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Muistutuksia.
Ert kirjainlajit osottawat, tntfä on eri lukumäärien

ajalla luettawa; tattnalatsilla kirjaimilla painettu on ytent*
pien luokkien lukumäärää.

Asteiben merkkinä on o.
Lyhennyksiä: m= metri, km = kilometri, fH km tahi

nfnt —neliökilometri.'
Merkki ' ofottaa, että tvokaali on lyhyt] korollinen,

merkki k että fe on pitkä tai puolipitkä korollinen.



Johdatus.
Kaikki, mitä Aumala on luonut, sanotaan m«tt-

ilmaksi. 2slposti nuomataan, sttä manäottoman suu-
rsn tävtvv maailman olla, kun aHattslss, mitsn äärst-
tömän Kaukana taivaankappalsst ovat toisistaan
avaruudessa (aurinko Kisrtn- Ha pvrstötäntinssn Ha
«itä paitsi Kiintotänäst). Ml« nävttää msistä Kvllä
isolta, vaan vsrrattuna maailman avaruuteen se si
ols suursmpi Kuin pisara msrssn vsrrattuna.

Naa on pyöreä kuin omsna Ha kuvataan sen-
tähden parnaitsn karttapalloon; maan eri osia Kuva-
taan kartoille. (Ilmansuunnat: pohjoinen, itä, stslä,
länsi; koillinen, Kaakko, lounas, luode).

Bilmistämms näyttää ikäänkuin aurinko liik-
Kuisi, Ha ms sanomme ssn tänäsn sen nousevan
iääsrä Ha laskevan läntssn. Nutta asian todellinen
laita on, sttä maa, jonka päällä olemme, liikkuu.
i. Uaa liikkuu niin kuin visrsvä pallo kohtalai-

FSsi«. 8s kulkee auringon ympäri Ha tarvitsss siinsn
365 V4 vuorokautta. Bsmmoista aikakautta sano-
taan «motieks/, Ha ssn liiKKssn Kautta svntvv sri
vuoäsn-aHat (Ksvät, Kssä, svksv Ha talvi). Nutta
maa pvorii samalla Ksrtaa «'iss ympäri, vääntvsn
lännsstä itään, ia siihen se tarvitsss 24 tuntia eli
yhden vuorokauäsn. — Biitä liikkeestä tulss Mio«n
Ha yön vaintslu.

Bitä viivaa. Honka vmpäri maa pvorii, sanotaan
maan a^BS^3l. Akselin päitä sa.notaa.n'navoiksi', ni-
mittain ponHoisnavaKsi Ha stslänavaksi.

2vvin tärksätä on, ssim. msrsnkulkijain, osata
määrätä jonkun paikan asema. Vsntänäsp. on tar-
pssllista, sttä se' paikka jm niin msrkittv Karttapa^,-
loon tatti Kartalls,' sttä «sn mukaan Käv laskeminen,
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missä paikka on itse maan päällä. Sitä varten ve-
detään Kartalle viivoja Kahteen suuntaan.

Vhtä kaukana kummastakin navasta ajatellaan
sentähden ympyräviiva vedetyksi yltä-ympäri maan;
sitä sanotaan tasaajaksi eli päiväntasaajaksi, Ha se Ha-
kaa maan Kahteen yhtä suureen osaan, pohjoiseen
Ha siM/seew Mi/owpitoils^oon. Tasaajan Ha napoHsn
välille aHatsllaan vsdstyksi useita ympyräviivoHa
samaan suuntaan kuin tasaajakin; niitä sanotaan
/eVs^spn>si^si. tärkeimmät näistä ovat kravun Ha
kauriin kääntöpiirit, joista edellinen on 2,600 Kilo-
mstriä tasaajasta pohjoisessa päin, Ha jälkimmäinen
yhtä kaukana stslässä päin, — sekä pohjoinen ja
eis/äMs/l napapiiri, Hoista ponHoinsn on 2,600 kilo-
metriä pohjoisnavasta Ha eteläinen 2,600 Km. etelä-
navasta.

Vieläpä aHatsllaan vsdstyksi MM'i« piirsHä toi-
sssta navasta toiseen tasaaHan poikki. Mitä sano-
taan me^/HameUsi sli puolipäivän-piireiksi, Koska Kai-
kissa näissä paikoissa, HotKa ovat saman puoli-
päivän-piirin alla, on yhtä aikaa puolipäivä. Puoli-
päivän-piirejä voi tietysti vetää niin monta, kuin
tahtoo.

Koko maan ympärys on tasaaHan Kohdalta mi-
täten 40,000 km. Läpiviivan pituus on tasaajan,
kohdalla 12,750 Km. (Napojen väli on 40 km. ly-
hempi.) Kartassa on tasaaja Haettu puolipäivän-
piireillä 360 osaan eli asiessssn.

Se puolipäivän-piiri, H oka Kulkee kerron saa-
ren halki, oletetaan ensimmäiseksi, Ha siitä luetaan
toiset itään Ha länteen päin. Maa tulee sillä tavoin
Haetuksi Missen Ha iä/Mssn M^onMa/isKoon. Meri-
miehet pitävät Kuitenkin sitä puolipäivän-piiriä en-
simmäisenä, H oka kulkee läpi Grreenwiohin sgrinitsh^
kaupungin Englannissa.

Karttapallossa Ha Kartalla ovat siis leveys-
piirit Ha puolipäivän-piirit merkityt, niiden avulla
Käypi tarkkaan määrääminsn, missä Kukin paikka
on Kartalla. Sittsn lasketaan, missä se on itse-
maan päällä.



Maat ia wedet.
Kolme neljännestä maan piittaa on suolaisella medellä

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

Mlllltll on lukematon joukko suurempia ja pienempiä
osia, joiden faiffien ympärillä on meri. Suurimmat niiata
osista sanotaan mantereiksi.

Pienempää maata, joitta ympärillä joka puoletta onkivettä,
sanotaan saareksi. Semmoista maanfappaletta, jonka kolmella
puolella on »että, sanotaan niemimaaksi, ja soukkaa niemi-
maata niemekkeeksi (niemeksi). Soukkaa maankaistaletta, joka
yhdistää kaksi maata, sanotaan kannakseksi.

Mantereita on 3:
1. Wa nhaMa nt er eon itäisellä pallonpuoliskolla.

Se jaetaan 3 maanosaan, jotka owat Eurooppa,
Aasia ja 2lafritfa. Eurooppa on Aasian kanssa pitkän
matkan yhdessä, mutta Aafrikan yhdistää Aasiaan wain
kaita ©uejin kannas.

2. Uusi Mantere eli Ameriikka on läntisellä
pallonpuoliskolla. Sitä sanotaan Uudeksi Mantereeksi, koska
maittio merenkulkija (5 o mb us sen löysi toaéta wuonna
1492. Ameriikka on neljäs maanosa ja jakautuu Poh-
jois-Ameriikkaan ja ©teldsAmcrtiffaan, joita

yhdistää KesirkSlmertiffa. SleäfkAmeriifan kapeinta
osaa sanotaan Panaman kanllakjekji.

3. Austraalian mantere eli Uuji Hollanti
.on itäisellä pallonpuoliskolta ja on mannermaista pienin.
(Sen itäpuolella olewa iso saari-joukko ynnä puheena olewa
mannermaa on wiides maanosa eli Austraalia.

Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Ameriikka ulottumat
kauas pohjoisten; Aajrikka, Gtelä-Ameriikka ja Austraalia
ulottuivat etelään päin.

Meri on yhtenäistä toesijoutfoa, jonka mikään osa
ei ole toisteta ihan erillänsä.
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Wettä, joka ei juokse ja on merestä erillään, sanotaan jär-
xv ek s i (tammiksi). Kun mesi on uurtairatut maalait sttett, että sen
Mmella puolella on maata, sanotaan sitä tähdeksi (wuonoksi).
Kahden isomman toeben itmuttä olewaa kapeaa wettä sanotaan
salmeksi.

Meri jaetaan 5 pääosaan, jotta janotaan ma Itä-
meri kfi.

1. Eteläinen Jäämeri on etelänaivan ympärillä.
2. Ijo Waltameri, jota myöskin tyyneksi

Mereksi eli Etelämereksi nimitetään, ulottuu idässä
Ameriiffaan ja lännessä Aasiaan sekä Austraalian mante-
reejen.

3. Intian meri ulottuu ibäésä Auétiraalian man^
tereefen, pohjoijesja Aasiaan ja lännessä Aafrikkaan.

4. Atlantin met: i oit Euroopan ja Aafrikan länsi-
rannan sekä Amerikan itärannan mälillä.

5. Pohjoinen Jäämeri on pohjois-naivan ym-
pärtGä.

Kartasta näemme, että Eteläinen Jäämeri on
Ison Valtameren sekä Intian ja Atlantin merien
välittömässä yhteydessä, eikä sitä rahoita mitkään
maat. — Pohjoinen Jäämeri on osaksi Atlantin me-
ren välittömässä yhteydessä, ja osaksi se siihen
vhtvv Baffinin [bäffin] lahden Kautta. Sen vh-
äistää Isoon Valtamereen ainoastaan Beringin ftee-
ring] salmi, Pohjoisen Jäämeren raajat ovat Nu-
rooppa, Aasia ja Pohjois-Ameriikka. — /so Valta-
meri on kaikista meristä isoin.

Gur.ooppa.
(10 miljoonaa neliökilometriä, 380 miljoonaa asukasta.)

Majat: katso kartasta.

Vaikka Eurooppaa on lähes pienin viidestä
maanosasta, on se muita paljoa tärkeämpi. Euroo-
pan mnoio on näet hyvin edullinen, koska meri mo-
nessa kohden tunkeutuu maahan. Kun siinä siis ei
ole kovin laveita eikä merestä etäisiä alo^a, päästään



7

-helposti sen eri osiin. Se seikka helpottaa kauppaa
ja kaikkea muuta keskusliikettä. Samassa on Eu-
roopan asema maan päällä edullinen, koska sen
suurin osa on lauhkeassa vyöhykkeessä*). Koko
vuoden sää (ilman-ala), joka niin suuresti vaikut-
taa ihmisen ja kasvien menestymiseen, ei ole sen
vuoksi liian kylmä eikä liian
kuuma, ei liian kuiva eikä liian
kostea. Nuroopan ilman-ala. to-
sin ei ole niin lämmin, että
siinä voisi kasvaa noita mahdotk
toman suuria puita, joita näh-
dään kuumassa vyöhykkeessä;
vaan kuumuus sen sijaan ei
myöskään ole niin painustava,
että se ihmisiä estäisi ajattele-
masta jatyötä tekemästä. Tässä
on lisäksi muistettava asukasten
onnen tulevan siira, että Xn'B- Kaukasialainen.

Un usko on levinnyt melkein yli koko Euroopan.
Biitäpä tulee myöskin, että Nuroopan asukkailla
on suurin valistus ja sivistys koko maan päällä.

Suurin maalikappale Euroopassa on Eurooppa
(2Beitäjä). Siitä lähtee kaksi niemimaata eli Pohjois-
Eurooppa luonti, roähäineit oja Wenäjätä, IRnotfi ja
Norja) jekä Ke ti-Euro Euroopasta lähtee

5) NuiBt,. Ilman-alan inuka^n pastaan inaa 5 vyö-
/^^eese«, niinittäin 1 Kuuinaan, 2 lauliksaan ja 2 Kylinään
Fll«ma vyönyks «n KuininallaKjn nuolslla taBaajaa kääntö-
niirisn välillä; NonjoiBnuolslla sitä vyölivksttä on pohjoinen
lauhkea ja st,6länuol,6lla eteläinen la«/i^ea vyödvks, jotXKa
ulottuvat napapiireihin asti. Napapiireistä ulottuvat, ino-
lemmat /cz/imät vyönvKKsst nsi-iininäiBssn Sonjaan ja 0t,6-
-lään aBt,i. — Kuumassa vvönvKKssBBä on Kova KuuinuuB,
joka inolksin on Bainanlainsn KaiKsn vuotta, ja siellä ou
kaksi vuoäsn-aikaa. Toinen on Baok-aiKa, joilloin Bisllä joka
näivä Bat,aa sankaBti. ja toinsn on kuiva aika, jolloin siellä
si Bada ollsnkaan. Lauhkeissa vyönvKKsiBBä B^nnvttää sri
lämpimyys nuo noljä nyvin tunnettua vuoclsn aikaa, Kyl-
»«ässä vyöhykkeessä on KakBi vuoden aikaa, nimittäin lynyt,
KsBä ja nkkä, ny vin Kvlinä talvi. — Siitä, iniBBä vyönyk-
KssBBä Knlcin inaa on, si Käv Kuitenkaan aivan tarkoin niää-
rääminen Bsn ilinan-alaa. Siitä vasfedes snsnunin.
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etelään päiu Etelä-Guroopfta, jossa on kolme niemi-
nxaata, nimittäin Pyreneitten (Espanja ja Portugal), Ita-
lian ja Balkanin niemimaat.

Meri. Pohjois-Ifaämeren lahti on Wienan
meri Venäjän ja Kapin maan »alilla. Atlantin me-
reStä lähtee juuri jourTo lahtia ja sisämeriä: Pohjan
meri on aukea pohjoispuolelta; lounaassa sen yhdistää
(Salaisin [faleen] salmi ja banaali Atlantin mereen,
Pohjan merestä roie Skagerak itäänpäin Kattega-
tiin, joka Juutin ruuman (Örejunb'in), Ison Bel-
tin ja Wähän Beltin kautta on Itämeren yhteydessä.
Itämeren tahtia owat Pohjan lahti, Suomen lahti
ja otitan lahti. — Nansfan ja Espanjan matilla on
SSiscayan lahti. — Etelämpänä wie Gibraltarin
sHiibraltaar^ salmi Wälimereen, joka on kaikista sija-
meristä juurin. Välimeren osia owat Tyrrenian tneri
Italian länsipuoleHa ja Adrian meri jen itäpuolella sekä
Kreikan saarinen meri eli Arffipeiagi. Siitä wie
Dardanellien jalmi, Marmaran meri ja Kons-
tantinoopolin salmi Mustaan mereen.

©aaria» Pohjoisessa owat Nöwaja-Setnlja sekä
Huippuwuoret kaulana meressä ja Sojotin saaret; kau-
kana luoteessa owat Fä ärs a aret (lammassaaret) ja Iis-
lanti (jäämaa); lännessä owat 33rittein saaret (Eng-
lanti, Skotlanti ja Irlanti); Kattegatin ja Itämeren ma-
tilla oroat Tanskan saaret sekä Itämeressä Öölanti,
©otlanti, Ahwenanmaa, hiidenmaa ja Saaren-
tnaa. — 2Bätimeiesjä on Korsika, Sardegna [sarbeit-
ja], S ic'i 1ia [siftitja] ja Kandia jefä useita pionia saa-
ria Kreikan meressä.

Guroopau waltatuuuat.
1- Weniijii täyttää koko Itä-Euroopan. Sitä paitsi

on siihen yhdistetty Suomi, jofa kuuluu Pohjois-Gu-
rooppaak.

2. Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinaawian niemi*
maan.

3. Tanska on Jyllannin ttiemtmaatt pohjoinen osa
ja joukko saarta.
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4. Satsa on Keskieuroopan keskiosa ja jättää
monta roaltatuntaa. Tärkein maa on Preussi, jota on
suurin osa $ohjoié;@afjaa.

5. ItäU)a(ta=ltnfari on Keski-Euroopan kaakkois-osassa.
6. Sweitsi on Keskieuroopan eteläosansa.
7. Hollanti eli Alankomaat.
8. Selgitt ja
9. Ranska omat lännessä.
10. Suuri Britannia ja Irlanti oroat saaria.
11. Espanja ja 12. Portugal täyttäroät pyreneitten

niemimaan.
13. Italia täyttää Italian niemimaan.
14. Turkki, 15. Kreikka, 16.Rumaania, 17. Serbia

ja 18. Montenegro täyttämät Batfaantn tttemtittaatt.

Itii-Eurooppa.z
1. HWenäjHn^waltakunta.

Itäeurooppa on tärkein oja Wenäjän roattatunnaStc,
johon sitä paitsi kuuluu roähempiä osia Pohjois-Euroo-
pasta (Suomi) ja Keski-Euroopasta (Puola) sekä suuriosa Aasiata.

Venäjän valtakuntaan Knulnu. paitsi itäinsn xnoli
Nrrroovriaa, mvöBkin non^joinsn kolmannes Aasiata
(Siperia y. m.) Se tävttää kuudennen osan maa-
valion kaikesta mannermaasta, ollen alaltaan 22 xj%
milj. nkm. Tämä äärsttömän suuri valtaknnra on Kni-
tsnkin harvaan aButtu, ja BinyriaBBa, joka on valta-
kunnan suurin 08a, on ainoaBtaan 6 mil^j. a8nl:. XOKO
valtal:nnnaBBa on 130 milj. aBnkaBta. — Venäjän
mantavtinäsn psrnsti Pietari Buu.ri, ia 3itä vänitsl-
len kartuttivat BsKä hän sttä hänen jälkeisensävai-
loittamalla maita Rnotsilta, kuolalta, InrKilta MAasian KanBoilta.

SBaltafunnan eurooppalaiseen osaan kuuluu We 11 äjä n
keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaskunta.
Ensi mainittuun jen ohessa kuuluu Aasian alueita.
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Venäjiin keisarikunta.
fto milj. nlm, 104 milj. aftif.).

Rajat: katso kartasta.
Idässä Aasian rajalla omat kultaa runsaasti sisältäroät

Uraalin tunturit ja etelästä lumipeitteiset Kaukasuksen
tunturit; Krimin roähätsellä niemimaalla Mustan meren
rannalla omat Tuuria rouoret. Mutta muuten on koko
Wenäjän maa juunnattoman juuri tasanko, jota janotaan
Itä-Euroopan tasangoksi.

Uraalin keskipalkoilta kulkee Itämereen päin
matala maaharjanne, jonka korkein osa nimitetään
Valddiksi. — Valdailta jnoksee kolme Venäjän valta-
jokea, nimittäin Volga, Dnjepr ja Väinä.

Itä*@uroopait tajaitfo on runjaéroesineit; siinä
on suurempia jokia ja järroiä kuin missään Euroopan
muussa maassa. Joet omat merkilliset tasoisesta juoksus-
taan. Ne oroot sentähden haaksikululle soroeliaot melkein
lähteestä suulle asti. Tärkeimmät joet oroot Neroa ja
Wolga, joka on Euroopan juurin joki, pituudeltansa
3,500 km. — Etelää kohden juokjee Kaspian mereen Uraa-
lin rouorelta Uraalin joki eli Joi k ja Waldain har-
julta Wolga (kaupunkeja k Nishnij Nowgorod, tasan, Samara,
SaMow ja Astrahan), Asoroan mereen Don, Mustaan me-
reen Dntepr (kaup. ttotua). — Itämereen laskee Wisla
eli Weiksel (kaup. Warssowa) ja Njemen, joiden molem*
pain laskujuut oroat preussin maallo. Riian lahteen las-
kee Wätnä (kaup. Riika), Suomen lahteen Norroa (kaup.
Nariva) $eipfen järroestä ja Neroa (kaup. petari) Laa-
tokasta, johon tulee Snroärin joki Äänisestä ja
Wolhowan joki (kaup. Nowgorod) Järnen järroestä. —

Wienan mereen laskee Wiena (kaup. SStena). — Maini-
tniåta järmistä o» Laatokka juurin koko Euroopassa.
Kasvtoii meri, joka on Aasian rajalla, on juurin jörroi koko
maan päällä, yhtä juuri kuin Itämeri. Sen roesi on suo*
laista.

