläimiä. Siellä elää norsuja
eli elefantteja, sarvikuonoja ja giraffeja; suuret kar-
jat juovikkaita seebrahevosia ja monenlaisia anti-
looppeja siellä kiitelevät jalopeuroja paeten ja jou-

■äenojen ja shakaalien saaliiksi.
Aatrikan asukkaat eivät

ole läheskään niin lukuisat kuin
Aasian. Heidän lukuansa ei
varmaan tiedetä, mutta arva-
taan se noin 150— 180 miljo-
naksi. Pohjois-Aafrikan alku-
asukkaat, joitayhteisellä nimel-
lä sanotaan Haamilaisiksi (Per-
beriläiset y. m.), ovat Muinais-
Egyptiläisten sukua. Ihon väri
heillä on tumman ruskea. Keski-
Aafrikassa asuu Senegambias-

sa, läntisessä eli Yli-Guineassa ja Sudaanissa Neeke-
reitä. Heillä on musta iho, josta he ovat nimensä

Neekeri.
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saaneetkin, se kun romaanilaisissa kielissä merkit-
see mustaa, sekä kähärä tukka, litteä nenä japaksut
huulet. Varsinaisista Neekereistä etelään päin asuu
kahden valtameren välillä kansoja, joiden iho on
melkein yhtä tumma mutta nenä korkea ja suora.
Heidän kielensä ovatkeskenään likeistä sukua. Vh-
teisellä nimellä heitä nimitetään Bantulaiskansoiksi.
Henkisesti ja ruumiillisesti alimmalla kehityskan-
nalla ovat Etelä-Aafrikan alkuasukkaat, Hottentotti-
/aisei ja Zas/ssmamZ/msei, sekä muutamissa paikoin
Bantulaisten kesken asuvat kääpiökansat. Niiden
kansojen iho on hyvinkin vaalea sekä ryppyinen.
Tukka on Etelä-Aafrikkalaisilla vanukkeinen. Kää-
piökansoissa on täysikasvuisen miehen tavallinen
pituus 1 '/4 tai 1 VZ metriä. — Paitsi yllämainittuja
kansoja asuu Pohjois-Aafrikassa paljo Arapialaisia,
jotka ovat tungeneet etäälle Itärikkaankin.
Myös H/tt^ocM«/«isia!^i>i on asettunut moneen paik-
kaan, erittäinkin Etelä-Aafrikkaan.

Arapialaisten myötä on Mahometin usko le-
vinnyt koko Pohjois-Aafrikkaan ja kauas Keski-
Aafrikkaankin. Neekereistä ja heidän eteläpuolel-
laan asuvista kansoista on kuitenkin enin osa pa-
kanoita.

Väestön kasvamista on estänyt o^«^«A/>M ja
o^/an^)Mni«, joita on harjoitettu ammuisista ajoista
ja joita Arapialaiset yhä suuressa määrin harjoitta-
vat. Kaikkiaan arvataan Aafrikasta viedyksi vä-
hintäin 50 miljoonaa orjaa.

1. Niilin maat.
Egyptiä ja osaa Nuubiaa (1 milj. rkm., 7 milj.

asuk.) hallitsee „sijaiskuningas", joka maksaa Tur-
kille veroa mutta vielä enemmän riippuu Englan-
nista. Asukkaat polveutuvat muinais-ajan Egypti-
läisistä mutta puhuvat nyt Arapian kieltä ja tun-
nustavat enimmäkseen Mahometin uskoa. Osa kui-
tenkin on säilyttänyt Kristin uskon, joka Egyptiin
levisi hyvin aikaiseen. Egyptiläisten entistä suurta
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sivistystä todistaa vielä suuri joukko muisto-
merkkejä, niin kuin temppelit, obeliskit ja suunnat-
tomat pyyramidit, joissa on Egyptin muinaisten ku-
ninkaiden hautakammiot. Muinais-Egyptiläiset näet
kunnioittivat kuolleitaan suuresti ja balsamoitsivat
heitä; sen tähden Egyptissä tavataankin paljo siitä
ajasta säilyneitä ruumiita, joita tunnetaan muumian
nimellä. — Tärkein vientitavara on puuvilla, jonka
viljelys tuli Egyptiin pumpulipensaan kotimaasta
Intiasta jo kaukaisella muinaisajalta ja nyt siellä

Pyyramidit.

on hyvin laaja. — SuesHn merkillinen kanava yhdis-
tää Välimeren ja Punaisen Meren toisiinsa ja ly-
hentää paljon vesimatkan Intiaan, jonne muutoin
täytyisi kulkea Aafrikan ympäri.

Kaupungeista on Aleksandriia Välimeren rannalla
ja Attl>o suistomaan alkupäässä. Aleksandriian pe-
rusti Aleksanteri Suuri. Kairo on Egyptin pää-
kaupunki; siinä on 400,000 asuk., ja se on Aafrikan
suurin kaupunki.

Aoossiinian asukkaat ovat seemiläisiä ja ovat
pysyneet kristittyinä.
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2. Berberiia.
Monen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tu-

nes, Alger ja Marokko rosvovaltioita, jotka ryösteli-
vät merellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin
Välimeren rantojakin ja veivät kotiinsa ihmisiä sekä
tavaroita. Euroopan vallat kärsivät sitä ja mak-
soivat vielä vuotuista veroa laivojaan suojellakseen.
Viimein kuitenkin Ranska lopetti sen ilkivaltaisuu-
den valloittamalla Algerin vuonna 1830; mutta
kauan senkin jälkeen Ranskalaisten täytyi käydä
sotaa ympärillä asuvia kansoja vastaan, ennen kuin
ne antautuivat heidän valtaansa.

Tripolia hallitsee Turkin pasha.
Tunes ja Alger ovat Ranskan alusmaita. Tu-

nesissa on samanniminen kaupunki. Sen läheisyy-
dessä oli muinoinen Kartaago. — Algerissa on Al-
(jer'in kaupunki.

IVlarokko on itsenäinen sultaanikunta.

3. Saharassa
011 ainoastaan vähä asukkaita. He elävät paimen-
tolaisina tahi karavaanien ryöstämisellä.

4. Sndaan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on I^mitt^M
aavikon rajalla, lähellä Nigerin jokea. Monta ka-
ravaani-tietä viepi siihen kaupunkiin.

5. Senegambia

on saanut nimensä Senegal ja Gambia nimisistä
joista. Siellä on I^/ie)'/tt niemi (Oabo [kaavo] Verde).
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O. Gninea
on melkein päiväntasaajan alla, ja siellä on pitkin
rantaa erittäin taudiUinen ilman-ala. (Guinea on
samoin kuin Senegambiakin enimmäkseen euroop-
palaisten valtakuntien vallan alainen.

7. Kongon maista
tärkein on Kongon vapaakauppavaltio. Se on Belgian
kuninkaan suojeluksen alaisena.

8. Itä Aafrikka,
jossa on Niilin latvajärvet ja usea muu suuri järvi
on osaksi Saksan, osaksi Englannin oma.

9. Etelä-Aafrikka.
Kaapin maa on eteläisin osa ja päättyy Hyvän-

toivon niemeen.
Melkein samaan aikaan, kuin Columbus pur-

jehti Espanjasta, koettivat Portugalilaiset löytää
meritietä Aafrikan ympäri rikkaaseen Intiaan. Mo-
nen yrityksen perästä se onnistuikin. Hollantilai-
set seurasivat sitten samaa tietä javalloittivat Kaa-
pin maan. Heidän maastaan muutti silloin paljo
siirtolaisia Etelä-Aafrikkaan. Myöhemmin Englan-
tilaiset anastivat Kaapin maan ja ovat sen lisäksi
varsinkin viime aikoina hankkineet itselleen laajoja
aloja sisämaassakin. Toiset Etelä-Aafrikan osat
ovat Portugalin ja Saksan omana.