Venäjä on snnrimmaksi osaksi pohjoisessa lauh-
keassa vyöhykkeessä, ja sillä on kvlmä manie^es^
ilmanala. Semmoisessa ilmanalassa ovat talvet an-
karan kvlmiä ja kesät hvvin knnmia, ilma on kni-
vaa ja tnnlia vähän. Me^ni ilmanalassa sitä vastoin
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ovat talvet lauhkeita ja kesän kuumuutta vähentää
siellä ilman kosteus ja usein käyvät tuulet. Venäjä
on Euroopan 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 A.tlantin meren siitä osasta, joka on kuumassa
vyöhykkeessä, juoksee suuri merivirta „Golfin virta"
Länsi-Eurooppaan saakka ja tuopi joukon lämmintä
vettä muassaan. Se lämmittää ilman ja lauhduttaa
sillä tavoin ilmanalan. Koska Venäjä kuitenkin
ulottuu kauas etelään, niin on sen eteläisissä osissa
lauhkeampi ilmanala, vaikka talvi sielläkin on niin
kylmä, että Mustan meren lahdet joka vuosi jää-
tyvät.

Kasvullisuus on ilmanalan mukainen. Pohjoi-
sessa osassa, jossa kylmät 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 samalta. — Sitten
seuraa äärettömät meisäi (ensin havupuita, jotka
voivat kestää kylmempää ilmanalaa, ja sen jälkeen
lehtipuita, niinkuin tammi ja lehmus) sekä viljavaa
F>6^om««ia, joka runsaasti kasvaa viljaa, pellavasta
ja hamppua. Venäjän viljakkain osa on min sa-
nottu mttsiam-mMam ssnitt, joka ulottuu Etelä-Uraa-
lista Keski-Euroopan vuoriin saakka. Hiellä on
syvä ja väkevä väkimulta, joka lannoittamatta kas-
vaa runsaita viljasatoja. Mustan-mullan seudulla
viljellään paljon nisua eli vehnää. — Etelämpänä
on äärettömiä a^omaiia s. o. tasankoja, joillakasvaa
korkeata ruohoa. — v4«>«'mmH«sess« etelässä lauhkea
ilmanala sallii viiniköynnöksen viljelemistä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat siis maanviljelys ja
karjanhoito, jotka kumpikaan eivät ole kehuttavalla
kannalla. Maanviljelys on kuitenkin niin tuottava,
että suurin määrin ulkomaalle viedään viljaa, pel-
lavasta ja hamppua, sillä maa on erinomaisen vii-
javaa. Aroilla käypi laitumella suuret laumat puo-
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livillejä hevosia, sarvikarjaa. lampaita jakameleita.
Siellä tavataan lammaslaumoja, joissa on 50,000
lammasta. — Metsästys on hyvin antava, ja varsin-
kin oravia ja metsälintuja saadaan paljon. Ei mi-
kään Euroopan maa ole niin rikas turkkieläimistä
kuin Venäjä. — Kalastus on suuriarvoinen varsin-
kin Volgassa, Uraalin joessa ja Kaspian merellä,
jossa etenkin sammen lajit ansaitsevat mainitse-
mista. Niistä saadaan mätiä (kaviaaria) ja kalan-
liimaa. Sampija pyydetään etenkin keväällä jäiden
lähdön aikana, jolloin ne nousevat tiheinä parvina
Volgaa ja Uraalin jokea ylös. — Vuorityötä harjoi-
tetaan varsinkin Uraalin vuoristossa, joka antaa
kultaa, platinaa ja etenkin rautaa. Suolaa on vil-
jalta samoissa paikoissa ja Kaspian meren puolei-
sissa arojärvissä. Aromailla se usein ravettuu ul<x>
maasta niin suuressa määrässä, että maa näyttää
kuin olisi lumella peitetty. Kivihiiltä saadaan
a-roilla ja Puolassa; vuorioljyä (petroleum: a) etenkin
Kaukaasiassa. — Sekä koti- että ie/lci<7 toUisnus on
vilkas Keski-Venäjällä. Suurin tehdas kaupunki on
Moskova. Venäläisistä tehdastuotteista ovat juhti-
nahka ja köysiteokset kiitettyjä. — Kauppaliikettä
edistävät haaksikululle sopivat joet, kanavat, rauta-
tiet ja lukuisat markkinat. Kanavien kautta ovat
kaikki neljä Venäjään koskevaa merta toistensa yh-
teydessä. Tärkein vesikulku sisämaan kaupalle on
Volga. Volgasta pääsee kolmen kanavareitin kautta
Nevaan ja Itämereen, m. m H^a^iam kanavan kautta,
joka yhdistää erään Volgan haarajoen (Sheksnän)
ja erään Ääniseen laskevan joen (Vytegran). Muista
kanavista on merkillisin Laatokan kanava, joka kul-
kee Laatokan etelärantaa pitkin, koska itse järvellä
purjehtiminen on vaarallista. Rautateillä voipi nyt
päästä Pietarista Mustalle merelle ja Kaukasuksen
vuoren luo sekä länsirajalta Siperiaan. Tärkeim-
mät kauppakaupungit ovat Pietari, Niika, Ode»sa,
Moskova ja Nishnij-Novgorod.

Venäjällä asuu monta eri 1(ÄN822. Useimmat
asukkaat kuuluvat siam/aissen kansakuntaan. Siihen
kuuluu itse pääkansa, venäläiset, jotka enimmäksi
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osaksi asuvat keskitienoilla, sekä puolalaiset länsi-
osissa. Muista kansakunnista ovat seuraavat lukui-
simmat: useat suomalaisheimot pohjoisissa ja itäisissä
osissa, lättiläiset, /istt^«/m'ssi ja juutalaiset lännessä ja
iai«M^7clise^ ynnä muut turkkilaisheimot etelässä ja
idässä KaHsaiaism on etenkin Itämeren rannoilla
ja etelässä (Volgan ja Dnjeprin varsilla).

Nelkein jokaista uskontoa on Venäjällä. Ylei-
sin on Kreikan usko, jota venäläiset tunnnstavat.
Puolalaiset ja liettualaiset ovat Rooman katolis-
uskoisia. Saksalaiset ja osa suomalaisia ovat lute-
rilaisia. I^ataarilaiset ovat mahomettiläisiä. — Xan-
san valistus on vielä ainaisella kannalla, niin että
useimmat talonpojat eivät osaa lukea eivätkä kir-
joittaa. Nvkvisiin aikoihin saakka olivat talonpo-
jat orjina, mutta Keisari Aleksanteri II nävitti or-
juuden.

Xeisarin valta on rajaton.
Hallituksen suhteen Wenäjä on jaettu 60 rumerne-

meitttiiii, joita nimitetään pääkoupunkienso mukaan.
Historiansa jo möestönjä suhteen Wenäjä jaetaan ?

pääojaan: Ne omat Inkerinmaa ja itämeren maa*
kunnat (sEßtron maa, Lttmttt moo ja Kuurin maa), Iso-
äßenaja, Wähä?3Beiiäjö, Länsi-Wenöjö, Ritola,.
Etelö-Wenäjä jo Itö-Wenojä.

Suurimmat tanpungit omat Pietari (1 V4 milj.) jo
Moskoma (1 milj. ajuk)

Inkerinmaalla on Pietari, Kronstotti jo N arma.
Pietari, toaltafunnau pääkaupunki, on Euroopan fonteim*

pia kaupunkeja. ©tina on leroeitä katuja ja suurellisia rakennuksia,
niinfuin lisakin kirkko, Talwilinna ja Aleksanterin silta. Sftutétopat*
saita: Pietari Suure» htiDapatfas ja Aleksanterin pyllväs. Meren
puolella suojelee Pietaria Kronstatttt luja linnoitus, joka on saa-
xtUa Suomen lahdessa ja on SSenäjän tärkein fotafatama. — Narina
on tunnettu woitosta, jonka $arle XII siellä sai lv. 1700.

Maawäestö on enimmäkseen suomalaista (100,000 Henkeä).
Itämeren maflfunntsja on Wiron maassa ERäcimeli

sTollinno), Lumin maassa Rtiko ja Tortto (3>urjem)
sekä Kuurin maas jo Li ib omi

Riika on suuri kauppakaupunki (280,000 asuk.) - Sartto
on yliopistostaan tunnettu. — Litbami on tärkeä kauppa» ja sata-
makaupunki.

Pohjoisissa osissa asuu suomisukuisia wirolaijsia (800,000),
eteläisistä lätti läisiä.
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Pietari.

Isossa SenäiäSfä on ©tenä eli Arbangelsk,
x^owqorod eli Uusi Ituna, Moskowa, Nislnti
Nowqorod ja Tu. la.

Wien a, Pohjms-Wenäjän tärkein satama, faupittclee Miljaa
fefä metsän ia meren tuotteita. — Uusi linna eli Nowgorod
oli waltakunnan ensimmäinen pääkaupunki. — Moskowa on walta-
kunnan toiitett pääkauftnnki ja on merkillinen monista tikoistaan,
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joiden kullatut tuputafot ja tornit omat ifäätt tuin metsänä. — N i sh-
nij-Nowgorodisfa, nr&fä Cfa [atk] laskee Wolgaau, pidetään
wuosittain suuret markkinat, joihin ferätjttjt) monta tuhatta ihmistä
Euroopasta ja Aasiasta. -- T lass a ou mefallitehtaita.

.Enin osa asukkaista ou wenäläisiä (iso*tt*enälätsici). Suoteeöfaasuu Äänisen ja Wienan meren länsipuolella sekä paikoin muualla
suomalaisia (300,000) ja Lapin uicmimaalla lappalaisia
(2,000). Äottliiessa asuu suomisutmsia kauppaa harjoiffalvia syr-
jääntiäi muiuoin kuuluisllin l'j armalaisten eli perma-
laisten jälkeisiä.

Moskova.

Vähässä Venäjässä onstoiua,£tatffow ja Po l
tawa Ipaltawa^.
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Kiowa oli myös aitoinaan pääkaupunkina. — Harkkowon tärkeä kauppakaupunki; suuret hemotémarfkinat. — Poltäwa on.
tunnettu tappelusta, jossa taarle XII joutui tappiolle lv. 1709.

Asukkaat owat wäha-wenäläisiä.Länsi-Wenäjällll on Wilno suurin raupunft.
Sisukkaat omat tv lätsiä (maltoista ja mäf)ä*menälätftä)

sekä liettualaista.
Puolassa omot tärkeimmät kaupungit a resorna

(Oli 600,000 asuk.) ja Lodz flods^ (300,000 asuk.)
Sekä SS soma, puolan entisen maltaftmnan pääkaupunki,

että Sobj harjoittamat suurta tehdasliikettä.Sisukkaat oivat puolalaisia.
Etelll-Wenäjiillii on Kishiném jo Mustan meren

rannalTo Odessa ja Semostopol.
Odessa on maltaftmnan toinen merikaupunki, joka harjoit-

taa suurta wehnän mienttä (400,000 asuk.). — K t sh t n e lv harjoit-
taa wtlfaéta kauppa- ja tehdasliikettä sekä hedelmäin tvtljelystä. —

Seivastöpol, sotasatama, on Printin niemimaalla.
Asukkaat oivat enimmäkseen roäl)ä*tt>enälätfliä sekä län-

nessä rumaanilaisia jaKrimissä tataartlatsta- Donin
marsilla asuivat Donin kasakat.

Itä-Weniijiillll on Kasan, Samara, Saratom
jo A^strohon.

K a sä, n on tärkeä kauppa- ja tehdaskaupunki. S a rö, to w
ja Samara harjoittawat »viljakauppaa. — Astrahan harjott*
taa kalastusta setä hedelmien ja iviinirypäleiden totljelöstä.

$tä=2Benäjällä asuu sinne muuttaneiden wenätatéten ohellaenintään turkkilais* ja suomalaisheimoja. Suomalais-
heimoista owat Okän ja $te£fi*9Bolgau ieubuilla asumat moribic a-
laiset lufuiftmmat (1 Vr, ntilj.).

Sno m e n Snnriruhtinaanmaa.
(373,600 nknt., yli 2 V2 milj. afuf.).

Rajat: latfo kartasta.

Suomen M22' on asemaltaan 60" ja 70° välillä
pohjoislevevttä sekä 38" ja 50° välillä itäpituutta
lukien. Suurin pituus on 1160 km., pohjoisimmasta
päästä (Tenon joen luota) eteläisimpään kärkeen,
ZamKamsmsen. Buurin leveys idästä länteen on
600 km.

Suoinen moo on tciymiänjä muoria, joista ei ainoa*
koon ole moriin forfea. Korkein muortDuippu, Holdi-
tshokk, äärimmäisessä luoteessa Norjon rajalla, ou 1,250
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metriit korkuinen.*) Wuoriharjonteet Suomen moon poh-
jotfesja ososso omot 300 metrin korkuisia, jopa korkeoinpio-

kin. Ne olenewot etelään päin 120 ja 90 metri» korknisiksi
sekä kulkemat sen ylängön ympäri ja poikki, joko täyttää
enimmän osan Suomea. Alanko alenee mähitellen läntistä
rantaa kohti, joko ylimalkaan on olhoisto jo lafeaa. Siellä
on Suomen moon suurin tasanko, Pohjan lohben ronto-
moou fesftosa. ©telaan päin muoret päättumät jyrkkinä
mereen muobostaen poljon niemekkeitä, Etelärannan ebué-
talla on lukemattomia saaria ja luotoja. Waiffo kohto
meri ulkopuolella kuohuu, on mesi jokseenkin tyyni saarten
sisäpuolella niin sonotuisso sooristoisso. Suurin
saaristo on Ahmena nuio a n sooristo, jonka isoin saari
on Ahmen oii mouii er

, Poh joulohben suunsa. Siitä itään
päin on Turun saaristo. Länsironnikollo on sooristo
ainoastaan siellä täällä, niin kuin Meren kurkussa
Pohjou lohben kopeimmosso fohbaésa.

Suomen emämuortstoita on Lopin harjanne jasen jotko Maa» s elkä. @e alkaa Norjan tuntureista itään
päin, ensin pitkin Norjan rojoo, sitten Suomen Lapin läpi
Wenäjän rujolle. Siellä je kääntyy etelään päin ja on
osaksi rajoita, knnnes je fäanitätfse faaffoiseen päin Wenä-
jätt puolelle.

Moonselästä lähtee koksi päänorjonnetto poikki Suo-
men moon Poh lahteen saakka: nimittäin 1. Suomen
harjanne, joko erottaa Pohjonmoon Karjalasta, ©amosta,
Hämeestä ja linnasta, jo 2. Solponshor jonne,
joko kulkee Korjolon läpi jo sitten lähellä sitä rajaa, jouko
pohjoispuolello omot Somo, H>äme jo Satakunta jo etelä-
puolella Karjala, Uusimaa jo Worsiuais-Suoiui. Sen poh-
joispuolello }a yhtäjuuntaisena sen konsso oit Pieni Sol-
pou shorjonne.

Suonten- jo Solpoushorjonteen yhbistäjänä on neljä
lyhempöo harjannetta, nimittäin: Karjalan horjonne,
Somon horjonne, Hämeen harjanne ja Sata-
kunnon horjonne.

Solpoushorjanteesto kulkee lounasta kohti Loh jon

*) Meren pinta on niin tasainen, että fttä katsotaan saman
korkuiseksi jota paikassa, ja knn puhutaan jonftn itmoren forfeubesta,
niin tarfottetaau, miten eaöa rouorenhuippu on meren pinnasta.
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horjonne Suomen eteloisimpään kärkeen, Rankoni enteen,
jo kaakkoa kohti Äyräpään harjanne Inkerinmaahan.

Lapin harjanteesta kulkee eteläänpäin Ounoshor-
jänne pitkin Muonion ja Tornion jofta Pohjan lohbelle.
Sttaanjelästä lounaaseen päin lähtee Kainuun harjanne
Suomen harjanteejen.

lärwistll jo joesta on Suonten maa hymin rikas.
Syystä sitä sen tähben sanotaankin „maaffi tuhatjärmijefsi".
(Erittäin rikos järmistä on Suomen harjanteen ja Solpous-
harjanteen mälinen oso Snomen maata. Se on ikään kuin
„meri täunnä saaria", jo ulkomooloisilto on se saanut
Suomen järmiylängön nimen. Siellä on lukematto-
mia järmiä, joita yhbistämät solmet ja mirrat.

2)lämaan mebet ohbiétymät joksottoin muutamiksi los-
fumesifsi, joista sitten muobostumot Suomen mebefraimmät
joet. Alamaan mebet laskemat useilla pienemmittä jo'iHa.
ffllaan epätajaisuubeu ja ftmtperäijyoben tähben omat mebet
muoloat jo täynnä koskio.

Moinittujen muorihorjonuetten syrjille jo mälifle jyn*
tyy wiisi walta-wesistöä.

1. pohjoinen wesistö: Inorin \ami, johon laSfee
Im a loit joki jo joko Pootsjoen kontto pnxtaa metenjä,
ja Tenon joki, joka on rojono korjaa masten. Molem-
mat joet laskemat Suomen rajan ulkopuolella Pohjoisen
Jäämeren lohtiin.

2. Snoteinen wesistö, jonko mebet laskemat Pohjan
lohben pohjoiseen osoon: Tornion joki, joka ynnä sen
hooro Muonion joki on rajana luotsia maataan (kaup. Tor-
nio). — Kentin joki (kaup. Kemi), joka juoksee Kemi
rn e n läpi. — Oulun joki (kaup. Oulu), jonka kontto laskee
Oulujormi ynnä sen lisämebet: Hyrynsolmen reitti
pohjoisesta jo Sotkamon reitti (kaup. Kajaani) ibästä.
— Wihboin juuri joukko pienempiä jokia, niin kuin Lopu
joki (kaup. Uusi Kaarlepyy eli Joensuu), jo Kyrön joki, juurin
(Stelä-^ohjanmaaHa.