Saaria.
Madeira on Portugalin oma ja on tunnettu

viininviljelyksestänsä. — /3.'i Aö/s/i« on Englannin
hallussa. Siellä kuoli Napoleon I vuonna 1821 ; jou-
duttuaan tappiolle Waterloon [uoofrluu] tappelussa-
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hänen täytyi antautua Englantilaisille, jotka piti-
vät häntä 6 vuotta vankina sillä saarella. — I/acia-
gaskar, jonka manteresta erottaa Mosambiikin salmi,
on Intian meressä ja on Ranskan alusmaa. Sen
.asukkaat ovat Malaajulaisia.

Ameriikka.
(40 milj. rkm., 130—140 mitj. asuk.)

jakautuu /'o/^o«'s-^4ms^Ma«n ja /^M-^lms^'H^«am/
niitä yhdistää _^es^-^me/-«M<^ jonka kapeinta koh-
taa sanotaan Panaman kannakseksi.

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

ulottuu kaikkiin vyöhykkeisiin, paitsi eteläiseen
kylmään.

Meri. Pohjois-Jäämeri on Aalmn saimsn [deevisl
ja FK/^ni^ me^en [bäffin] kautta Atlantin meren yh-
teydessä. Pohjois- sa Etelä-Ameriikan väliin tun-
keupi Atlantin merestä Kariibien meT'/ ja H/e^si^on
lahti. M«</tt//iaesin [mahaljaangs] salmen kautta on At-
lantin meri Ison Valtameren yhteydessä, josta lähtee
Kalifornian lahti.

Niemimaita. Pohjois-Ameriikassa on monta
suurta niemimaata, nimittäin Labrador [lavradoor],
Florida ja Kalifornia. — Etelä-Ameriikassa ei ole
niemimaita, jossa suhteessa se on Aafrikan kai-
tainen.

Saaria. Perimmäisessä pohjassa on suuri joukko
saaria, joista Gröönlanti on tärkein. Atlantin me-
ressä on New-Foundland [njuu faundlönd]. Pohjois- ja
Etelä-Ameriikan välissä on suuri Länsi-Intian saa-
risto, johon kuuluvat Suuret Antiljat (Antillas), nimit-
täin ö^ö« [kuuva]. Jamaica [hhamåeka], //««A [håeti] ja
/'us^io Rico, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita
sanotaan Pieniksi Antiljoiksi. Etelä-Ameriikan etelä-
päässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi on X««^
Hoorn.
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Ameriikka jaetaan seuraaviin osiin:
1. Gröönlanti. 2. Brittein Pohjois-Ameriikka^

3. Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat. 4. H/e^sHon tasa-
valta. 5. Hsss^i-^ms^'H^«. 6. Etelä-Ameriikan tasa-
vallat. 7. OtiKMNK [guajaanal. 8. Länsi-Intia.

Pitkin Koko Ameriikan länsirantaa Kaap Hoor-
nista Pohjois-Jäämereen saakka kulkee korkeita
tunturijonoja, paikoin kaksi tai useampia rinnak-
kain. Niiden nimi on Xo^M/ee^ai (Oordilleras) eli
Etelä-Ameriikassa, Andit (Oordilleras de los Andes).
Ne ovat pitemmät kuin mikään muu vuorijono maan
piirissä ja ovat korkeinaniallaan Etelä-Ameriikassa,.
mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat kuin Hi-
maalaja. Niissä vuorissa on runsaasti kalliita me-
talleja, etenkin Kalifornian valtiossa ja Yhdysval-
tojen muissa läntisissä osissa, jossa saadaan paljo
sekä kultaa että hopeata, ja Meksikossa sekä Boli-
viassa, jossa on parhaiten hopeata. Tulivuorista-
katso Italiaa.

Etelä-Ameriikassa on paitsi Andein vuoria suu-
ria vuorimaita itäpuolella, niin kuin F^«si/ims
«Mn^ö. Andein ja muiden vuorimaitten välissä on
3 suurta alankoa. Niiden jokaisen läpi juoksee suun-
naton joki. Pampas ovat etelässä niiden läpi juok-
see Plåtan joki. Ks/^a^ s. o. metsät, ovat keskessä;.
niiden läpi virtaa Amatsooni-joki, jokaveden paljou-
den puolesta on maailman suurin joki. Llanos [ljaa-J
ovat pohjoisessa; niiden läpi juoksee O^möeon joki^
— Pampas ja Blanos ovat ruohokkaita tasankoja.
Seiväs sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä.