3. Lounainen wesistö, jonka mebet laskemat Pohjan
lohben etelä-ofaau ja itämereen. Siinä huomataan mur-
sinkin pieni Pyhäjärmi (kaup. Sampere), johon laskee

meriosien kontto pohjoispuolelta Nösijärmi jo jen
kautta sen lisämebet: Atsärin. Pihlojomeben jo Keu-
mun reitit. ©telasta tulee Pyhäjärmeen Längelmäen,
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Hauhon ja Wo n ojo n reitit aup. Hämeenlinna), Pyhä-
järmestä juoksee yhdistynyt meftjourfo länteen päin, soopi
pohjoispuolelta Ktjronfoéfen kontto Körosjelän ja
laskee mitmetn Kokemäen joen kontto Pohjan lahden
eteläosaan (kaup. *Jsort). — Aura- joki laskee jäntereen
(kaup. Turfit).

3. eteläinen eli Keskimmäinen wesistö, joka loskee
©uomen lahteen. — Suurin järmt on Päijänne (kaup.
Iywäskylä). Siihen juoksee pohjoisesta päin ©aarijär?
men reitti, SGBtttafaaren voitti, jossa on Keitele,
ja Rautalammin reitti. Idästä tm $äijänteejen
Sysmän reitti, etelästä fßesijärmi. Päijänteen
etelä-osasto mesi juoksee kookkoiseen pätn (kaup. £etnola) jo
janotaan miksi- ©ttfyen juoksee pohjoisesta päin
Mäntyharjun reitti, jossa on $uulamejt. Komi
muodostaa sitten Kuusankosken ja jakautuu lähellä laskuansa
kahteen suuhooraon. Itäpuolisesso l)aarasfa on Korfea;
kosken kaunis putous (kaup. totia). SBenäjän rajatta
juoksee Rajajoki eli ©iestarjoft.

5. Kaakkoinen wesistö, joko laskee Lootokkoan. —

©iinä on Soi maan soorekos järmt (kaup. Sappeenranta,
Mitteli), joko soopi lukuisia Itsämestä pohjoisesta päin. Nii-
den kesknspoikoisto huomottokoon H onki m esi (kaup. Sa-
joonlinua). Siihen tulee pohjoisesta päin Kalla m eden
reitti, josso on Kollomesi (kaup. Kuopio) ja sen pohjoi-
jet lisämebet, lisalmen jo Riljiän reitit. Koitti;
sesta tulee föaufimeteen iso Pielisen reitti. ©tina on
Pielisjärmi, Pielisjoki (kaup. joensuu), $»r/äfelfä,
johon laskee ipöötiäinen, ja Orimesi. Houkimedestä

mesi juoksee etelään päin Spiljlajameteen, johon Puru-
mesi yhdistyy, ja laskee ©atmaajen. ©atmaaSta lähtee
Wuoksi, jossa on monta suurta koskea, joista kuuluisin
on I m otro, yksi Euroopan komeimpia foskio. Wuoksi
loskee Saatottaan kohdella suursaratta (kaup. Käkisalmi).

Ilman-ala. Suomi on pohjoisen lanlikyaii vyö-
li^KlltzSll t)olrs()i8688a, 083.883. sekä vähäksi osaksiPOQ»
joiB6BBÄ Il^llliäBB3> V^öli^l:ll66BB3., ja sillä un Il^l»
lllärillö mantereen i11U3,11-3.13.

Pää-elinkeino ori maanviljelys, joka kuitenkin 0Q

V3.iv3.10i8t3,, koska UiU.3. ylimalkaan 0H I<ivit)6r3.ißtii.
ja lii6l!3.rißsl!3,ißta, Bsli3. täynnä soita ja rämeitä.
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Maanviljelykseen sopivimmat OV3iX Varsinais-Suomi
jaUusimaa 86^9. N3.HISSII, Satakunnan ja, 1?011J3,mi133.11.
st6lä'oß3.t („Isonkyrön vainiot" jg. „V3.3.83,n ruis").
Yleisesti viljellään l^iiraa, ruista, perunoita ja ohraa.
Pellavas menestyy parhaiten I^SBivi-113,11165883,. 8110-
--men pohjoisimmassa 083.883. harjoitetaan 3,11103.8

Imatra.

vähän maanvii jelvstä, sillä talvi on niin pitkä
ett'ei vilja valmistu, tahi kvlmä tulee niin aikaiseen,
että halla viljan panee. Muutoin an tämä elinkeino
viime vuosina paljon edistvnvt uußien maanviljelys-
tapojen ja koneiden levittyä syrjäisempiinkin seu-
tuihin. — Hedelmäpuita kasvatetaan vähä ja mel-
kein ainoastaan etelärantamaalla,mutta metsämarjoja
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on viljalta ja runsaimmin Suomen pohjoisissa osissa.
— Netsät täyttävät suuren osan Suomen maan
pintaa ja kasvavat varsinkin petäjää, kuusta ja
koivua. Metsänhoito tuottaa Suomen etevimpiä vien-
titavaroita, nimittäin lankkuja, lautoja ja tervaa
(Pohjanmaalta;. — Lähinnä maanviljelystä on Ka?'-
janhoito tärkeä elatuskeino. Nykyisen meijeriliik-
keen käytäntöön tultua, antaa se paljon voita (liki
30 milj. markan edestä) ulkomaille vietäväksi.
Suuri arvoinen on karjanhoito varsinkin Suomen
pohjoisissa osissa, joissa onkin hyvät laitumet ja
niityt. Parhaita hevosia on Savossa ja Karjalassa.
I^apin maan tärkein eläin on poro. — Metsästys on
sivuelinkeino; enimmälti pyydetään hylkeitä ja
metsälintuja. — Suuremman arvoinen on kalastus.
Erittäinkin pyydetään hailija merestä, lohia sekä
siikoja jo'ista ja muikkuja järvistä. — Vuorityötä
harjoitetaan jossakin määrin. Netalleista on rautaa
runsaimmin ja melkein kaikkialla. Sitä saadaan
varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomen järvistä ja soista.
Kalkkia poltetaan paljon Uudellamaalla ja Varsi-
nais-Suomessa. Myöskin marmoria on paikoin
maassamme. Yleisin kivilaji on graniitti ja siitä
valmistettuja teoksia viedään ulkomaillekin. —

Teollisuus ei täytä tarvetta, mutta on vilkkaasti edis-
tymässä varsinkin nykyisin, kun liikeneuvojen pa>
rantuessa Suomen monet ja suuret kosket yhä enem-
män joutuvat teollisuuslaitosten palvelukseen. Enim-
mät tehtaat ovat Suomen eteläosissa, ja tärkeimmät
tehdaskaupungit ovat 2elsinki, Tampere ja Turku.
Rautaisia höyrylaivoja rakennetaan Etelä-Suomen
konepajoissa paljon, varsinkin Turussa, Porissa ja
Viipurissa. Etelä-Pohjanmaan talonpoikainen kansa
on hyvin kätevä kaikellaisissa käsitöissä. Turun ja
Porvoon tienoilla kudotaan paljo kankaita; Uuden-
kaupungin tienoilla tehdään paljo puu-astioita. —

Sisämaan Kanp^a ei ole erittäin vilkas, mutta uiko-
maan kauppa ja merenkulku ovat sangen vilkkaita.
Xaupan edistämiseksi on kaivettu 59 km pitkä Sai-
maan Kanava, jossa on 28 sulkua ja joka johtaa Suo-
men lahdesta (Viipurista) Saimaasen, niin että lai-
vat pääsevät merestä Saimaasen ja sen lisävesiin.
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Useampia muitakin kanavia on, vaikka ne ovat ly-
hempiä. Zaniaieiiä on rakennettu Helsingistä Hä-
meenlinnaan, Tampereelle, Tammisaareen, Hanko-
niemeen, Turkuun, Raumalle, Poriin, Jyväskylään,
Vaasaan, Pietarsaareen, Kokkolaan ja Ouluun sekä
Porvoosen, Kotkaan, Mikkeliin, Kuopioon, lisal-
melle, Lappeenrantaan, Viipuriin, Imatralle, Sortava-
laan, Joensuuhun ja Pietariin. Tärkeimmät kauppa-
kaupungit ovat Viipuri, Kotka, Helsinki, Turku,.
Pori, Vaasa ja Oulu. — /'osii, sama^snnäiin ja laa-
jalle levinnyt^)^s^/aiws (telefooni) välittävät tiedon
antoja paikasta toiseen.

Asukkaat ovat suurimmaksi osaksi snoma/aisia
viiden sukua ovat /aMaiaisei (1,000) Suomen poh-
joisimmassa osassa. Kiovalaisia (300,000) asuu Ah-
venanmaalla, osassa Turun saaristoa sekä Uuden-
maan ja Etelä-Pohjanmaan rannikoilla. l^e«äla'isia
(Suomessa vakinaisesti asuvia 6,000, sotaväkeä 10,000
henkeä) ja saksalaisia (lähes 2,000) on enimmin Vii-
purin läänissä. Maalaisia on siellä täällä yli koko
Suomen maan. Tiheimmin asuttu on Suomen lou-
nainen osa.

U8l(0Nt0 on /^s^i/ai^sA. Venäläiset ja vähäinen
luku itäisissä osissa asuvia, suomalaisia (40,000) tun-
nustavat kreikkalais-katolista uskoa. Luterilaisten
asukasten /lt^iailo on yleinen. Nuoremmasta väestä
osaavat useimmat kirjoittaakin. Yleinen kansalais-
sim'si«/s on viime aikoina suuresti kohonnut. Sitä
edistävät kohta jokaisessa suuremmassa kylässä toi-
mivat kansakoulut ja niiden jatkokurssit sekä vart-
tuneemmalle nuorisolle valmistetut kansanopistot,
joita on 2 - 3 jokaisessa läänissä (mitkä tässä lää-
nissä?). Kansako uluihiii opettajia valmistaa 2 yh-
distettyä-, 2 mies- ja 2 naisseminaaria. Suuriarvoi-
seksi on myös luettava lukuisan sanomalehdistön,,
kansankirjastojen ja erilaisten sivistävien yhdistys-
ten, kuten nuoriso- ja lauluseurojen merkitys. —

Korkeampaa opetusta varten kannattaa sekä valtio
että yksityiset lyseoita, yhteis- ja tyttökouluja.
Yliopisto, polyteknillinen- ja maanviljelysopistot
ovat korkeimmat oppilaitokset. — Varsinaista am-
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mattiopetusta antavat lukuisat kauppa-, teollisuus-,
käsityö-, maanviljelys-, meijeri- ja merikoulut.

BUOMON Suuriruhtinaskunta on eroittamaton osa
Wenäjän keisarikuntaa, jonka keisari on Suomen
sltl/^^iMas. 2än hallitsee maatamme Keisa^Aisen
Suomen senaaiin avulla meidän lakiemme mukaan,
joita voi säätää, muuttaa tai kumota suuriruhtinas

yhdessä Suomen säaiA/sn kanssa. Säädyt edustavat
koko Suomen kansaa ja kokoontuvat hallitsian käs-
kystä vähintäin joka viides vuosi yaiiio/)äi?Ms kes-
kustelemaan ja päättämään lainlaadinnasta ja suos-
tumaan veroista. Hallituksen korkein edustaja
maassamme on kenraalikuvernööri, joka on myös se»
naatin puheenjohtaja. Senaatissa on kaksi osastoa.
Oikeusosasto on maan korkein tuomioistuin ja sen
rinnalla ylimpänä oikeuden valvojana on prokuraat-
ion'. Talousosasto hoitaa hallintoa ylihallitusten ja
ne taas eri virkakuntien kautta. Kaikkien virka-
miesten tulee olla Suomen kansalaisia ja siis Suo-
men lakkien alaisia. — Naamme asioita hallitsijalle
esittää minists^i-vaMosiHiss^i, joka asuu Pietarissa.
— Lääninhallituksien etupäässä ovat /^vs^nöö^ii.

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

©uomi joetoon hallinnon suhteen 8 lääniin 1. Uu-
benmaan, 2. Sturun ja Porin, 3. Hämeen, 4. 2Bii-
purin, 5. Mikkelin, 6. luopion, 7. Wooson ja
8. Oulun.

Lääneistä pienin, mutta tiheimmin asuttu on
Uudenmaan lääni (12,000 nkm.). Buurin mutta
harvimmin asuttu on Oulun lääni (165,000 nkm).

Historiallisessa suhteessa Suomi joetoon 9 mookun-
taan. Ne owat: Worsinois-Suomi, Ahwenonmoa,
Sotokuuto, Uusimoo, Häme, Sowo, Harjata,
Pohjonmoo ja Sappi.

Lainkäytäntöä varten ovat hovioikeudet Turussa,
Vaasassa ja Viipurissa. alempina oikeuksina toi-
mivat, raastuvan oikeudet, kaupungeissa ja kihlakun-
nam oikeudet, maalla.

Uskonnon hoito on annettu Turun a^KipiispaHs
sekä Porvoon, Kuopion ja Savonlinnan piispoille.



24

Helsinki.
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Useimmat kllllVUna.it owat mereit rannalla. Suurim-
mat otoat: Helsinki (80,000 asuk.), Turku (36,000), Vii-
puri (25,000), Tampere (27,000), Oulu (14,000), SBaafa
ja Pori (13,000) jefä Kuopio (10,000).

i. Uudenmaan lääni
on huomen lahden rannalla ja ulottuu taunesjä Haufonie-
meen, idässä Kymiin. Kaikki kaupungit owat meren ran-
nalla, nimittäin Helsinki ynnä Wia porin linnoitus,
Porwoo, Lowiisa, Tammisaari ja Hanko.

Heljtn!i, Suomen pääkaupunki, oit rakennettu niemelle.
Siellä on senaatti ja keskuswirastot. Säätytaloon ja ritarihuouee-sen kokoontumat säädyt waltiopäiwille. Siellä oit keisarillinen palatsi
jal kenraalikutvernöönn asunto. — Paitsi lukuisia kouluja on sielläyliopisto ja polyteknillinen opisto sekä joukko tieteellisiä ja taideko-
koelmia ynnä kirjastoja. — Kaupungilta on neljä hywää satamaa,
joita satamarata yhdistää keskenään ja maan muuhun rautatiewerk-
koon, sekä iso fauppalattoasto. Se on maamme tärkein tuontikaupan
tvälittäjä ja juurin teollisuuskaupunki. — Rakennuksiltaan oit Helsinki
pohjoismaiden siewimpiä kaupunkeja. Monet yleiset rakennukset, to-
rit ja puistikkokadut sekä yksityiset liikepalatsit antamat sille suurkau-
pungin näön. Siellä on myös Aleksanteri >l n ja Runebergin muté*
topatsaat. —, Kaupungin ulkosatama on Sörnäisissä. Meren puo-
lelta sitä suojaa Wiaporin wahwa linnoitus, SSargön saaristolla.
— Porwoo, Porwoon joen suulla olema milkas kauppa-kaupunki,
on piispan asuinpaikka. Siellä on Runebergin koti. — Pienessä
Tammisaaren kaupungissa, joka on tunnettu kilohaileistaan, on
ruotsinkielinen naisseminaari. — Lo Miisassa on kylpylaitos ja
jommoinenkin kauppaliike. — Hanko on äskettäin perustettu kau-
punki, mutta tärkeä taltviliikenteensä touoksi, läanmurtajalaiwat pi-
tämät sen sataman auki kowimpanakin talwena. Siellä on myöskin
maamme kuuluisin kylpylaitos.

2. Turun ja Porin lääniä
on Suomen mantereen lounainen osa ja Ahwenanmaan saa-
risto. Mannermaalla on meren rannalla seuraamat kau-
pungit: Turku, Naantali, Uusikaupunki, föauma
ja^Pori. 2lhtoenöttmaflllö on Maarianhamina.

Turku on Suomeni manhinl kaupunki ja sen tärkeimpiä
kauppa- ja tehdaskaupunkeja. Kaupungin rakennuksista on wanha
tuomiokirkko huomattama. Auran suussa on Turun linna, wan-
hin Suomen maassa, jot)on on sijoitettu historiallinen museo. Lä-
hellä kaupunkia omat Ruissalon ihana saari jefä kaunis Kupittaan
puisto.— Naantali, wähäinen kaupunki, ott tunnettu kylpypaikka,
— Uusikaupunki harjoittaa merenkulkua. —Rauma, tunnettu
pitsiteoksistaan, harjoittaa lautojen ja parrujen kauppaa. Sen pur-
jelaiwasto on suurin Suomen maassa. Siellä on suomenkielinen
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miesseminaari. — Pori lote ulkomaille paljon lankkuja ja lautoja.
Reposaarella on sen ulkosatama. — Maarianhaminan
kylpylaitoksessa käy paljon ulkomaalaisia.

Kauppaloita omat Salo, erään Itämeren lahben pohju*
kassa ja Ifaalisten kauppala, Kyrössetän rannalla.

3.UHämeen lååni

on Päijänteen länsipuolella ja on samoin, kuin Mikkelin ja
Kuopion läänit, jijämaata. Kaupungit omat Hämeenlinna
ja Tampere.

Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on Kr uu n unl i nm a
etiUH äm e e nl i nn a, toinen iältään Suomessa. Vastaisella puo-
leöa salmea on Karlborgin kaunis puisto. - Tampere on iha-
natla paikalla, Näsijärwen ja Pyhäjärweu malillä. Siellä on suurta
puumilla-, petfatoa* y. m. tehtaita ja se tjnttä Kuopio omat keskimaan
suurimmat kaupungit.

Kauppala: Lahti, rautatien asema lähellä Wesijärweä,
jonne myös on rautatie. — Suuria paperi- y. m. tehtaita on lää-
nissä monta.

4. Wiipurin lääni
on Suomen kaakkoinen oja. Suomen lahden rannalla ott
Wiipuri, Hantina ja Kotka, Saimaan rannalla Lap-
peenranta, Laatokan rannalla Käkijalmi ja Sor-
tatr-ata.

Wiipuri, tärkeä kauppa- ja tehbasfaupunfi, on ©aimaan
kanaman suussa ja siten koko ©aimaan wesistötienoon fatamafaupun-
kina, mie suurissa määrin tamaroita ulkomaille. Karjalan raban
lähtökohtana on sillä suuri rautatieliikenne, jota satamarata myös
ebtstää. ©ietlä on manha (inna ja rDattttuffia. Lähellä kaupunkia
on Monrepoon kaunis puisto. Wiipurin ulkosatama on Uuras.—
Haminassa on ©uomen kabettikoulu. — Käkisalmi ja © or-
ta wala tekemät kauppaa Pietarin kanssa. Viimeksi mainitun fau*
pungin miereM on Kymölän suomenkielinen mies* ja naisseminaari.
— Kotka on saarella, Kymin itäisellä suuhaaralla ja harjoittaa
suurta sahaliikettä seka Wiipurin ja Porin kanssa suurinta puutaroa*
räin roientiä Suomen maassa. — Lappeenrannassa on kylpy-
laitos ja suomalaisen ratfuroäen olopaikka.

auppalutta oroatK nrk ijof i ja Jaakkiman Sahbenpoh*
i a. — ©uuria tehtaita on läänissä monta, kuten Kymintehtaat Kuu-
sanfosfen, sekä Tainiokosken, Siitolan ja Enson tehtaat Vuoksen
roarreKa.

Saaria: (Suonten lahbessa Suursaari ja Koi mi sto-
— Laatokassa Walamo ja Konemitsa; molemmissa freiflalat*
fia luostareja.
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5. Mikkelin lääni
on Päijänteen ja Oriweden wälillä. Se on täynnänjä jär-
wiä, jotka peittäwät enemmän kuin neljänneksen sen pintaa.
Kaupungit omat kaikki tvähäisiä: Mikkeli, Saimaan ran*
italia, — ©amonlittita, Haufitoeben ja Pihlajaweden
wälillä, — sekä Heinola, Iyrängön kosken warrella.

Mikkeli on läänin pääkaupunki. — Saw onllinnalon
laajan jtjämaatt laimakulun keskuksena. Kylpylaitos. Eräällä faa»
rella kaupungin mieressä on Olaroinlinn a. — Heinolassa
on suomenkielinen naisseminaari.Pihlajaroeben ja Pururoeben wälillä on ihanalla seubulla
Punkaharjun fattatuen, pitkä saari.

6* Kuopion lääni
ulottuu lännessä Keiteleesen' ja idässä Venäjän rajaan.
Sen kaupungit owat Kuopio, lisalmi ja loenjun.

Kuopio, kauniilla paikalla Kattaroeben rannatta, on sisä^
maan tärkein kauppakaupunki. Lähellä kaupunkia on Puijon kuuluisa
kukkula. — Joensuu, Pielisjoen suussa, roähäinen kaupunki, har-
ioittaa Milkasta kauppaa. — lisalmi on roasta perustettu fau-
punki.

Kauppaloita: Varkaus, Kuopion eteläpuolella, konepaja,
ja Nurmes, Piettéjärroen luoteispäässä. Läänissä on useampia
rautatehtaita ja sahoja.

7* Waasan lääni
ulottuu Pohjan lahden rannan kesti-osasta Keiteleesen ja
Päijänteejen. Meren rannalla on Kristiinankaupunki,
Kaskinen, Nikolainkaupunki eli Waasa. Uusi-
kaarlepyy eli joensuu, Pietarsaari ja Kokkola.
Sisämaassa on Iywäskylä, S^^iärroen rannalla.

©uurin kaupunki on Vaaja, tunnettu fauneubestaan ja
uubenaifatjßta tabuistaan. On homioikeuben istuin samoin kuin
Turku ja Viipuri ja harjoittaa suurta kaupva- ja tehbasliikettä. Kau-
pungin ulkosatama on Vaskiluoto. —Kristiinankaupun-
gissa fin on rottf kauppa. — Kaskinen, saarella, wähäinenkaupunki, jolla on oiwallinen satama, harjoittaa haitinpytmtiä. Uu-
bessa-Kaarlebyyssaon tuotstnftelinen miessemtnaart. — Pie-
tarsaari ja Kokkola omat kauppakaupunkeja. Kokkolan ulkosa-
tama on Ikspthlaja. Iymöskylässä on suomenkielinen ja
roanhin fansafoulunopettaia-seminaart mies- ja naisopettajia roarteu.

8. Dulun lääni
on pohjoisin fatfiéta lääneistä. Meren rannalla on N aah e,
Oulu, Kemi ja Tornio. Sisämaassa on Kajaani.
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Oulu, Merikosken rannalla, on piispan asunto. Se on tär-
feä tehbaskaupunki (nahkatehbas) ja se mie kaupungeista emmmäit
terroaa ulkomaille. — Raahessa ott kauppaopisto ja suomenkie-
linen naisseminaari. — Tornio on lapintamarain kauppapaikka.
— Muut kaupungit oroat roähäpätöisiä,

Torniosta pohjoiseen päin on Aaroas a k s a , johon matftts-
tllMaisia keräytyy luhannuksenaifana sybän-yim aurinkoa katsomaan.

Oulun läänin pohjoisin osa on ©uomen Lappi.

2. Ruotsi ja Norja.
Rajat: katso kartasta.

Ruotsi ja Norja täyttämät Skandinaawian niemimaan,
joka ulottuu Itämerestä Pohjoijeeit Jäämereen jaakfa.

Meri uurtaa kaikkialla maahan jymätle tunkettmia
wuonoja, ja rautojen ulkopuolella on tuhansittain saaria ja
luotoja. Suurimmat saaret owat Lofotin saaret Poh-
joiékjäämereåjä Länsiwuonon ulkopuolella sekä Öölanti
ja Gotlanti Itämeresjä. — Merkillisimmät wuonot Nor-
jan rannalla omat Kristiaanian wttono, Sogtte-
touotto, Trondhjemin muoiio, Länjimitoito (2Beft-
fjord) ja Warangin muono.

vStanfcinaamian niemimaa jaetaan pohjoijeen ja etelät-seen ojaan; niiden malillä on lamea alanko, jossa on We-
nertn, eetterin (faup. Jönköping) ja Mälarin järwet

Se Skandinaawian osa, joka on juurten järmien poh-
joispuolellaon muorimaatll. Pohjoijesta etelään kulkee Ik
kellä läntistä rantaa Kölin tunturi jono, joka on Ruotsin
ja Norjan rajana. Wuorihar jänne kääntyy sitten Norjaan,
kulkien meren rannan suuntaa ensin lounaaseen, sitten taas
■etelään päin, ja nimitetään siellä Dowrefjeld'in ja Lang-
f jelb'ien nimillä jefä ulottuu länsirantaan asti, josja jen
haaraufset jyrkkinä päättömät Atlantin mereen. Monilu-
kuisista niemistä mainittakoon: Norbfap, Norjan ja koko
Euroopan mantereen pohjoisin kohta, sekä Lin des näs,
Norjan eteläisin kohta

Vuoret ovat niin korkeat, että laajat alkt, ovat
ikuisella lumella poitst^t; l:oi'l^siiNlliat) vuorenhui-
Ptrt, ovat I^Ltri^lisläsillä, ja kohoavat 2,600 metrin
korkuisiksi. Ruotsissa vuorijono vätritsllsrt alenee
Pohjan IltlitOit, ja suuria järviä kohden. Pohjoisessa
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Ruotsissa vuorst, ovat matalat j» muodostuvat la-
keiksi vuoritasangoiksi.

Koko vuorimaassa on ruußaaßti järviä ja jokia.
Joet ovat vaan vähäksi osaksi haaksikululle sopivat,,
«illä uiißßä on paljo koskia.

Norjalainen
maisema

lotia. Ruotsissa on rajana olema Tornio, Daal-
joki ja Göötaujoti (faup. ©öötepori). Göötanjoessa,.
jonka taxitta ienerin jänvi laskee, owat Trollhätan pu-
toukset. — Norjan tärkein joki on Glommen.



30

Stanbinaamian siinä ojasja, joka on juurten järmieu
eteläpuolella on keskimaa ylänköä. — Eteläisin osa, Skåne,
on tasankoa.

IIMÄN-alll on niemimaan pituuden vuoksi hv-
vin erilainen sen pohjoisessa ja eteläisessä osassa.
Mutta se on erilainen myös Ruotsissa ja Norjassa.
M)-/« näet saa paljon lämmintä Golfin virrasta ja
sillä on meren ilman-ala. Sen vuoksi pohjoisim-
matkin satamat pvsvvät koko vuoden avoinna.
Koska lämmin meri-ilma äkkiä kylmenee kohda-
tessaan kvlmiä vuoria, niin ilma on sangen kostea.
Bergenissä sataa kolme jopa neljä sen vertaa kuin
meillä. Znoisissa, jota suuret tunturijoukot erotta-
vat Atlantin merestä, on ilman-ala enemmän man-
tereinen, paitsi etelä-osassa, missä ilma on niin leu-
to, että Juutinrauma harvoin jäätvv.

Niemimaan 28U1(1(22t ovat ruotsalaisia ja nor-
/aimsitt. Niitä kansoja sekä tanskalaisia ja iislantk
laisia, jotka ovat heidän sukuaan, nimitetään vhtei-
sellä nimellä skandinaavilaisiksi, ja heidän kielensä
ovat hyvin toistensa kaltaiset. Niemimaan pohjoi-
simmassa osassa asuu enimmäkseen snoma^/sm
(35,000) ja lappalaisia (25,000), joista jälkimmäiset
elävät kalastuksella ja poronhoidolla.

Uskonto on luterilainen jakansanvalistus yleinen.
Ruotsin ja Norjan kuningaskunnilla on vhtei-

nen kuningas. Norja oli monta vuosisataa vhdistet-
tynä Tanskaan; vaan kun se siitä eroitettiin v. 1814,
kävi se Ruotsin kanssa liittoon, kuitenkin niin,
että se ei ole Ruotsin vallan alainen, ja että se
■hallitaan omain perustuslakiensa mukaan.

Ruotft.
(450,000 nftn., 5 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.

Elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Ruotsin
viljavimmat osat ovat Skåne ja suurten järvien vm-
>rillä olevat tasangot. Muut osat ovat hiekka- ja
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kiviperäistä maata. Pohjoisissa osissa on maanvil-
jelys epävakainen usein tapahtuvien halla-öitten
tähden. Myöskin karjanhoito on korkealle kehitty-
nyt ja paljon voita viedään Englantiin. — Bitä lä-
hinnä on vuorityö Ruotsin tärkeinnä elatuskeinona.
Keski-Ruotsin poikki kulkee metallirikas seutu,
joka antaa vaskea ja etenkin mainiotarautaa. Siitä
tulee, että metallitavarainj teollisuutta harjoitetaan
suuressa määrässä.

XamAptMMesn helpottamiseksi on poikki Ruot-
sin maan kaivettu vesikulkutie. Itämerestä kulkee
nimittäin Oööiam Acmava Vetterin läpi Veneriin,
josta 3>o^Hiam kanavalaitos kulkee Göötan joen
koskien sivuitse. — Rautatiet vievät Tukholmasta
Malmööseen, Göötepot-iin, Kristiaaniaan, Trondhje-
miin jahalki Pohjois-Ruotsin Gellivaaran rautuvuo-
relle Lappiin sekä valtakunnan useimpiin pienem-
piinkin kaupunkeihin.

luotsi jaetaan 3 ojaan. Ne omat Smeeanmaa
leskellä, Göötan etelässä ja Norr laitti pohjoi-sessa. Nämä pää-osat jaetaan taas maakuntiin ja hallin-
non suhteen lääneihin.

Slveean maassa on Tukholma, Eskilstuna ja
Upjala.

Tukholma (Stockholm) on Ruotsin pääkaupunki, ja siinä
on 290,000 asukasta. ©e on erinomaisen kauniilla paikalla siinä,
missä Mälari laskee Itämereen. Wilkas kauppa* ja tehdaskaupunki.
— Eskilstuna on tunnettu oimallisista teräaseistaan. —t.U ps a-
lassa, Uplannissa, on yliopisto ja tuuluija tuomiokirkko.

Göötan maassa on Norrköping, Kalmar lja
Karlskrona ibäsjä, Malmö, Lunb ja Helsingborg
©f&neSfa, Göotepori luoteessa ja Jönköping keski-maassa.

Norrköping. Stägöötanmaasfa, on melkoinen tehdaskau-punkt. — Kalmar, (Smålanntéfa, tunnettu linnastansa, jossa teh=tiin Kalmarin liitto to. 1397. — Karlskrona on Ruotsin sota-satama. —M a lmö ö (50,000 asuk.) ia § elsing b o r,g, Juutinrauman rannalla, ttrietoät ulkomaille Skånen nuijaa. — Lundissaon samoin kuin Upsalassakin kuuluisa tuomiokirkko ja yliopisto. —

Göotepori (Göteborg), Länsigöötanmaassa, on rikas fauppafau-
punki ja Ruotsin toinen kaupunki (120,000 asuk.). — lönköpin-
gissa, Smålannissa, on suuria tulitikkutehtaita.
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Norrlllnnisja o» meren ramtalla Gefle ja Snnbs
mal! jefä monta pienempää kaupunkia.

Tukholma.

Gefle harjoittaa tchoasliifettä sekä puutawarain ja raudan
roicntiä. — S u n d s w a l l 011 puutawarain rotentipaiffa.
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NorJQ.
(325,000 nkm, 2 milj. asnk.)

Rajat: katso kartasta.

iJßuoret jakamat Norjan 3 pää-ojaan, nimittäin
(Stelätitnturtjeen eli (Sönbenjjelb'in, Länsitnnturiseen eli
We st e n fjelb'in jaPoh jautunturijeen eli N orb enfj e l b'in
Norjaan.

Elinkeinoista on maanviljelys vähemmän arvoi-
nen, sillä Norja on vuorimaata, ja vuosittain tuo-
daan siihen paljon viljaa. Sitä vastoin tuottaa
metsänhoito etelässä, karjanhoito keskimaassa ja ka-
lastus pitkin koko länsirantaa suuria tuloja. Joka
vuosi kokoontuu noin 25,000 ihmistä Lorotin saa-
rille silliä ja turskia pyytämään. Nnin osa viimeksi
mainituista kaloista viedään maasta kuivattuina, n.
s. kapaturskina, mutta sillit suolataan tynnöreihin.
Paljon viedään kaloja Espanjaan jamuihinkatolis-us-
koisiin maihin, joissa paaston aikana syödään kalaa.
— Nordenfjeldin korjaan tulee keväällä lukematon
joukko haahkoja ja muita vesilintuja, jotkatuottavat
hyötyä varsinkin untuvillaan, joitapesistä saadaan.
— Hs^e?iKttU" on Norjassa vallan suurenarvoinen.
Norjalaiset ovat koko maan päällä tunnetut oivalli-
siksi merimiehiksi ja laivarahdin teko on maan
tärkeimpiä tulolähteitä.

Söndensjeldin Norjasja on meren rannalla Kris-
tiaania jagrammen.

Ärtstiaonia on Norjan pää» ja yliopisto-kaupunki (170
tuh. asuk.). — Drammen on puutawarain roientipaikka.

Sestcnjielbin ja Nordenfjeldin Norjasja on meren
rannalla: S tam an ger, Bergen, Tron bh jeni jaHant-
merfejt.

Bergen (55,000 asui) ja ©taroauger oroat kalakaupan
pääpaikkoja. — Sronbhjemtssa ou tuomiokirkko, joka on Poh-jotémaifcen suurimpia ja roauhimpia. — Hammerfest on poh*
joisin kaupunki maan päällä. Kesällä paistaa siellä aurinko lasfeutu*
matta faksi kuukautta.
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3. Tanskan tuningasknnta
(38,000 nfm, 2Xg milj. asut, I

(Rajat: katso kartasta.)

käsittää T aitska n saaret ja pohjoisen ojan I ylla nn i n
ittemtmaata.

Tanskaan kuuluu tätä nykyä ainoastaan poh-
joinen osa Jyllannin niemimaata eli varsinainen
Jyllanti, sen jälkeen kun muut osat, Slesvig ja //oi-
sislTi v. 1864 yhdistettiin Preussiin.

Tanskan saarista on Bornholm ulompana Itä-
meressä. Itämeren ja Kattegatin matilla on Seelanti,
Falster, Öaalanti [loo*J, Fyen [ftmn] ja Langelanti.

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 japohjoi-
simpana päättyy /Na^en niemeen. Pitkin länsirannik-
koa on kaitaisena rivinä ~Klitter"-nimisiä hiekka-
joukkoja, jotka meri on kokoihin ajanut. Poikki
koko niemimaan kulkee Limvuono.

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

tärkeimmät 6lin»l(6inot ovat Ma«n^i//s/M ja/c«^-
janhoito, joiden tuotteita viedään paljon ulkomaille.
Meri kun on maan ympärillä, niin ovat ms^iiMs ja
kauppa melkoisen suuria. Rautateitä on jotensa-
kin paljon.

UBl<onto on luterilainen. Sivistyksessä, joka
on levinnyt kaikkiin kansan kerroksiin, ovat
tanskalaiset hyvin korkealla kannalla. Sitä edis-
tävät lukuisat kansakoulut sekä kansanopistot, jotka
Tanskasta ovat levinneet muihinkin pohjoisiin
maihin.

Tanskan ainoa juuri kaupunki on pääkaupunki, Kpö-
e nha mi n a (400,000 asuk.).

Kööpenhamina eli Kjöfcetthabtt, Seelannissa, $uu=
tin ruuman rannalla, on asemansa »vuoksi roitfas merikauppakaupunki.
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sillä Juutin rauma ott, samoiu kuut Calais'm, ©ioraltarin ja Kons-
tantinoopolin salmet, t)fst maailmankaupan portteja, ja sen läpi kulkee
rouostttaiii monta kymmentä tuhatta kiroaa. Satama ou roahroasti
linnoitettu, ja se on iotatairoastou asema. Kyöpenhaminassa on
roaltllkunnan yliopisto.

Geysir lislannissa.
Tanskan maan Niitistä kaupungeista omat bitotnatta-

iviminak Helsingör Seelaniiissa, Odeiise Fyentsjä ja Aar-
hutts [oor=] Inlianntsja.
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Helsingör on luutiu rauman tapeimmalla kohdalla. —

Aa x huus ja Odense oroat lähinnä Kyöpenhaminaa Tatiskan
suurimmat kaupungit. (Kummassakin uoiu 35,000 asuk.).

Tanskan alnsmaat Euroopassa omat gäärjaaret ja
lislanti.

fäärsaaret oivat korkeita ja puuttomia kallioita. — I i g-
lännissä, jossa on ainoastaan 75,000 asuk., on korkeita, lumi-
peitteistä tuntureita sekä monta tulirouorta, niin kuin Hella, j.t
kuumia lähteitä, niin kuiu G eys i r , joka rooipi suihkuttaa Wettä 30
ja 60 metrin korkeudelle. Särkin paikka on Reykja ro ik.

fäärsaaret ja lislanti saavat lämmintä (3-olttn
virrasta, ja niissä on sen tähden lauhkea talvi.
Fäärsaarilla käy ainoastaan ohraa viljeleminen;
lislannissa vilja ei valmista ollenkaan, koska kesä
on kylmä ja kostea. Nntta kosteus näillä saarilla
kasvattaa runsaasti heinää, ja sen tähden siellä
harjoitetaan oivallista lammashoitoa. Se, ynnä ka-
lastus ja linnunpyynti, („haahkat «lintuvuoret")
ovat fäärsaarelaisten ja iislantilaisten tärkeimmät
elinkeinot. Polttopuuksi käytetään lislannissa me-
ren ajamia puita.

Kesti-Gurooftpa
ulottuu idäsjä SBenäjään ja lännessä Atlantin mereen
saakka; pohjoisessa Itämereen ja Pohjanmereen jekä etetäsjä
Pyreneihin, 9Bälimereen ja Alppethtn jaakka. Ne malta-
kunnat, jotka luetaan Keski-Gurooppaan, omat siis: Tanska,
Saksa, Itämaita-Unkari, Smettst, Hollanti eli
Alankomaat, 33etgia ja Nanska.