Ne metsät eivät ole meidän metsien näköisiä.
Meidän metsissä näet kasvaa harvoja puulajeja,,
eivätkä puut kohoa erittäin korkealle. Mutta kuu-
man vyöhykkeen metsissä kasvaa puita monta sa-
taa laatua, jotka ovat niin korkeat, että meidän
suurimmatkin puut sopisivat niiden oksien alle.
Puista huomataan etenkin palmut, joita vallan oi-
kein sanotaan „kasvien kuninkaiksi". Niillä on
yleensä hoikka, usein 60 metriä korkea oksaton
runko, jolla ne kohoavat yli muitten puitten; päässä
on tavaton, hyvin suurilehtinen latva Useat nii-
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den metsien puista ovat täynnä heleän- ja loista-
vanvärisiä kukkia, ja puitten välissä kiertelee sem-
moinen joukko köynnöskasveja, etfei voi päästä

Etelä-Ameriikan maisema.

metsän läpi. Semmoisia metsiä on ainoastaan kuu-
massa vyöhykkeessä, jossa kuumuus ja runsaat



88

rankka-sateet kartuttavat viljavuutta. — Etelä- ja
Keski-Ameriikan puulajeista ovat useat suuressa
hinnassa paineina ja ainepuina.

Pohjois-Ameriikassa on paitsi Kordiljeerain vuo-
ria matala vuorijono idässä. Sen ja Kordiljeerain
välissä on suunnaton alanko, jonka läpi juoksee iso
Missisipi ja sen vielä isompi läntinen haara, M's-
suri. Missisipi ynnä Missuri on maan piirin pi-
sin joki (6,500 km.) — Pohjoisempana, Yhdysvaltain
ja Brittein Pohjois-Ameriikan välissä, ovat Kana-
ci«)t järvet, joista Yläjärvi on isoin. Yläjärvi on
laajuudeltaan maan piirin toinen järvi, jaKanadan
järvet yhteensä ovat suurin suolattoman veden ala
maan päällä. Ne purkavat vettänsä Laurentiuksen
/os« kautta. Kahden niiden järvien välissä on
maailman suurin köngäs, Niagara, jossa on 10 ver-
taa enemmän vettä kuin Imatrassa. — Pohjois-
Ameriikan pohjoisin osa on tt/a??Ao«, täynnä järviä
ja jokia.

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Ameriikan
olevankaan. Ameriikan snsi^nMssi /ö^iä/ä7 olivat
Skandinaavialaisia, Noin v. 1000 he tulivat lislan-
nisfca (^röönlantiin, ja Beif Onnellinen saapui kohta
sen jälkeen Pohjois-Ameriikan manteren itärannalle
ja nimitti sitä maata „hyväksi Viinimaaksi". Se
löytö kuitenkin joutui unhotuksiin, ja melkein viisi
vuosisataa Beifin löytöretken jälkeen tuli Columbus
vuonna 1492 Bänsi-Intiaan. Sitten seurasi löytö-
retki toisensa perästä. FsMn/a/msei kulkivat kauem-
mas länteen päin mannermaahan ja valloittivat
Meksikon ja Keski-Ameriikan sekä Etelä-Amerii-
kan pohjoisen, läntisen ja eteläisen osan, jossa 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 Bra-
siliaan, joka silloin joutui heidän haltuunsa. Kah-
deksannentoista vuosisadan loppuun saakka oli Arne-
riikka Eurooppalaisten vallan alla. Ensiksi irtaan-
tulvat Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat Englannista;
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«en perästä Espanja ja Portugal kadottivat alus-
maansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään suu-
rimmaksi osaksi itsenäisiä, ja Eurooppalaisten tär-
keimmät alusmaat ovat Länsi-Intian saaristossa.

Alku-asukkaat ovat kahtaß
rotua, nimittäin Intiaaneja jaß
Eskimoolaisia. Eskimoolaiset a-B
.suvat Jäämeren ranta-B
mailla, jossa he elävät hylkeen-.B
valaan-, linnun- ja kalanpyyn-B
nillä, tai, missä maan Luontoß
«itä sallii, poron hoidolla. I n-B
tiaanit, jotka ovat vaskenväri-B
siä („ruskeanahkoja"), harjoit-B
tavat Ameriikan muissa osissaß
joko metsästystä ja kalastusta^^^^^^^^^^^^^B
tai maanviljelystä. -— Amerii-|
kan pääväestönä on kuitenkin sinne muuttaneet
Fl^ooMtt/m'se?. Monessa seuduin on paljo Neekerei-
täkin, joita on tuotu Aafrikasta. Kauan aikaa Nee-
kerit Ameriikassa elivät orjuudessa, ja usein heitä
kohdeltiin julmasti, mutta nyt he ovat vapaita.

Ameriikan useimmat asukkaat ovat kristittyjä.
Etelä- ja Keski-Ameriikassa sekä Meksikossa on ka-
tolinen usko yleinen. Muun Pohjois-Ameriikan asuk-
kaat ovat enimmäkseen protestantteja. Muuten
Kristin uskon kaikki lahkokunnat ovat siellä levin-
neet. Erittäin on niiden joukossa huomattava M)?"-
---moonit, jotka ovat asettuneet Pohjois-Ameriikan län-
tiseen osaan /son Suolajärven seuduille.

Intiaani.

Pohjois-Ameriitka.
1. Gröönlanti,

maan piirin suurin saari (2 milj. rkm.), luetaan
Tanskaan; sen asukkaat ovat Eskimoolaisia.

Ilman-ala on hyvin kylmä, koska Jäämerestä
lähtee kylmiä merenvirjoja, jotka kulkevat varsin-
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kin itärantaa pitkin. Sen vuoksi sisämaa, joka on
ylhäinen, on yhtämittaisena jääkenttänä, ja siitä-
vieree rannoille ja meren vuonoihin lohkareita, jää-
vuoria, jotka sitten uivat meressä virtoja myöten
usein hyvinkin kauas ja ovat sangen vaaralliset-
merenkulkijoille. Asukkaat, joita on melkein yk-
sinomaan länsirannikolla, ovat kristittyjä.

2. Brittein Pohjois-Ameriikka
täyttää hyvin suuren alan, mutta suurin osa on
melkein asumatonta ja tärkeää ainoastaan turkki-
eläinten tähden. Kaakkoinen osa, Xttnttcka, on hy-
vin viljava. Sen metsistä viedään muille maille-
suunnattomia määriä rakennuspuita. Kanada oli al-
kuaan Ranskan alusmaita, jaAla-Kanadassa eliBau-
rentiuksen joen ja sen suulauden, Baurentiuksen
lahden, ympäristöllä on väestö yhä enimmäksi osaksi
ranskankielistä ja katolinuskoista. Maan viljelyn
edistämiseksi on tehty rautatie itärannalta Tyynen
Meren rannalle saakka. Tärkeimmät kaupungit ovat-
Quebec [kebék] ja Montreal [moong reål] Baurentiuksen
joen varrella. — As^ Foundlandin luona on suuri
hietakari, jossa Ameriikkalaiset, Englantilaiset ja-
Ranskalaiset pyytävät arvaamattomia määriä turs-
keja.

3. Pohjois-Ameriikan Yhdhswallat
(9 mitj. rkm., 70 mitj. asuk.).

ovat nykyään tärkein valtakunta Uudella Mante-
rella. Ne täyttävät melkein yhtä suuren alan kuin
koko Eurooppa, ja väestö enenee enenemistään^
koska paljo ihmisiä muuttaa sinne Euroopasta,,
varsinkin Brittein saarista, Saksasta ja Pohjois-
maista.