Keéfi-Euroopan rannat omat matalat, mutta mitä
etemmäfsi tullaan mantereen keskustaa kohden, sitä enem-
män maa kohoaa, kunnes ttiflaait Keski-Guroopan muo*
riffe. Niitä erottaa suuremmat ja pienemmät tasangot
Alppien tuntureista, jotka omat Euroopan korkeimmat muoret.
Keski-Euroopassa sopii siis maan korkeuden mukaan erottaa
kolme osaa. nimittäin alangon, Keski-Enroopan muoret
ja SUpit.

1. Aes^i-Am'oo/)am alanko on lakeaa. »Siellä on
vaihetellen metsiä, soita ja viljavia maita. Ve-
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näjän maaharjanne ylettyy länteen päin pitkin
Itämeren rantaa Jyllantiin asti, ja Jyllannin num-
met jatkuvat etelään päin Hannoveriin saakka,
tanskan „Klitter"-nimiset ajohiekkakummut jatku-
vat »Dunen^-mmisinä, pttkin Pohjan meren rantaa
Hollannin ja Lelgian maihin, osaksi saarilla ja
osaksi mannermaalla. Saaret, joita nimitetään Frii-
5sM saariksi, ovat syntyneet hävittäväisistä veden-
tulvista, jotka ovat nousseet maahan. Hiekkakum-
pujen sisäpuolella on reunus erinomaisen viljavata
maata, jota sanotaan marskimaaksi.

(Xuulla ja auringolla on suuri vetovoima, joka
suuremmissa merissä synnyttää nousu- ja laskuveden
vaihtelun. Nousuvesi, jota toisilla nimillä sanotaan
luoteeksi tai /coHovStie^si. kestää noin 6 tuntia ja
laskuvesi, V«oKsl' eli pakovesi, saman verran aikaa.
Veden korkeuden erotus enenee ylimalkaan päivän-
tasaajalle päin ja vähenee navoille päin, mutta on
muutenkin erilainen eri merissä ja eri paikoilla.
Atlantin valtameressä se paikoin nousee 9:ään, 15:ta
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 saarien sisäpuolella on vesi jotenkin
tyyntä, ja nousuveden aikana se tuopi muassansa
paljon hienoa savimaata. Savi jää jälelle, kun vesi
taas pakenee, ja vähitellen siitä syntyy maakerros.
asukkaat koettavat sulkulaitoksilla suojella sem-
moista maata vedentulvista. Sulkulaitokset raken-
netaan vähitellen vahvoiksi ja korkeiksi valleiksi.
Koska marskimaat ovat syntyneet lihavasta savi-
maasta ja ovat hyvin viljavia, niin ne soveltuvat
mainiosti karjanhoidolle.

2. Xes^kZ^ooMn imo^ei ulottuvat suurena
kaarena Välimerestä Mustanmeren läheisyyteen
saakka. Niitä on 3 jaksoa: Ranskan ylämaa län-
nessä, Keski-Saksan «mo>-ei keskellä ja Xa^aaiit
idässä.

Ranskan ylämaassa ovat Cevennit, jotka Rhönen
laakso erottaa Alpeista. Keski-Euroopan vuorista
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huomataan lännessä Juuran vuoret, joita erottaa
Alpeista Sveitsin ylämaa; Vogesit ja Schwarzwald, joi-
den välissä on Rheinin laakso. Pohjoisessa on Harzin
iiitt)/'/. Keskellä kulkee useita vuorijonoja. Niitä
osaksi erottaa Alpeista Kaisan ylämaa, osaksi ne ym-
päröivät Zöömin pengermaata (Böhmerwald [böö-j,
Erzgebirge ja Sudeetit). — Idässä kulkevat Xa?--
vttaiii kaarena Unkarin tasangon reunaa myöten.

Alppimaisema.

3. Alpitkin kulkevat kaaressa, mutta se kaari
on paljoa lyhempi, ulottuen lännessä Välimereen
ja idässä vain Adrianmereen. Ne ovat keskikoh-
daltaan korkeimmat, ja korkein huippu on Mm«sö/ane
[moong-blaang], 4,800 m. Nimensä, joka suomen-
nettuna on valkea vuori, Montblanc on saanut
siitä, että se, samoin kuin useat toisetkin Alppien
huiput, on valkea ikuisesta lumesta ja („Grletscher"-
nimisistä) jääkentistä.
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Keskusliikkeelle on edullista, että Alpeissa on
monta a^Ko« eli vuorensolaa, joidenkautta voi päästä
Keski-Euroopasta Italiaan. Ne ovat tehdyt sove-
liaiksi jalkamiesten kulkea, vieläpä on suurella vai-
valla ja suurilla kustannuksilla niihin tehty oival-
lisiä maanteitä. Jyrkkyyden vuoksi tiet ovat moni-
mutkaisia, ja monessa paikoin ne ovat kallion seiniin
hakatut; jokien ja syvyyksien ylitse on rakennettu
siltoja.

Kun kevään ja kesän lämmin sulattaa lumen
vuorilta, niin syöksee usein alas suuria lumivyöryjä
eli laviineja. Matkustavaisten varjoksi on sen
tähden moneen paikkaan rakennettu katettuja teitä.
Alas syöksyvät laviinit vierevät silloin kattojen
yli vahinkoa tekemättä. Neljän vuorisolan lävitse
kulkee rautateitä, rautatien tunneli (maanalainen
tie) vie Ranskasta Italiaan, ja Sveitsistä kulkee
rautatie Italiaan toisen tunnelin kautta, joka on
porattu 15 kilometrin levyisen vuoren (S:t 6-ott-
hardin) läpi.

lokill. Keéti-Guroopait alangon läpi juoksee monta
jokea, jotka kaikki, paitsi Rhein, tulemat Kestt-Euroopan
muorista. Niitten juokjti näyttää jelmästt, että Keski-
Eurooppa mieltää merta kohti pohjoijeen ja länteen päin.

Itämereen juoksee Äarpaateilta Weiksel eli Wisla
(faup. 2Bar§fowa ja Danzig) ja Sudeeteilta Oder (kaup.
Vreslau ja ©tettin).

Pohjan mereen juofjemat Elbe (kaup. Dresden ja
Hampuri), Weser (kaup. Breemi), Rhein [rein] (kaup. Strah-
burg MraasbuM ja Köln), Wlaas (kaup. Rotterdam), ja
Schelde (kaup. Antwerpen), jotka kolme miimeksi mainittua
yhtymät laskiessaan mereen.

Kanaaliin juofjee Seine sseenj (faup. Pariisi, Rouen
[ruaang] ja Le Havre |lö*aaor]).

Atlantin mereen juoksee Loire [loaar] (kaup. Nantes
[naangt]) ja ©aronne sgarönj (kaup. Bordeaux [fiordoo]).

Msin syntyy S:t G-otthardilla, jokaon Alppein
päävuoria. Se juoksee pohjoiseen päin Sveitsin
kautta ja virtaa sitten Podenj arven läpi länteen-
päin Baselin kaupunkiin asti. Sveitsin läpi kul-
kiessaan se ei ole haaksikululle sopiva, sillä sen
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juoksu on liian ryöpeä, siitä syystä, että se kulkee ah-
taita paikkoja kallioiden välitse. Baselista lähtien se
juoksee suuren Rheinin laakson läpi (kaup. Basel,
Strassburg jaMain?), ja saapi sen pohjoispäässä Main-
nimisen haarajoen idästä. Alamaalle tultuansa muut-
tuu se Kölnin seuduilla leveäksi, tasaisesti juokse-
vaksi virraksi, jota hyvin suuret alukset saat-
tavat purjehtia. Hollannissa siihen yhtyy Hl««s ja
Schelde, J3. yhdessä nämä kolme jokea muodostavat
suuren suistomaan, jossa on paljon saaria. — Rhein
on hyvin tärkeä jokikoko Keski-Euroopalle
astaan Hollannille ja Belgialle, jotka ovat sen suis-
ton varrella. Joka päivä kulkee jokea pitkin monda
purje- ja höyrylaivaa, jotka kuljettavat matkustajia
ja tavaroita Keski-Euroopan sisä-osiin ja sieltä taas
toisia pois. Siitä näkee miten tärkeät joet ovat
keskusliikkeelle. Ennen aikaan, kun rautateitä ei
ollut, olivat joet vielä tärkeämpiä liikkeen välittäjiä
kuin nyt; mutta niitä myöten kuljetaan yhä vieläkin
sangen paljon, sillä tavarain kuljetus laivoilla tulee
paljoa helpommaksi, kuin rautateillä. Jokia pitkin
alaspäin käypi kulku tietysti helpommin; sentäh-
den „uitetaankin niitä myöten suunnattomat mää-
rät hirsiä metsärikkailta seuduilta rantamaahan.

KeåtkEuroopan muorien eteläpuolelta ja Alppien poh-
jotspttoletta juokjee mesi niiden mältsille tasangoille, ja niin
lähtee Rhein pohjoiseen päin, Rhone sroonj länteen päin ja
Tonama itään päin.

- , Wälimereen juokjee Rhone, joka, jatnoin hiin
RHeinftn, alkaa S:t Gotthardilta ja mirtaa länteen päin
Genemen järmen lämitje. Lyonin kohdalla je kääntyy ete-
lää kohden (faup. Getktve Isheneevj jaLyon [lioong])»

Mustaan mereen juoksee Schmarzmaldilta Tonama,
joka on lähes 3,000 km pitkä ja pituudeltaan Euroopan
toinen joki. Se juoksee etisin itää kohden ItämaUan läpi;
Unkarissa se kääntyy etelää kohden, ja sitten je taas juoksee
itään päin (faup. Wien [totin] ja Budapest).

Ilman-ala. Keski-Euroopan alangolla on meren
läheisyyden vuoksi meren ilman-ala, vaan mitä
edemmäksi tullaan sisämaahan ja itään päin, sitä
enemmin se muuttuu mantereen ilman-alaksi. Un-
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karissa sentähden sataa ainoastaan puolen sen ver-
taa kuin meillä. — Luulisi Keski-Euroopassa läm-
pimän suuresti enenevän etelässä päin, mutta niin
ei ole asian laita, koska Keski-Eurooppa vähitellen
kohoaa etelää kohden. Sillä mitä korkeammalla
merenpinnasta joku paikka on, sitä kylmempi se
on. Korkeilla Alpeilla on monen sadan neliökilo-
metrin ala ikuisen imnsn peitossa. — Kasvikuntakin
on melkein sama; kuitenkin huomataan vähän eri-
laisuutta. Pohjoisessa osassa leivotaan, samoin kuin
meillä, leipää enimmälti rukiista. Ranskan maalla
ja eteläisessä Keski-Euroopassa sitä vastoin vehnä
on leipäaineena (»Ranskan leipä"). Viiniköynnös,
joka pohjoisissa osissa ainoastaan lämpiminä kesinä
tekee makeita hedelmiä, on hyvin tärkeä viimeksi
mainituissa maissa, ja Ranska on koko maailmassa
se maa, joka tuottaa enimmin ja parhainta viiniä.
Viinimaissa myödään viiniä hyvin huokeasta hin-
nasta, mutta juopuminen siellä on hyvin harvinaista
ja paloviinaa siellä tuskin tunnetaankaan. Ne
viinit, varsinkin halvemmat, mitä meidän maahamme
tuodaan, ovat useimmiten väkiviinasta tavalla tai
toisella valmistettuja ja siis väärennettyjä ja tervey-
delle vahingollisia.

Uskonto on Keski-Euroopan pohjoisessa osassa
protestanttinen, eteläisessä ja läntisessä katolinen.
Bohjois-Saksassa asukkaat ovat enimmältä luteri-
laisia ja Alankomaissa reformeerattuja. Reformee-
rattu usko on myös levinnyt Sveitsin maan muu-
tamiin osiin. Ranska, Belgia ja Itävalta-Unkari
«itä vastoin ovat katolis-uskoisia.

KanBanvallBtU3 riippuu osaksi uskonnosta. Ka-
tolis-uskoisissa maissa on kansa ylimalkaan vähem-
min valistunutta.

4. Satsan keisarikunta.
(540,000 nkm, 53 milj asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Tämän vuosisadan alussa oli Ranskan keisari

Napoleon I valloittanut suuren osan Eurooppaa.
Baitsi Ranskan, oli hän Espanjan, Italian, Belgian,
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Hollannin ja Länsi-Saksan hallitsijana. Euroopan
ruhtinaat yhdistyivät silloin hänen valtaansa ku-
kistamaan. Yritys onnistuikin heille. Be ko-
koontuivat sen jälkeen »kongressiin" "Wieniin Eu-
roopan valtio-asioita järjestämään. Siellä perustet-
tiin 38 valtiosta Saksan liitto, jonka tarkoituksena
oli auttaa toisiansa. Yhteisiä asioita johtamaan
asetettiin liitto-kokous Frankfurt am Mainiin, johon
Saksan valtakunnat lähettivät edusmiehensä. Liiton,
kaksi mahtavinta valtakuntaa, Breussin kuningas-
kunta ja Itävallan keisarikunta, olivat kuitenkin,
kateelliset, josta viimein v. 1866 syttyi sota. Tais-
telussa Breussi voitti. Itävallan täytyi luopua lii-
tosta ja se raukesi. Breussi valloitti monta liitto-
valtiota ja hankki itselleen ylivallan. Bohjois-Sak-
san valtiot tekivät sitten keskenänsä liiton, niin
kutsutun Pohjois-Saksan liiton, Breussin johdannon
alla. Siihen liittoon Saksan ja Ranskan viime so-
dassa yhtyivät myös Etelä-Saksan valtiot.

©afjan jopii jakaa kahteen osaan, nimittäin Pohjois-
ja @telä=@atjaait, joiden rajana on Mainin joki.

Tärkein elinkeino on maanviljelys. Baitsi viljaa
kasvatetaan Saksassa suurissa määrin valkojuurik-
kaita, joista valmistetaan sokeria. Viinin viljelys on
Lounais-Saksassa hyvin laaja. knon'^ö on myöskin,
tuottavaa. Saksan ie<Ms«i««s on ensimmäisiä maan
päällä ja kilpailee Englannin ja Ranskan teollisuu-
den kanssa. X«?^am ja muun liikkeen helpoittami-
seksi on rakennettu tiheään rautateitä ja kanavia,
joista suurin, Bohjan- ja Itämeren välinen, leikkaa
poikki Jyllannin niemimaan. — Kansan valistus on
yleinen varsinkin Bohjois-Saksassa, ja harva maa
on siinä suhteessa yhtä korkealla kannalla. —

Saksan ja Euroopan mannermaan tiheimmin asut-
tuja seutuja ovat alaisen Rheinin varsilla olevat
alueet ja Sachsm kuningaskunta, joissa harjoitetaan
suurta tehdasteollisuutta. Lounais-Sachsissa asuu
300 ja Ala-Rheinillä jopa 400:kin henkeä neliökilo-
metrin alalla (Suomessa Uudenmaan läänissä 22 ja
koko Suomessa keskimäärin 7). Buolet Saksan
väestöstä asuvat kaupungeissa (Suomessa V»)-
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$ol)Joifc@affflan kuuluu 21 maltiota. Päämaltioua
on Preussin kuningaskunta. Muista siihen kuulumista
maltiotsta omat tärkeimmät Sachsin kuningaskunta,
Sachsin herttuakunnat, Mecflenourgin ja Oloen?
burgin suuriherttuafunnat ja 3 mapaata kaupunkia:
Lpppefft. Hampuri ja Vreenti.

Etelii-3atsaau kuulun Vai erin ja tein ergin
kuningaskunnat, Vaadin ja Hesjin suuriherttua-
kunnat ja Glsas-Lothringin maltiomaa.

Elsasin ja osan Lothringia Saksa vai-
loitti Ranskalta 1870— 1871 vuosien sodassa. Ne
ovat asetetut Saksan keisarin hallituksen alaisiksi
välittömänä valtiomaana.

Salsan maltiot omat yhdistetyt yhdeksi maltafunuafji,
©afsan maltakunnaksi. Preussin kuningas on malta-
kunnan keisari.

Preussin kuningaskunta (350,000 nkm, 32 milj. ajuk.)

on kaksi kolmatta ojaa Saksan maata ja täyttää juuriin*
ntan ojan Pohjois-Safjaa. Mecklenburg ja Sachsin herk
tuatunnat sen jakamat itäiseen ja läntiseen osaan.Vähäisestä valtakunnasta on Breussin kunin-
gaskunta ainoastaan puolentoista vuosisadan kulu-
essa kasvanut niin mahtavaksi, että se nyt on yksi
Euroopan n. s suurivaltoja. Breussin kuninkaista
mainittakoon Fredrik 11, joka ennen muita hankki
valtakunnallensa arvoa. Breussillä onkin enimmi-
ten ollut voimakas hallitus ja lukuisa, hyvästi va-
rustettu sotajoukko. Sen lisäksi tulee, että sivis-
tys siellä on hyvin korkealla kannalla, johon on
syynä muun muassa se seikka, että yleinen opetus-
velvollisuus siellä on ollut voimassa jo toista sataa
vuotta. — Breussin valtakunnan alkuna oli ainoas-
taan Brandenburgin vaaliruhtinaskunta. Vähitellen
se sai idässä Bommerin ja Breussin maakunnat,
jotka ovat Itämeren rannalla, Bosen'in, joka on
Buolan rajalla, sekä etelässä Sleesian ja Sachsin.
Lännessä se sai Hessin, Rheinin maakunnan ja
Westfaalin, Hannoverin, joka on Bohjan meren
rannalla, sekä Holsteinin ja Slesvigin, jotka ovat
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Bohjan meren ja Itämeren välillä. — Bääkansana
ovat saksalaiset. Itärajoilla kumminkin asuu myös
slavilaisia, varsinkin puolalaisia ja pohjoisessa vähän
tanskalaisia.

Itäisessä osassa owat tärkeimmät kaupungit Itä =

meren rannalla:
Königsberg, Danzig ja ©tettitt [jletliuj.
Ne t)arjotttatt)at kaikki fuuriartooista wiljakauppaa ja kaksiensin mainittua owat sitä] paitsi wahwoja linnoituksia itä* ja meri-

rajan suojelua warten.
Sisämaassa owat:
Berliini, Magbeburg, Wittenberg ja Breslau.
Berliini (Berlin) on Preussin pääkaupunki, ja siinä on

2 milj. asut. Se ei' ole wanha kaupunki, ja on sen tähden merkilli-
nen suurista ja terneistä kaduistaan ja mollista komeista rakennut
sistaan. Siellä on suurin Saksan 20 yliopistosta. Tärkeä tehdas*
*a kauppapaikka. -- Magöeöur on wahwa linnoitus ja Saksan
soturin walmistuksen pääpaikka. — Sötttemöerg on Lutherin toi-
minnasta tunitettu. -- 95 x e § l a n, mäfilutoultaan preussin toinen kau-
punki (350,000 afuf.), harjoittaa suuria ttnllalauppaa jet tel) että.

entisessä osassa omat:
Frankfurt am Main, Köln, Ditsseldorf, @I*

berfeld ja Barnti sekä £>annot*er [l)annoofcr].
Frankfurt a m .9ffi ai n on ritas kauppakaupunki. —

n'i3)o on Saksan maan suurin ja komein tuomiokirkko. Siellä
'on paljon tehtaita ja erittäin wilkas rautatietttfe. Kaupungissa wal-
mistetaan tunnettua „Eau de ©ologne" [oo dö kolonjj (300,000 asuk.)
— El b ersel din ja Barm'tn (Barmen) melkein yhteen kastoa-
neissä kaupungeissa on juurta kutoma- ja mutta tehtaita. — Dus-s e l d o v fisja ja H a n n o v e rissa on suuria konepajoja.

Pohjoisessa on Kiel Mj ja Ahtona Holsteinpa.
Kielissä on oimattitten fotafatatna. — Al l on a, Hampu*

rin wteressa, on toitfas kauppa» ja tehtiasfaupunfi.

Sllchsin futungttstomtttSfil on Dresden, Leipzig ja
Chemnitz [FemnitB|.

Dresden (300,000 afuf.) on pääkaupunki ja siellä oit kuu-
luisa maalausten kokoelma. — Leipzig on saksalaisen kirjakaupan
teStuä, ja sieltä lähetetään kirjoja kaikkiin maihin (400,000 asuk.). —

Ch etuni tz'issä on suuria puutöillä* ja »villatehtaita setä kone*
Hamja.

toimesta wapaasta laupitnsststa on Hampuri (Hamburg)
lähellä Elben letoeää suulahdelmaa ja siis »valtameren lähetsessä yh-
teydessä. Elbeä ja rautateitä myöten sieltä lähetetään tatvaroita
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Satsan sisämaihin ja toisia tulee ulkomaille wietäwitsi. Se on sen.
tähden tärkein kauppakaupunki Euroopan mantereella. Hampurissa
ja Altonassa on yhteensä 800,000 asukasta. — B r ee m i (Bremen>
on SBeferin toarrella ja Lyypekki (Liibeck) lähellä Itämerta, mo-
lemmat tärkeitä kauppapaikkoja.

SaieriSfa (75,000 nfm, s'/<i milj. asuk.) on Mitucl)en
smvnhhjenj ja Nurnberg.

Mtine h e n on pääkaupunki (400,000 asuk.). Se on Saksan^
tärkein tntdekaupnnki ja siellä on juurta taibetofoelmia, joita säilyte-
tään komeissa rakennuksissa. SKundjentéjå tehdään paljon „Baierin
olutta". — 9i ii nb er g'tsjä on monenlaatuisin tehtaita. «Siellä:
muuil muassa tehdään paljon leikkikaluja.

Wurttemberg'issii on (Stuttgart pääkaupunkina.
(Stuttgart on Etelä-Saksan tärkein kirjapaino-l ja kirja-

kauppapaikka.
Kessissä on Mainz.
(Bfas'iöfa on Strassburg Reinin warrella.
9Jiain*i ja Strassburg sekä Köln omat wahwoja lin-

noitufsia, jotta suojelewat länsirajaa. Strassburgin tuomiokirkko on
maailman mainio korkeasta tornistaan.

Viime aikoina on 8g,158g. hankkinut itsSllssn
Aa/rikassa ja Etelämeren saarilla laajoja »luBM2lt2,
joiden pinta-ala on yhteensä 2 lfi milj. nkm ja
asukasluku noin 7 milj.

5. Itawalta-Unkari.
(625,000 nknt, 44 milj. uf.)

Rajat: katso kartasta.
Itävallan keisarikunnassa asuu monta eri I(2N-

-822. Lännessä asuu saksalaisia, pohjoisessa ja ete»
lässä slavilaisia, iäässä rumaaneja ja keskiosassa
unkarilaisia eli magyåreja fmådjaarj noin 7 Va niilj.

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

Naa on, varsinkin Unkarissa, erinomaisen vii-
javaa. Paitsi tavallisia viljalajeja ja maissia, kas-
vatetaan viiniköynnöstä („Tokai'n viini") ja tupak-
kaa. Yhtä tärkeä elinkeino kuin maanviljelys on kar-
janhoitokin, jota harjoitetaan varsinkinAlppiseuduissa



46

ja Unkarin aroilla. l^o^isitt saadaan rautaa ja
muita metalleja sekä kivihiiltä ja Karpaattein luo-
teisrinteestä (Wielizkassa) suolaa. Teollisuus on hy»
vällä kannalla, varsinkin läntisissä osissa.

SSuoria ja jokia: fatjo Keski-Eurooppaa.
Itämaita jakautuu 2 piiiiosanu, nimittäin 1. Itä-

mallan keisarikuntaan, johon kuuluu pohjoiset ja län-
riset maakunnat (niiden joutoSja Q3öömi, Galiitsia (ha-), Ti-
rooli j. n. e.), sekä 2. Unkarin kuningaskuntaan, jo-
hon kuuluu itäijet maat (marsinainen Unkari, Transsilmaa-
nia y. m.).

ItäwllllllU keijarikunnan tärkeimmät kaupungit omat
rag, Wien ja Triést.

Prag (Praaha) on Böömin pää- ja tärkein tehöastauputtfi
(300,000 asuk.). — Wien, keisarikunnan pääkaupunki ja: kaupan
sekä teollisuuden keskus (1 k milj. asut.), ou edullisella paikalla $tä=
maltan waltajoen, Tonawan »varretta, Se ott erittäin komeasti ra-
tennettn, — T r i est on »valtakunnan tärkin merikauppakaupunki.

Untllrill kuningaskunnassa on Budapejt [päshtj.
Budapest on Unkarin pääkaupunki, ja siinä on 550,000

asuk. 23uba ja $ejt, alkuaan eri kaupunkia, oivat kahden puolen
Tonalvaa ja owat Yhdistetyt pitkällä mitjafttlatfa.

Itävalta-Unkarin hallinnon alaisina ovat Tur-
kin entiset maakunnat Bosnia ja Hertsegoviina, Bal-
kaanin niemimaalla (50,000 nkm, IV2 milj. asuk.).

6. Sweitfi.
(41,000 nfm, 3 milj. asuk.)

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

eivät ulotu meren rantaan. Se on suurimmaksi
osaksi täynnä vuoria ja on Euroopan korkein
VUOsiM22.

/^Bul(l(22t ovat eri sukuperää, nimittäin sa^s«-
laisia, joita on runsaasti Vs väestöstä, sekä lännessä
ranskalaisia ja etelässä vähä iiM«icn's«'a!. Runsaasti
puolet asukkaista ovat protestantteja, muut katoli-
laisia. He elävät sovinnossa keskenään ja ovat
aina olleet tunnetut vapaudenhengestä ja isänmaan-
rakkaudesta. Sopunsa ja maan vuorisen luonnon
vuoksi he ovat voineet vastustaa muiden maiden
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yrityksiä heitä voittamaan. — Xamsamsw/si«/s on
korkealla kannalla, ja nykyaikainen kansakoulu on
saanut alkunsa Sveitsistä. Siellä opetetaan myös
puutarhanhoitoa yleisesti kansakouluissa.

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

Elinkeinoista on karjanhoito tärkein. Lämpimänä
vuodenaikana käyvät karjat laitumella vuorilla,
joilla rehottavat tunturikasvit tekevät maidon sekä
rasvaiseksi että hyvänmakuiseksi. ~S veitsin juusto"
on sen tähden oivallista. — MmiaHin mi/sMam,
missä siihen tilaisuutta on, taitavasti. Autioille
vuorien rinteillekin tehdään tekomullasta peltoja,
joihin kaukaisiakin vuoripuroja johdetaan keinote-
koista kastelua varten. — Korkealle hehittyneet
ovat sen ohessa is^«s- sekä varsinkin kotiteollisuus
(silkki- ja pumpulikankaita, koruomoektksia ja puun-
leikkauksia sekä ranskalaisessa Sveitsissä aikakel-
loja ja metallikoristeita). — AattMtt on sen tähden
hyvin vilkas. Saksan ja Italian välinen kauppa kul-
kee parhaiten Sveitsin kautta. Omituinen etu S veit-
sin maalle on sen /^onnon ihanuus. Sveitsissä tava-
taan korkeita lumipeitteisiä vuoria sekä jääkenttiä
(„Grletscher") ja kohisevia koskia y. m., mutta myös-
kin semmoisia vuoriseutuja ja laaksoja, joihin voi
helposti päästä. Sen tähden matkustaakin Sveit-
siin ja oleskelee siellä kesäaikoina paljon ulkolaisia.
Se seikka tuottaa tietysti asukkaille sangen suuren
hyödyn. — Saattaisi luulla, että paljo vuorityötä
harjoitetaan Sveitsin Alppimaissa; mutta niin ei ole
asian laita, sillä Alpeissa on vaan vähä metalleja.

Joet, joista Rhein ja Rhone omat tärkeimmät,
eimät suuresti edistä kauppaa, koska niiden juokjtt läpi
muoninaan ou ruöpeä, eimatfä siis ole haaksikululle jopimat.

Tärkeimmät kanttoonit omat pääfaupuitticitja" ni-
tntjet, niinkuin Geneve [fheneeo], Bern, Zurich [u lyhytj
ja Bajel. — Kaupungit eimät ole marsin suurta: suurim-
mat omat Zurich, Geneve ja Basel.
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Zuriclhissa (120,000 ajuk.) on yliopisto ja teknillinen kor-
fea koulu. — Basel on saksalaisen étoeitsin kaupan keskusta. ®um«
massakin oti silkki- ja muita tehtaita. — Geneve on taskukellojen
ja metalliforisteioen teennän pääpaikkoja.

1. Hollannin kuningaskunta eli
Alankomaat.

(33,000 nfm., 5 milj. asuk.)
Rajat': katso kartasta.

Vaikka Hollanti on pieni maa ja väestö, joka
on saksalaisten sukua, on vähälukuinen, niin hoi-
lantilaiset kunnollisina kauppamiehinä ja maanvilje-
W/M' ovat hankkineet suuria rikkauksia. Kauan
aikaa he olivat maailman kaupan etupäässä. Hol-
lanti on perustanut laajoja uutismaita vieraisiin maan-
osiin, esim. Intian saarille, joista se saapi kalliita
tavaroita, niin kuin maustimia ja kahvia. — Kun
alhaisen Hollannin („Alankomaitten") läpi juoksee
Rhein, Maas ja Schelde, joiden suuhaarojen välissä
on joukko saaria, niin Hollantilaisten täytyy ranta-
valleilla suojella itseään meren ja jokien tulvilta.
Naa on viljavata vaikka vesiperäistä; rantavallein
sisäpuolella ovat avarat marskimaat, joilla /ca?^'«
nauttii niittylaidunten rehevää ruohoa. Suuri on
voin ja juuston valmistus jakannattaa hyvin. Hol-
lantilaiset ovat myös tunnetut MAw^/iam/i<Mosi«.
Haarlenkin seuduilla nähdään koko maisemat täynnä
kukkasipuleja (hyasintteja, tulpaaneja j. n. e.). —

Tärkeä elinkeino on myös kalastus, 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 neliökilometrillä. — Hollantilaiset ovat tyyniä,
rehellisiä ja uutteria. Säästäväisyyden ja järjes-
tyksen harrastamisella ovat he tulleet varakkaiksi.
Kansanvalistus on hyvällä kannalla.

Tärkeimmät tniipmigit omat Ainjterdam, Rotter-
dam ja Haag.
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Omituista on, että Hollannin useimpien kaupunkien läpi juok-see tanawia, joiden kummallakin puolella on puitta istutettuja katuja.
— Amsterdam on pääkaupunki (450,000 asuk.). ©en lähellä on
pieni Z a a nd a m'in lsandamj kaupunki, jonka laitoatehtaassa Pie-tari Suuri työskenteli laiwanrakennusta oppiakseen. — Rotter-

[a m kinoon tärkeä kauppakaupunki. — £aag'téfa asuu kuningas.

8. fßetyian kuningaskunta.!
(30,000 nfm, 6^/2 milj. asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Belgia yhdistettiin Wienin kongressissa Alan-

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

Helgia on alankoa samoin kuin Hollanti. Sen
läpi juoksevat Maas ja Schelde. Ainoastaan kaak-
kois-osassa tavataan mataloita vuoria, jotka ovat
suuriarvoiset Belgian teollisuudelle, sillä niissä
on runsasantisia rauta- ja kivihiilikaivoksia. Teolli-
s««s on sen tähden hyvin edistyneellä kannalla.
Muuten Belgia on edistynyt yhtä paljon kuin Ala-
maatkin maanviljelyksessä japuutarhanhoidossa.

Asukkaiden onkin täytymys tehdä ahkerasti
työtä, sillä Belgia on Euroopan tiheimmin asuttuja
maita. Maasin ja meren välisissä tehdasseuduissa
on 300, Keski-Velgiassa aina 350 henkeä neliö-
kilometrin alalla. — Pohjoisessa, tasangolla, asuu
/antt7ann'a, jotka puhuvat samaa kieltä kuin hol-
lantilaiset. Eteläisissä vuoriseuduissa asuu valloo-
ne/a, joiden kieli on Ranskan murretta. Virallinen
kieli ja oppikoulujen kieli on Nanska.

Tärkeimmät kaupungit omat 93ru3fel,. Antwerpen,
Gent ja $iége slieeshj eli Sittticl).

B x ti ss e l on pääkaupunki jase on Euroopan kauniimpia tau*
punteia (500,000 asuk.). — Antwerpen on Belgian tärkein kaup-
pafaupunfi ja linnoitus. — Gent harjoittaa tesbslitfettä ja juu=
rellista puutarhanhoitoa. — Liege »taimistoa suuressa määrässä
sota-aseita.

Helgian kuningas on myös äsken Aafrikassa
perustetun Kongon valtion hallitsija.
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9. Ranska.
(536,000 nfm, 38 7* milj, asuk.)

Rajat: katso kartasta.
Ranskan maan asema on hyvin edullinen : sillä

Ranska ulottuu sekä Välimereen, jonka rantamaat
ovat sille avoinna, että Atlantin mereen, joka sille
avaa tien muuhun maailmaan. Sitä paitsi se on
muusta Euroopasta erotettu todellisilla luonnonra-
joilla, nimittäin Byreneitten, Alppein, Juuran vuor-
ten ja Vogesien kautta, ilman että ne estävät yh'
teyttä mannermaan kanssa. — Sen lisäksi on Rans-
kan i/mama/a mukava ja maanlaatu on monenlai-
selle viljelykselle sopiva. Edullisesta viiniköynnök-
sen viljelyksestä on jo puhuttu. Eteläisissä osissa,
etenkin Rhonen laaksossa, on istutettu paljon silk-
kiäispuita, joiden lehdissä sii^aMs^ elää. Ranska
valmistaakin Kiinan ja Italian kanssa koko maail-
malle silkkitavaroita.

Pohjoinen ja läntinen osa on Keéft-Guroopan alan-
gott jatkoa, itäisissä ojissa on muoria, nimittäin Mä-Ranska
(deoennit), 33ogesit, luttra ja Alpit. Gteläsjä erottamat
Pyreneet Ranskan Espanjasta.

Joet omat Maas ja Schelde, — Seine, Loire
ja ©aronne, — sekä Rhone. Ne omat kaikki purjehdit-
tamia ja auttamat fijämaan ja meren keskinäistä yhteyttä.

Elinkeinoista tärkein on maanviljelys. Buolet
maan asukkaista elää sillä. Vuorityö ei ole suuren
arvoinen, kuitenkin saadaan kivihiiliä ja rautaa,
jotka molemmat ovat Ranskan monipuolisen ja suu-
ren teollisuuden pohjana. Ranskalaiset tehdastuot-
teet ovat tunnetut somuudestaan ja voittavat siinä
suhteessa kaikkien muiden maiden teokset. Niitä
viedään paljon ulkomaille, jotenRanskan Kam^M on
hyvin vilkas. Baitsi purjehdittavia jokia edistää
sitä myöskin tiheä rautatieverkko.

Ranska on tasavalta. Hallituksen edustajana
on presidentti.

Ranskan keisari Napoleon 111 joutui vankeu-
teen sodassa, jota Ranska ja Saksa kävivät v. 1870
—71. Sen jälkeen Ranska tuli tasavallaksi. Na-
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poleon oli pysynyt hallituksessa 3:tta kymmentä
vuotta, vaikka ranskalaisia on vaikea hallita, hei-
dän vilkkaan ja vaihtslevaisen luonteensa tähden.
Muuten ranskalaiset ovat kohteliasta, ahkeraa ja
säästäväistä kansaa. Kansanvalistus on jo hyvällä
kannalla ja yhä edistymässä.

tapMigeiSfö asuu kolmas osa Ranskan asukkaita.
Suurimmat omat Pariisi, jossa on lähes 3 milj. asu-
faéta ja Lyon jefä Marseille, joissa on kummassakin
pii 400,000.

Pohjoisessa on lähellä Belgian rajaa Lille [ii«] ja
meren rannalla Galais [fatec], Le £»aore slö aator],
Otouen [ruacutg] ja Cherbourg [fherouur].

Lille, mahtua linnoitus, sekä Ro uc n owat kutomateolli-
suuöen pääpaikkoja. — dalats on ylikulku-paikka Englantiin. —

Le Havre ou Pariisin ja Rouenin satamakaupunki. — Cher-bourg ou oiwallinen sotasatama.
Lännessä on Nantes ijnaangt] ja Borbeau*; [borbooj.
Nantes on wilkas kauppa* ja tehdaskaupunki. —Bor-

deaux harjoittaa mahbottoman juurta kauppaa punasilla nmnettlä,
jotta toiljcHään niillä feubuin ('>4 milj. ct.snk.).

Etelässä on Toulouse [tulitus] sekä Wälimeren ran*

nalla Marseille [marféi] ja T out on [tulooug].
Toulouse ou tärkeä tehdaskaupunki. — Marseille on

maan eteroin tnerifauppafaupimfi ja käypi kauppaa m. m. Nigerin
salsheerj kanssa, jota on Slasrifassa ja kuuluu Ranskalle. — T ou-
lon on lujasti linnoitettu sotasatama.

Sisämaassa on Partist, Versailles [werfät], Lyon
[ttoong] ja Saint Etienne [jäängt etjén].