Kaikki em'st^ Yhdysvalloissa. Heidän ieoi/is^tt-
tensa voittaa koneitten puolesta (esim. ompelukone)
Euroopan. Vuorityö antaa teollisuudelle tarpeelliset
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kivihiilet, joita siellä itäisissä vuorissa on paljon suu-
remmassa määrässä kuin Englannissa. Samoissa-
vuorissa on myöskin runsaasti rautaa ja vuori-öljyä-
eli petrolia, joka Ameriikassa ensin tuli yleiseen
käytäntöön valon-aineena. Läntisistä vuorista saa-
daan paljo kultaa ja hopeaa sekä Yläjärven seuduilta
ja muualta kuparia. H/amw///t^s jakarjanhoito ovat-
samoin tärkeät, ja Eurooppaan viedään Yhdysval-
loista paljo puuvillaa, viljaa, lihaa ja tupakkaa.
X«l/M« ja merenkulku ovat melkein samalla kannalla-
kuin Englannin, jaMissisipin joessa kulkee enemmän
höyryaluksia kuin missään muussa joessa maailmassa.
Rautateiden pituus on suurempi kuin koko Euroo-
passa, ja itä- ja länsi-rantaa yhdistävät useat rauta-
tiet, jotka kulkevat valtamereltä toiselle. — Kan-
sanvalistus on korkealla kannalla.

Yhdysvaltojen koko maa on jaettu 45 vapaa-
valtioon. Niiden kaikkein ylinnä hallituksena on
pääkongressi '^Vashingtonissa [uöshingtfn] japresidentti.
1860-luvulla syntyi sisällinen sota pohjoisten ja ete-
läisten valtioin välillä, etenkin siitä kuin pohjois-
vallat tahtoivat hävittää orjuuden. Etelävallat voi-
tettiin, ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä Fo^on fto3t'n^ Asto-lo^
[njuu joorkj, Philadelphia, ZaMmo^s [booltimoor] ja Wa-
s/iM^ion. — Ne kaupungit ovat hyvin väekkäitä.
Ae^-lock'sstt on 3 milj. asuk.; se on maailman toi-
nen kauppakaupunki. Philadelphiassa on 1 milj.
asuk. Muissa on y 2 milj. asuk. paitsi "VVashingto-
nissa, jossa on 250,000; mutta se on pääkaupunki.

Sisämaassa on Chicago [shikaago], joka harjoit-
taa maailman suurinta viljakauppaa (1 milj. asuk.).
Samoille seuduille on asettunut paljo Skandinaavia-
laisia ja Suomalaisia, joita Ameriikassa lienee kaik-
kiaan lähelle 200,000. Missisipin varrella ja suulla
ovat Ai Louis [sent luuis] (V2 milj. asuk.) ja Yhdys-
valtojen suunnattoman puuvillakaupan pääpaikka
New Orleans [njuu orliins]-

Äärimmäisessä lännessä on <3cm Francisco kul-
taa runsaasti antavassa Kaliforniassa. Niin kuin
useat muutkin Pohjois-Ameriikan kaupungeista, se
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on vaurastunut sangen lyhyessä ajassa. Kun löy-
dettiin kultaa, niin sinne virtaili monta tuhatta
ihmistä.

4. Meksiko (Mejieo)
on erinomaisen viljavaa, erittäinkin eteläinen osa,
mutta viljely on huonolla kannalla. Pohjoisessa
osassa on karjanhoito pääelinkeinona. Tärkeimpiä
vientitavaroita on hopea.

Suurin kaupunki on pääkaupunkiH/e//co [mehhiko].

5. Keski-Ameriikassa
on 5 pientä tasavaltaa. Panaman kannaksen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään kaivetaan kanavaa
Keski-Ameriikan poikki. Sillä tavalla lyhenee meri-
matka itäisestä Ameriikasta läntiseen paljon. — Tär-
kein tuote on kahvi.

Etelii-Ameriilla.
6. Gtela-Ameriikan wapaawallat

olivat samoin kuin Meksiko ja Keski-Ameriikka
Espanjan alusmaina paitsi Brasilia, joka oli Portu-
galin oma. Vapautuessaan he tämän vuosisadan
alulla jakautuivat useihin valtioihin, mutta vaikka
«iitä on jo kulunut pitkä aika, niissä yhä vain kes-
tää alituisia rauhattomuuksia.