Pariisi (Paris [parii]) on Ranskan maan pääkaupunki. Se
ou kahden puolen Seinen jokea ja on maailman lolstatvitnpia fou*
tounfeja. Paljon wieraita matkustaa muojittain Pariisiin joko opin*
töja ivarten tai sen loistoa katsontaan ja sen huwituksista nautti-
ntacm. Pariisin rakennuksista huomataan Louvren [luuto'r] linna
fatttéarrooifine taidefofoelmineen sekä Notre Damen kirkko [nofr daamj,
Invaliidihotelli, jossa on Napoleon I:sen hauta, ©ifjelin rautainen
torni, joka on maailman korkein rakennus (300 metriä). Kaupungin
muinaiset linttaitmuurit owat muutetut leweitsi kaduiksi, jotka otoat
täynnä puu-tétutuffia, ja niitä janotaan 93uletoaari>eirjt. Kaupungin
suojelemiseni ou paljo linnoja rakennettu sen ulkopuolelle. — Ver-
sailles sa ou komea linna ja maan mainio puisto. — Lyo n'téfa,
Rhönen ja Saonen Isoonj yhtymäkohdalla, on Euroopan suurimpia
silkkitehtaita. — S : t Etienne on Ranskan rautateollisuuden keskus.
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Pariisi.
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Wälimeresjä on Ranskan omana Korsikan saari, jonka
asukkaat puhumat Italian kieltä. Sen pääkaupunki on
Ajaccio [ajåtshio], jossa Napoleon I syntyi.

Euroopan ulkopuolella on Ranskalla erittäinkin Aaf-
rikassa ja Slafiaéja suuret alusmaat, joiben yhteen laskettu
Pinta on noin 4 milj. nkm ja asukasluku 45 milj.

10. Brittein saaret.
(315,000 nkm, 40 milj. asuk.)

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

ja Irlanti, euuresja Britanniassa on Englanti,
Skotlanti ja Wales [uecls], jotka ennen olimat eri
maltafuntina.

Nn^lanti on alankoa ; Wales on vuorimaata
Skotlannissa nuomataan Kaksi osaa : alankomaa ete-
lässä ja vuoristot ponjoisesa. 3uuri Britannia Ko-
hoaa siis länteen ja pohjoiseen päin. Irlanti on
enimmäkseen alankoa.

Suuren Britannian vuodot eivät ole aivan kor-
Keitä, vaan niissä on runsaasti hyödyllisiä kivilajeja.
Englannin kansan varallisuus perustuukin siinen.
Metalleista saadaan rautaa ja tinaa; mutta niitä vielä
arvollisempi on kivihiili. Englannissa on niin suu-
ria kivihiili-kerroksia, että vuosittain saadaan kivi-
hiiliä lähes 2,000 miljonan markan arvosta eli enem-
män kuin Koko muussa Vuroopassa ja yhtä palhon
kuin Ameriikassa. «loku osa lähetetään ulkomaille,
mutta suurin osa Kävtetään omassa maassa. Billä
hiilirikkaudella käytetään erinomaisen palhon teh-
taita, ja sen tänäen on Englannin ieoi/«s««s manäot-
toman suuri. Tärkeimpinä tehdastuotteina sopii
mainita puuvillatavaroita ja metallitavaroita (esim.
työkaluja, huonekaluja, tvKKeA ja rautalaivoja.).
Kivihiiliseuduissa, etenkin Keski- ja Pohjois-Eng-
lannissa, on tenäaskaupunke^ja toinen toisensa vie-
ressä ja niiden vmpärillä on maaseutukin täynnä
tehtaita. Kaikkialla Kuuluu Koneitten jyske ja mo>
nista savutorvista, jotka ovat korkeimpain tornien.
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korkuiset, nousee hiilisavua ja peittää ympäristöt
mustalla hiilitomulla. Englannin tehdasta varoita,
jotka ovat mainiot lujuutensa ja huokean hintansa
puolesta, Käytetään Kaikkialla maan piirissä, niin
hyvin kaukana Aafrikassa ja Aasiassa, kuin Eski-
maolaisilla ja Etelämeren asukkailla. Monenlaisia
raska-aineita saa Englanti alusmaistaan.

Merestä lähtee sörtttein saariin spmtä lahtia. Itä-
puolelta lähtee Pohjan merestä £$ames'tn lahti sthemsk
Hunt ber [hönuVrJ ja Forth'in lahti sfoorthj, joihin laskee
Thames'in (kaup. Lontoo), Humber'tn (kaup. Hull [höll]) ja
Forth'in joet. länsipuolelta tnnkeupi maahan Bristolin
lahti [brtét'l], johon SeroernMn joki ssevörnj purfrta metensä
Suuren Britannian ja Irlannin mälistä Atlantin merta
nimitetään Irlannin merefji. «Skotlannin länsirannalle
laskeutuu (Slpoe Midj (faup. Glasgow lgläsgooj).

Suuren Britannian asema o/t edullinen, se kun
on Atlantin meren ja Pohjan meren välillä. Yhtä
tärkeätä on sekin, että joet, jos Kohta eivät 010
pitkiä, kuitenkin ovat niin syviä, että isot laivat
saattavat niitä myöten purjehtia pitkät matkat. So
seikka on Britannian kaupan perustuksena Ei ole
koskaan ollut valtakuntaa, jonkaKauppa olisi voinut
vertoja vetää Suuren Britannian Kaupalle. Suunnat-
toman suuriKauppalaivasto, melkein yhtä suuri, Kuin
maanpiirin kaikkien muiden maiden yhteensä, tuopi.
tavaroita Englantiin joko siellä Käytettäviksi tahi
valmistettaviksi ja sitten taas muille maille vietä-
viksi. Muutamissa päivissä vaihtavat Brittein saa-
ret enemmän Kauppatavaraa ulkomaan kanssa, kuin
Suomen maa Koko vuoteen. Englannin rautatie-
kartta näyttää, että siellä kulkee rautateitä jokai-
seen vähänkin tärkeään Kaupunkiin ja etenkin jo-
kaiseen merikaupunkiin. Itsestään seuraa, että so-
talaivastonkin tulee olla ison, voidakseen sodan ai-
kana suojella valtakunnan rannikot ja sen Kauppa-
laivat Kalliine tavaroineen maanpiirin kaikilla me-
rillä. Englannin sotalaivasto onkin suurin, mitä
yhdelläkään maalla on ollut („pantsarilaivat ja
Kaikissa maanosissa on Britannian valtakunnan lai-
vasto-asemia.
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Koska Brittein saaret ovat läntisen meren
luona ja niitä vesi ympäröitsee, niin on niillä me-
ren i!m2-2l», 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,
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 „rotueläimetu Kuitenkin tuo-
daan muualta paljon elatus- aineita siitä syystä, että
maa on niin tiheästi asuttu. — Kalastustakin harjoi-
tetaan sekä omilla että vierailla rannikoilla.

Suurin osa 28u1(1c218t2 puhuu Englannin kieltä,
joka on Hollannin, Saksan ja Skandinaavian kielien
sukua. Äsken mainittuja kieliä sekäKansoja, jotka
niitä puhuvat, nimitetään yhteisellä nimellä germaa-
nilaisiksi. Germaanilaisista Kansoista enin osa tun-
nustaa protestanttista uskoa. (Ennen Kuin nykyi-
set englantilaiset ottivat Brittein saaret haltuunsa,
asui siellä, samoin kuin Ranskassakin, vierasperäisiä
kansoja, joista mainitut saaret ovat nimensä saa-
neet ja joita yhteisellä nimellä sanotaan Ke/ttM«-
siksi. Niistä kansoista on vielä jäännöksiä I^änsi-
Irlannissa, Luoteis-Skotlannissa ja Walesissa sekä
Ranskassa Bretagne'n [bretånj] niemimaalla). —

Väestö on varsinkin muutamissa valtakunnan osissa
sangen tiheä. Puhumattakaan Lontoon „jättiläis-
kaupungista", jossa asuu '/s Englannin väestöstä,
on useassa Keski- ja Pohjois-Englannin kreivikun-
nassa neljättä sataa henkeä neliöpenikulman alalla
ja eräässä eli Englannin „puuvilla-alueessau Man-
chesterin ja Liverpoolin seudussa, 800:kin henkeä.
Kaksi kolmannesta Englannin ja Skotlannin väes-
töstä asuu kaupungeissa, jotka sen tähden ovat hy-
vin väekkäitä, niin että Brittein saarilla on 30 kau-
punkia, joissa on enemmän kuin 100,000 asukasta.
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— Suuren väentiheyden ja siitä johtuvan toimeen
tulon vaikeuden tähden ovat jo kauan aikaa suu-
ret ihmisjoukot vuosittain muuttaneet Ameriikkaan
ja muihin maanosiin eli 80 vuodessa 14 miljonaa.
Se seikka ja Englannin laaja kauppa on vaikutta-
nut, että Englannin kieli on laajemmalle levinnyt
kuin mikään muu kieli maan piirissä.

Englantilaiset ovat luonteeltaan umpimielisiä,
mutta käytännöllisiä, toimeliaita ja kestäviä. Heillä
on syvä vapaudentunne ja rakkaus lakeihinsa sekä
esi-isiltään perittyihin tapoihinsa. Urheilua harjoi-
tetaan paljon.

Elanto on Suuressa Britanniassa sangen kal-
lis. Kansa on varakas, mutta rikkaus on epätasai-
sesti jaettu. Muutamilla asukkailla on suunnatto-
mat tulot, mutta moni on suurimmassa köyhyy-
dessä. Elintarpeiden kalleus tekee köyhille sen,
ett' ei aika-ihmisten työ riitä, vaan myöskin lapsia
lähetetään jo pienestä pitäen tehtaisiin. Siitä syys-
tä kansanvalistus ennen oli verrattain alhaisella
kannalla. Nyt on voimassa yleinen opetusvelvolli-
suus. Korkeampaakin opetusta levitetään kansalle
n. s. „laajennettujen yliopistojen" eli yliopistollisien
lomakurssien kautta, jota tapaa sittemmin on ru-
vettu muissakin maissa, muun muassa meilläkin,
noudattamaan. Uskonto Suuressa Britanniassa on
protestanttinen, Irlannissa Aaioii'nsn.

Brittein saaret ovat yhtenä kuningaskuntana.
Kuninkaan (kuningattaren) valtaa rajoittaa valtio-
päivät, joita sanotaan parlamentiksi, ja joka on jaettu
ylihuoneeseen ja alahuoneeseen.

Englannissa on itäpuolella:
Lontoo, Hull ja Nemcastle [njuu kasi).
Lontoo (London slöud'ich on Englannin pääkaupunki ja

maailman suurin kaupunki. Siinä on lähes 6 milj. asukasta eli enem*
män kuin kaksi sen loertaa, mitä koko Suomen maassa, Sen etmllt-
nen asema molemmin puolin syivää ja letoeää £hame£'m jokea on
sen tehnyt maailman suurimmaksi kauppakaupungiksi. Saimat seiso»
mat joko £hameå'téfa tahi laimatelafotéfa eli foitoetuisja satamoissa,
jotka owat niin rakennetut, että Thamesin wesi luoteen aikana tul-
toaa sisään. Joen alatse kulkee neljä tunnetta, ja sen ylitse totepi
monta siltaa, joilla on suunnaton liike. Monta rautatietä tullee kes-
kelle kaupunkia ja yhdistää sen muuhun Englantiin. Saaja rauta-
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tiewerkko on kaupungin allakin, jota myöten tiheästi toisiansa feu*
raatoat, joko höyry- tai sähkölvoimalla kulkemat junat fttbättämät
muostttatn miljoonia matkustajia. — Hull ja Newcastle owat
USohjotématben kaupalle tärkeät. Newcastle lähettää muille maille
paljon kilvihiiliä.

(StetätoUOlelifl on Portsmouth spoortsmöthl ja Ply
mouth splimöthj.

Rämä kaupungit omat Kanaalin roarretla, ja niillä on atoarat
jatamatBritannian sotalaiwastoa warten.

Lännessä on Bristol ja Lioerpool [tiperpuui].
Liverpool, Englannin toinen kauppakaupunki, Harjoittaa

■suunnatonta merenkulkua ja on Euroopan ja Ameriikan yhteyben sekaiftmeriittaan muuton pääpaikka. — Bristol on myös tärkeä meri*
faitppafaupunfi.

Sisämaassa on Birmingham [böörmingäm], Shef-
field ssheffiilbj, Manchester [mäntföeéfr], Leeds [fiibs] ja
paljon mutta tehdaskaupnnkeja.

Birmingham on erilaisten metalliteosten, She s f i el b
teräasettten, Manchester, jonka mereen yhbjstää suurellinen ka-
natoa, on puuwillatawarain ja L e eb s toillatatoarain walmiswksen
pääpaikka.

Skotlannissa on pääkaupunki Gd inbur sebinböröj
idässä ja égoto lännessä.

Edinburgissa on kuuluisa yliopisto. —Glasgow,
loäfiluwultamt ttjattafttnnan toinen kaupunki (700,000 asuk.), on ©kot-
lännin tärkein tehbas* ja kauppakaupunki.

Irfannisfö on pääkaupunki £)ufclin jböolinj, ja
Belfast, molemmat suurta tehfcaé- ja kauppakaupunkeja.

Koitti mainitut kaupungit omat hywin roäettäitä; Liverpoo-
lissa, Manchesterissä ja Birminghammassa on kussakin yli puoli
miljonaa asukasta, useimmissa mutssa mähintnin 200,000.1;

Vaikka Britannian valtakunta ei ole niin iso
kuin Suomi, niin se kumminkin hallitsee vieraita
maita, jotka yhteensä täyttävät 29 milj. neliökm ja
ovat siis lähes kolmea vertaa suuremmatkuin koko
Eurooppa. Englannilla on Euroopassa Gibraltarin
vahva linnaVälimeren suun rannalla ja Malta [maitta]
keskellä Välimerta. Sen tärkeimmät alusmaat ovat
muissa maan-osissa, nimittäin Pohjois-Ameriikan
pohjoinen osa, Aafrikassa H^aa^M ma« sekä laveita
muita aloja, koko Austraalian ma/ms»' ja vihdoin ri-
kas ja avara Esi-Intia. Niistä alusmaista on hyvin
«uuria etuja. Brittiläisten laivat tuovat kotiin sekä
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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 väkiluku
on noin 350 miljonaa.

GtelfisGnrooMia.
Siihen kuuluu kolme niemimaata, nimtttätn" Pyre-

neitten, Italian ja Balkaanin niemimaat.
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 hoidetaan ainoastaan kasvihuo-
neissa 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 viimemainitut kasvavat ~etelänhedelmiä".
Nisu on leivän-aineena.

fyt)tmeiiien niemimaa
(Rajat: katso kartasta.)

on saanut niemensä Pyreneitten tunturi jonosta, joka on
rajana Ranskan maata maataan.

@e sisältää faksi kuningaskuntaa, nimittäin Espan-
jan (500,000 nfm, 18 milj. afrit.) ja Portugalin
(90,000 nfm, 5 milj. ajuf".).

Pyreneitten niemi on ntto^isiK ylänköä, joka
kohoaa noin 600 m meren pinnasta ja jota pohjoi-
sessa jaetelässä rajoittavat korkeat vuorijonot. llman-
ala on hyvin kuiva, ja siitä syystä on maanviljelys
huono. Karjanhoidolle maa on paremmin sopiva, ja.
Espanjan lammas, meriino-lammas, on vanhoista
ajoista asti ollut kuuluisa hienosta villastaan.
XanM//s ovat joet vähä-arvoiset; niiden juoksu, sa-
moin kuin Sveitsin jokien, on ryöpeä.
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Iotill: E bro juoksee kaakkoiseen päin SBältntereen;
Ta jo [tayyo] (faup. Lisboa [ItSböa]) ja monta muuta jokea
juoksee rnuorijonojen mältflä länteen päin Atlantin mereen.

Vaikka Pyreneitten niemimaassa on runsaasti
metalleja, harjoitetaan vuorlt^ölä ainoastaan vähäi-
sen. Suolaa saadaan paljon, niin sanottua „Sankt
hyveen suolaa", josta joku osa tuodaan Suomeen.

(<3«oiaa saadaan monella tavalla. Useissa vuo-
rimaissa, esim. Länsi-Galitsiassa, sitä kaivetaan niin
kuin metallia [„vuorisuolaa"]. Etelä-Venäjällä,
jossa maa sisältää paljon suolaa, vievät joet suola-
ainetta suolajärviin. Kesällä, kun auringon paiste
kuivaa veden, jääpi suola jäljelle. Sitä luonnon
menestystapaa on Portugalissa 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 s„l^unehurg'in suolaa"j).

Niemimaan aBul<l(aat, espanjalaiset ja portuga-
lilaiset, ovat toisilleen läheistä sukua. öeidän kie-
lensä ovat hyvin toistensa kaltaisia ja läheistä su-
kua Ranskan ja Italian kielille. — Heidän UBl(on-
tonsa on katolinen, ja siitä syystä on llanBanvaliBtUB
jäänyt takapajulle. Suuri osa asukkaista ei osaa
edes lukea eikä kirjoittaa. Kansa on yleensä vii-
kasta ja lahjakasta, mutta ylpeää ja sivistyksen
puutteessa sekä tietämätöntä että köyhää.

li. (s*panian kuningaskunta
oli muinoin Euroopan mahtavimpia valtakuntia ja
hallitsi suunnattomia alusmaita muissa maan-osissa.
Espanjasta läksi näet mainio merenkulkija Colum-
bus matkoilleen ja löysi Ameriikan. Vähitellen me-
netettiin löydetyt maat, jaEspanja on nyt voimaton
huonon hallituksensa ja valtioriitojen vuoksi.

Kaupungeista on Madrid [mabrii] fesfeéfä, Gra-
nada j(t ©emillä [seoiljaj etelämpänä; Cadiz skaadisj,
Malaga, Valencia ja Barcelona [oarsfeloona] meren
rannalla.
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Maorit) ou pääkaupunki ja siinä on 500,000 asut. — Gra*
tuba ja S etv t lla oivat Espanjan ihanimmassa ja sen tähtien
enimmin ylistetyssä osassa. — Muut kaupungit oroat tärkeitä kauppa-
kaupunkeja. Nitstä Malaga ivie ulkomaille paljon nniniä ja he*
delmiä.

Gibraltar shhiibraltaarj on hptviu wahwa linnoitus Wä-
limeren suun rannalla; se on ©nglanuin hallussa.

Entisistä laajoista alusmaistaan ei Espanjalla
sitte viimeisen amerikkalaissodan enään ole jälellä
muuta, kuin vähäarvoisia alueita Aafrikassa.

12. Portugalin kuningaskunta
oli myöskin muinoin mahtava valtakunta, joka hal-
litsi suuria alusmaita muissa maan-osissa. Sillä oli
Intian saaret ja Brasilia. Nyt on sen merkitys vä-
häinen samasta syystä kuin Espanjankin.

Kaupungeista on ainoastaan kaksi tärkeätä, nimittäin
Lisboa ja Opörto.

L i"s bo a (eli Stéfabon) on pääkaupunki, ©illä on ermontai*sen hylvä satama, asuttaita on 300,000. — port on tunnettu
toimistansa, jota janotaan „portwiiniksi".

Alusmaissa, joita on enin Aafrikassa ja vähän
Aasiassa, on 15 milj. asukasta.