Niistä vapaavaltioista huomataan pohjoisessa
Venezuela ja lännessä ensiksi Ecuador; Venezuelan-
kin päätuote on kahvi, ja kummassakin maassa
kasvatetaan paljo kakaota; Ecuadorin pääkaupunki
Hmio [kiito] nn päiväntasaajan alla ylängöllä, jolla
ikuinen kevät vallitsee. Bännessä on vielä Perii ja
Bolivia runsasantisine hopeahautoineen sekä Chile
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[tshiile], jossa on merikauppakaupunki-F«7pam/so [-pa-
raiisoj (paratiisin laakso). — Kaakossa on Platan joen
varrella Argentinan tasavalta [arhentiina] ja siinä Bue-
nos Aires niminen kaupunki. Sieltä viedään muille
maille paljo villaa sekä lihaa ja nahkoja, jotka saa-
daan Pamppain tasankojen villittyneistä karjalau-
moista. Asukkaita siinä on 600,000. — Idässä ovat
ö?-«n7iam yhdysvallat (ent. keisarikunta.) Se avara
maa (8 milj. rkm.) on hyvin rikas luonnon-tuot-
teista, mutta asukkaita on sangen vähä (16 milj.),
ja ainoastaan rantamaa on viljelty. Tuotteista huo-
mataan kahvi, jota Brasiliassa saadaan yhtä paljo
kuin maan piirin kaikissa muissa maissa yhteensä?
sekä sokeri, puuvilla jaBrasilian kuuluisat timantit.

Pääkaupunki, Rio Janeiro [riiu shaneeiru]. on Ete-
lä-Ameriikan suurin kaupunki. Siinä on 800,000
asukasta.

7. Gnahana
011 viljavaa ja tuottaa sokeria ja kahvia sekä maus-
timia. Ilman-ala on kuitenkin hyvin turmiollinen.
Guayanan eri osat ovat Englannin, Alankomaiden
ja Ranskan omana.

8. Lansi-Intia
on sangen tärkeä, koska sen saaret, joilla on oival-
linen ilman-ala, ovat viljavia. Tuotteita ovat sokeri,,
jota viljellään suuressa määrin varsinkin (kuhassa?
sekä kahvi ja tupakka.

/3o^s)'m saadaan usean kasvin nesteestä. Niistä
kasveista tärkeimmät ovat sokeriruoho, eräs iso
heinäkasvi; siitä puserretaan sokeria, paitsi Bänsi-
Intiassa ja Ameriikan manteren läheisissä osissa?
myös kuuman vyöhykkeen muissakin maissa, var-
sinkin sokeriruovon kotimaassa Aasiassa, jossa so-
kerin teennän nykyisiä pääpaikkoja ovat «lava ja
Filippiinit; — ja valko- eli sokerijuurikas, josta
tehdään sokeria suuressa määrin irseassa Euroopan
maassa, varsinkin Saksassa, Itävallassa, Belgiassa
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ja Ranskassa. Toisia runsaasti sokeria antaviakas-
via ovat, muutaman muun heinäkasvin ohessa, usea
vaahteralaji (erittäinkin Pohjois-Ameriikassa) jausea
palmulaji. (Hunaja, rypäle- ja hedelmäsokeri.)

Länsi-Intian saaret ovat usean eurooppalaisen
valtion alusmaita. Suurista Antiljoista on Cuba ja
,^tts^o Rico Espanjan ja Jamaica Englannin vallassa;
.ainoastaan Haiti, jossa asuu Neekereitä, on itsenäi-
nen. Cubassa on Habanan [avänal kaupunki, joka
on tunnettu sikareistaan. — Pienistä Antiljoista ovat
.useimmat Englannin omia.

Anstranliaa
(9 ntit}. rkm., 6 mitj. asuk.)

on kaksi nää-08aa, nimittäin Austraalian manner eli
l/l^si Hollanti, joka on Ison Valtameren ja Intian
Meren välissä ja Austraalian saaret, Isossa Valta-
meressä.

1. Anstraalian manteressa
samoin kuin Aafrikassa ja Etelä-Ameriikassa on
vähä lahtia ja niemimaita. — Sen asema on kuu-
massa ja eteläisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, mutta
ilman-ala on jokseenkin A«w«. Siitä syystä ei kasvi-
kunta ole risas. Metsäpuut eivät ole samanlaisia
kuin muissa maanosissa; niissä näet on kankeat
lehdet, jotka seisovat syrjittäin, niin ett'ei Austraa-
lian metsissä ole samanlaista tiheää varjoa kuin
meidän metsissä. Rantamailla ilman-ala kuitenkin
merituulten vaikutuksesta onkosteampi javiileämpi,
ja maa on siellä sangen viljavaa, erittäinkin kaak-
kois-osassa, jossa Eurooppalaiset sen tähden ovat
alkaneet harjoittaa maanviljelystä laajassa määrin.
— Austraalian eläinkuntakaan ei ole samanlainen
kuin muiden maanosien. Nisäkkäitä ei muinoin oi-
lut muita kuin reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät
iengurut. Mutta nyt ovat Eurooppalaiset sinne
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vieneet koti-eläimiä, jotka menestyvät oivallisesti.
Ben tähden sekä karjan- että etenkin /ttmmc?s/wiio on
vielä tärkeämpi kuin maanviljelys, ja Austraaliasta
viedään Eurooppaan, paitsi viliaa ja karjan tuotteita,
suunnattomia määriä villaa. — Austraalian mante-
ren eri osissa sen lisäksi on runsaasti kultaa ja ho-
peata sekä muita metalleja niin kuin kuparia, rau-
taa ja tinaa ja myöskin oivallista /c/oi/znM'.

Alkuperäiset asukkaat ovat Neekerien näköiset
mutta häviävät häviämistään sinne muuttavien Eu-
rooppalaisten tieltä. Koko tuolla suurella mante-
rella (7,600,000 rkm.) on vasta ainoastaan 3 xji
milj. asuk., joista enin osa asuu kaakkois-osassa.
Austraalian manner on Englannin vallan alla.

Tärkeimmät Kaupungit ovat H/s/öm«-«s [-börn| ja
Sydney [sidni]. Ensin mainittu on samoin kuin San
Eranoisoo vähään aikaan kasvanut suureksi kaupun-
giksi, kun sen. ympäristössä on löydetty runsas-an-
•tisia kultamaita. Siinä 011 lf-z milj. asuk.

2. Anstraalian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähellä Austraalian man-

nerta. Uusi Guinea on manteren pohjoispuolella,
l/ns/ Kee/amii itäpuolella ja Tasmaania eli I^2w Die-

menin m«« [fan diimen] eteläpuolella. Ulompana Isossa
Valtameressä olevat saaret ovat pieniä, mutta niitä
on monta tuhatta. Niistä huomataan Ystävyyden
Hce^ei ja äärimmäisinä koillisessa Havaijin eli FtMcF-
■wichin saarsi [sänd-uitsh].

Useimmat niistä saarista ovat /n?'tM7ttt^<)/«. 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 kookospalmun pähkinöistä.

Asukkaita on ainoastaan 2 1/-2 milj. Pienillä
.saarilla 011 enin osa Malaajulaisten sukua, ja useat
heistä ovat omistaneet Euroopan tapoja ja kristin-
uskon. Uuden Guinean ja usean läheisen saaren
.alkuasukkaat ovat musta-ihoisia.
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"Useimmat saaret ovat ZA^ooMtt V«/i«^Anic/in
vallan alaiset. Havaijin saaria hallitsee itsenäinen,
kuningas, ja asujamet ovat omistaneet eurooppalai-
sen sivistyksen. Niillä saarilla surmattiin mainio»
englantilainen merenkulkija Cook [kuk], joka teki it-
sensä kuuluisaksi Austraalian löytöretkillään.

Korjattava:

5 siv. 18 riv. Suésin. IXaie: Suesin.
6 „ 23 „ Baffinin lahden „ Vattinin meren.
8 „ 13 „ Franskan. „ lianskan.
9 ~ 7 „ Alamaat. ~ Alankomaat.
~ ~ 9 ~ iranska. „ lianska.
„ „ 30 „ 125 milj.

„ 12? milj.