Italian niemimaa
(Rajat: tatso kartasta.)

sisältää Italian kuningaskunnan (286,000 nkm, lähes
32 milj. asui.), äöalintereésa on paljon jaaria, joista tär*
keimmät omat Sicilia Miljaj ja Sardegna [forbénjo].

Italian niemimaan rajana pohjoisessa omat Alppien
tunturit. Niioen alkupaikasta Wälimeren rannalta läh-
temät Apenniini 1, jotka kulkemat läpi koko Italian ja
jatkumat mielä Siciliaankin. Se mnorijono on siitä omi-
luinen, etta siinä on tulimuoria, niin kuin VesuvioEtelä-Italiassa ja Etna Siciliassa. — Molemmin puolin
muortionon on atangoita; suurin alanko on se iso tasonko,
jota rajoittamat Alpit ja Apenntintt. <&xta janotaan Po'n
tasangoksi, kun sen läpi mirtact Italian tärkein joki, Po
Ipoo] (faup. Torino), joka lähtee läntisistä Alpeista ja juoksee
itään päin Adrian mereen. Toinen, kuitenkin pienempi joki
on Xibox eli £eoere (kaup. Rooma).
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Kristuksen aikana hallitsivat Rooman keisarit
melkein koko silloin tunnettua maailmaa. Keski-
ajalla, jolloin paavien valta ulottui yli koko kristi»
kunnan, oli Rooma taas koko Euroopan keskuk-
sena. Vähitellen sen valta väheni ja Italia hajosr
pienempiin valtakuntiin, joista useat olivat vieraan
vallan alaiset. Viime aikoina oli siten Itävallalla
muuan osa Pohjois-Italiaa Joku aika sitten onnis-
tui italialaisille vapauttaa maansa vieraasta vallasta-
ja yhdeksi valtakunnaksi yhdistää koko Italia. Paa-
vin vallassa siihen asti oli niin nimitetty kirkko-
valtio eli keskinen Italia. I°ätä nykyä hänellä on
ainoastaan se valta, joka hänelle tulee romaalais»
katolisen uskonnon päämiehenä.

Italiassa asuu yksi ainoa kanS2, italialaiset.
Heidän kielensä on alkuaan latinasta eli muinai-
sesta Rooman kielestä. Latinasta on sitä paitsi ai-
kuaan myöskin Ranskan, Espanjan ja Portugalin,
sekä Rumaanian kielet. Xaikkia niitä kieliä sano-
taan sen tähden romaanilaisiksL Romaanilaiset kan-
sat tunnustavat katolista uskoa paitsi rumaanilai-
set, jotka ovat kreikanuskoisia — Kansanvalistus
on enemmän huonolla kannalla, varsinkin Etelä-
Italiassa, missä puolet kansasta ei osaa lukeakaan.
Benpävuoksi rehoittaakin siellä syvä taikausko.
Kuitenkin on sivistys nykyään monien koulujen
kautta suuresti kohoamassa.

Italian ilman-al2 on ihanampi ja suloisempi,
kuin Etelä-Euroopan muiden niemimaiden. Niin
pian, kuin tulee Alppien yli Pohjois-Italiaan, huo-
maa Xeski- ja Etelä-Euroopan ilman-alan erotuk-
sen. Pohjois-Italiassa on kuitenkin talvi sekä hal-
laa ja lunta, mutta etelämpänä, esim. Roomassa,,
jäätyy vesi ainoastaan harvoin, ja jos lunta sataa,
niin se pysyy ainoastaan muutamia tunteja. Tammi-
kuussa jo puhkeavat ruusut ja orvokit. Ntelä-Ita-
liassa ei ole hallaa paitsi korkeimmilla vuorilla..
Neillä sataa millä vuoden ajalla hyvänsä, mutta
Italiassa ainoastaan talvella.

El2tuskeinot ovat melkein kaikki hyvin vähän,
edistyneitä. Hajaannuksen aikana tapahtui seisah-
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dus ja taantuminen kaikilla aloilla, mutta viime
aikoina Italia taas on alkanut edistyä. Itse kansa
on älykästä, mutta unteloitunutta ja laiskaa. Poh-
jois-Italialaiset ovat kuitenkin toimeliaita. — Tär-
kein elatuskeino on sl^M^iZ/s^s, ja Italia onkin se
Euroopan maa, joka tuottaa enimmän silkkiä. Po'n
tasangolla istutetaankin maissi-, vehnä- ja riissipel-
tojen vieriin sekä teiden syrjiin silkkiäispuita, joi-
den välissä kiertelee viiniköynnöksiä. Etelänhe-
delmiä kasvatetaan paljon ulosvietävaksi. Köyhä
kansa käyttää leivän asemesta kastanjan pähki-
nöitä.

13* Italian kuningaskuntaan
kuuluu koko Italian niemimaa jefä Sicilian ja Sardinian
Ijardiiniaj eli Sarbegnan jaaret. lKorsika, jonka asukkaat
omat italialaista, kuuluu RanåfalTe ja Malta ©nokituille.)

Tärkeimmät kaupungit omat:
Pohjois-Itllliassll ©enooaj idshsnovaj, Torino,

Milano t^a 33ené*ia.
G e n o v a on kauniilta paikatta, kaupungista nimensä saaneen

lahden rannalla ia oli keski-ajalla mahtaman mapaatvallan pääkau-
punkina. — Milano (475,000 asuk.) ja orin o (350,000 asuk.)
omat Potjjoté-Italiau suurimmat kaupungit. Milano on Somöaroian
raakasilktitaupan keskusta. ©ieM ou komea tuomio-kirkko, joka on tehty
malkeasta marmorista. — Venezia (cli Venedig) on 3lbrian me=
ren rannalla, Se on rakennettu „laguuna" nimisille saarille, ja sen
läpi käy kattamia ristiin rastiin. Ne omat katujen asemesta sillä ta-
moin, että niitä kuljetaan „gönt>ola" nimisissä telttamenheiésa. Ve-
nezia oli mahtaman mapaamallan pääkaupunkina ja kokosi rikkauksia
kaupalla, jota se harjoitti Wälimeren maiden ja Intian kanssa.
Wielä nähdään sen rikkauden jäännöksiä monissa toistamissa palat-
fetéfa ja kirkoissa. Kaikki on siellä kuitenkin nyt lamassa, sillä kauppa
on häminnpt.

Kesli-Italillssa on ©otogna sbolonjaj, Firenze,
tftoorno ja Rooma.

Bolognassa on Euroopan mauhin yliopisto. — Firenze
(eli Florens) on rikas taidekeräyksistä. Li m orn o , Wälimeren
rannalla, on kauppakaupunki. — Rooma on Italian pääkaupunki,
siinä on liki 1 2 mttj. asukasta. Muinaisajan suuruuden jäännöksiä
on koko joukko, niin kuin funniaportteja ja obeliskeja. Suurin mui*
naisjäännös on ftolosfeeum, teaatteri, johon mahtui 100,000
katsojaa, ja jota Roomalaiset käyttimät mieriailu-humeja ja eläin-
taisteluja marten. — Uudemmista rakennuksista huomataan Pieta-
rin-kirkko, maailman suurin kirkko, fa V ati ta ano, maait-
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Venezia.



64

Pietarinkirkko Roomassa.
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mau suurin linna. Vatifaanoésa asnu paami. Roomassa on paljon
taideterllyksiä; maalarit, kumanmeistäjät ja muut taiteilijat
matkustamatkin kaikilta haaroilta sinne niihin tutustuakseen.

<gteffi=3talto*fa on Napoli.
Napoli (eli Neapel) on Italian suurin kaupunki. «Siinä on

yli l ■■> ntilj. asuk. Se on kaupungin mukaan nimitetyn ihanan lahden
rannalla ja lähellä V e s u v i o ta.

Niinkuin UBeimmat muutkin tulivuoret (vul-
Kaanit) M^e<?« Vesuviokin vain aika ajoin, aina
useampain vuosien Kuluttua, vaikka savupatsas alin-
c>wg.9. tupruaa aukosta (kraaterista). Xun puhkea-
ntisen aika lähestyy, Kuuluu vuoren Bi»äBtä ikään
Kuin ukkosen jyrinä; sulat aineet (laava) Kohoavat
vähitellen vuoren BiBukB6Bta, ja viimein vuotavat
aukon reunojen vii. Hi6a,BjuokBuiBena jokena laava
juoksee vuoren Kupeita alas ja hävittää Kaikki
tvvni matkallansa. Samalla aikaa kraatteri heittää
kuumia kiviä ja tuhkaa korkealle ilmaan. Vesuvion
merkillisin puhkeaminen tapahtui vuonna 79 Kris-
tuksen syntymisen jälkeen. Ivaava ja tuhkasade
silloin peittivät /'om^^'«>t ja Herculänumin kaupun-
git. Viime vuodadasta alkaen on ruvettu Kaiva-
maan niitä Kaupunkeja ilmi, ja on niistä opittu
paljon tarkemmin tuntemaan muinaista aikaa.

Euroopassa on toimivia tulivuoria ainoastaan
lislannin saarella ja Italiassa. Ameriikassa ja Aa-
siassa sitä vastoin niitä on paljon enemmän. IBon
valtameren ympärillä on tulivuorten jakso, joka
kulkee pitkin koko Ameriikan länsirantaa ja jat-
Kautuu Aasiaan. Pitkin Aasian itärantaa 8e Kul-
Kee etelään päin Intian BaariBtoon aBti. Yksinänsä
Javan saarella on 50 tulivuorta.

Siciltllssll omat äKeéflnan ja Pater n kau-
pungit.

Messinä harjoittaa suurta etelanhebeltnäin („Messinan he-belmätn") kauppaa. — Palermo on ©icilian suurin kaupunki ja
tärkeä kauppakaupunki.

Valtaanin niemimaa
(Rajat: fatfo kartasta.)

fijältää miisi maltafuntaa. Ne omat: iturftn suittaa*
nikunta (175,(00 nkm, 5 3/4 milj. asut.) ynnä 33ulgaa=
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rian ruhtinaskunta (96,000 nkm, 3 V- milj. ajuk.),
Kreikan' kuningaskunta (65,000 nkm, 2^ milj. ajuk.),
Numaanian kuningaskunta (130,000 nkm, 5V2 milj.
ajuk.), Serbian kuningaskunta (48,000 nkm, 2 V» milj.
a\xxt.) ja Montenegron ruhtinaskunta (9,000 nkm,
250,000 asut.).

Balkaanin niemimaasja on paljon muoria» Luoteessa
kulkee muori jonoja, jotta omat Alppien jatkoa. Nttstä
lähtee itään päin Balkaanit Mustaan mereen asti ja
etelään päin Kreikan muoret, jotka kulkemat hamaan
niemimaan eteläijimpääu päähän — Alppein, Balkaanin
ja Karpaattien mältsjä on suuri Tonaman laakso.

Tärkein joki on Tonama. öe juot Tonaman laak-
son läpi lännestä itään pani ja jaapi ympärillä olemista
muorista paljon haarajokia, joista juttrimmat omat Kar-
paateilta tulema Tisza [tija] eli Thetjs ja Alpeilta tule-
mat ©rårna ja Sama.

14» Turkin nmltakuntaa

hallitsee' itjemalttaana juuri juttaani, jonka ensimmäinen
ministeri on nimeltään juuri mijiiri; ylhäisimmät mirka-
miehet nimitetään pajhoifji. Turkin eli Dsmaanten mal-
tafuntaatt tuutuu sitä paitsi myös suuria alueita Aasiassa
ja Aajrikassa, joisja on 24 milj. asukasta.

Turkkilaiset ovat aasialaista kansaa jatunnus-
tavat Mahometin Askoa. Keski-ajalla ne valloittivat
Konstantinoopelin ja pelottivat monen vuosisadan
kuluessa Eurooppaa, rynnätessään läheisiin kristin-
uskoisiin mainin, Turkkilaisten valta on vänitel-
len väitennyt, ja useat sen osat ovat irtautuneet.
H^siMa, Serbia, H«tm««nm ja Hionienso/^o ovat aivan
itsenäisiä valtioita ja B^aa^m on melkein itsenäi-
nen, Sen lisäksi Bosnia ynnä Hertsegoviina on jou-
tunut Itävalta-Unkarin naituun, turkkilaisia Eu-
roopan Turkissa onkin tuskin 1 Va miljonaa; muut
asukkaat ovat kreikkalaisia, öttiaatt^aiKlsiK, serbialai-
sia ja lännessä albaanialaisia. Viime mainituista,
vaikka ennen ovat olleet kristityltä ja kuuluvat
Mmiais-stt^ooMa^azsssn kansanlahkoon, (samoin kuin
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kreikkalaiset sekä romaanilaiset, kelttiläiset, ger-
maanilaiset, liettualaiset ja slavilaiset kansat), on
enin osa uskonnoltaan nyt mahomettiläisiä. Sitä
vastoin kreikkalaiset, bulgaarialaiset ja serbialaiset
enimmäkseen ovat kristityltä. Bulgaarialaiset ja
serbialaiset, joista viimemainituista enin osa asuu
niemimaan luoteisessa osassa, Serbiassa, Bosniassa,
Hertsegoviinassa ja Montenegrossa, ovat slavilaisia.
Kristityltä on varsinaisessa Turkissa lähes puolet
asukkaista. Balkaanin maiden kristityt kuuluvat,
samoin kuin Venäjänkin, kreikkalaiseen kirkkoon, ja
Konstantinoopelin patriarkka on heidän päämie-
hensä Turkinmaalla

Turkkilaisilla on monta hyvää avua. 2e ovat
«tenkin sanansa pitäväisyydestä tunnetut, jota ei
voi sanoa kreikkalaisista. Mutta heidän sokea us-
konsa ehdottomaan sallimukseen tekee heidät toi-
mettomiksi ja huolimattomiksi. I'ul'liin nal!ltUB on
hyvin huono („sairas mies"), ja kaikki elinkeinot
ovat sen tähden alhaisella kannalla, vaikka maa
on hedelmällinen ja vuorissa on paljo metalleja.
Kuitenkin harjoitetaan mttam«HM^si« ja karjanhoitoa
sekä kotiteollisuutta.

$flUpuNQtt: Konétantinoopoli Bosporin eli Kons-
ianttnoopolm salmen rannalla, ©alonifi Artkipélagin ran-
nalla, Abrianoopoli sisämaassa.

natani i|n op oli on pääkaupunki, ja siinä on noin
875,000 asuk. SJhtinoiu sen nimi oli 93päantium. Sultaanin linnan
nimi on ©eralji. Sofian moskee oli muinoin trtétittpin
firftona.

Kreeta eli Kandia on tärkein Euroopan Turfttin
kuulumista saarista, maitta fefiu on nykyään Euroopan
fuurtmaltojen juojehtfjen alaisena.

23liigflflriflli ruhtinaskunnassa on ©ojia pääkaupunki.

15. Kreikan kuningaskunta.
Kreikan kansa, Hellenit, polveutuu muinais-

ajan kuuluisista Kreikkalaisista. — Muinoin oli
kreikan maa hyvästi viljelty, ja vuoria peitti-
vät metsät; mutta ne ovat aikojen kuluessa tul-
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leet, hävitetyiksi, Ha ilman-ala on siitä syystä
kuiva. Maa!)im//e/^s ei ole Kovin eäistvnvt, ja ai-
noana mainittavana ulosvientitavarana ovat ko-
rintit. — Xtt«^)ttss« ovat kreikkalaiset, hyvin tai-
tavat. Heidän maatansa samoin Knin Englantia
Tanskaa Ha Norjaa ympäröitsee meri, Ha sillä on
3iiß melkoinen me^e^^H^. Pienellä Hermupoliin
kaupungilla on Kanpnalaivasto, johonkuuluu monta,
tuhatta laivaa. Merenkulun Ha kaupan helpoittami-
seksi on äskettäin kaivettu Kanava noiKKi Korin-
tokßen kannaksen, HoKa raantereesen yhdistää Mo-
reean niemimaan.

Pääkaupunki on Ateena, josja on 110,000 asukasta.
Ateenan muinaista juurutttta muistuttaa suuri joukko siltäajalta jäilpneitä rakennusten rauniotta, niin kuin Parte-
nonin ihanan temppelin jäännökset. — Syran saarella on
£ermupolis.

16— Rumaanian ja Serbian kunin-
gaskunnat sttä Montenegron

ruhtinaskunta
ovat itsenäisiä valtakuntia Bväan jälkeen, jonka
Venäjä Kävi Turkkia vastaan vnoBina 1877 Ha 1878.

Ofitmöfltuft on ijo tasanko, rikas miljasta ja karjasta.
Pääkaupunki on £htturejht.

Serbin, Euroopan pienimpiä kuningaskuntia (mrk
muita), on muorista, samoin tuin Smeitsi, ei Serbiakaan
ulotu mereen asti. Pääkaupunki on Belgrad (matfea
linna), hoitaman marrella.

Montenegro (musta muori) on mähäinen muorimaa,
josja ajuu jotaijaa kansaa.

Aafta.
(44 milj. nfm, noin 850 milj. asuk.)

Rajat: kaso kartasta.
Aasia on maan-osista suurin. Siellä on mvoß-

-kin enemmän asukkaita, kuin missään muussa
maanosassa eli nvvinkin puolet Koko maanpallon
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väestössä, jota lasketaan olevan 1,500 miljoonaa.
Mutta Aasia ei ole läheskään niin tiheään asuttu,
kuin Eurooppa.

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

IVlosl. Pohjois-Jäämeri on jäässä suuremman
osan vuotta. Kauan luultiin sen olevan aivan
hyödyttömän merenkululle; mutta vuosina 1878—

79 onnistui Nordenskiöldin kulkea laivalla Koko
pohjöisen Aasian ympäri. — Beringin saimen kautta
on Pohjois-Jäämeri Ison Valtameren yhteydessä.
Pitkin Aasian itärantaa kulkee saarisarja, joka
muodostaa monta pienempää merta, niin kuin
Ohotskin falitXlätLllilll meren, «/ajamin meren ja Kiinan
sne^sn. /niian m^^esiä lähtee Bengaalin lahti, /'e^sltltt
lahti ja /^nainen me,'i.

Niemimaita- Idässä on /i^mis/ttii^a, etelässä
Taka-lntia ynnä MM^«, Esi-lntia ja Arapia, län-
nessä Aasia.

Saaria. Itäpuolella olsvaßta Baarißar^jaßta ovat
Japanin saarsi tärlioimmät. IBon Valtani ja
Intian nrorsn välißßä on Intian stt^sio^ johon ltt.6-
taan Filippiinit, H/oi«^l'i ja 4 suurta snn^astla^ia,
nimittäin Föz-Tlso, Osisöes, Java ja Sumatra.

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

I:63taan ja Kaukasia.
2. Turkin Aasia.
3. Arapia.
4. Persia.
5. Intia, joka faktaan VBi-Intiaan, Taka-In-

tiaan ja Intian Baarißtoon.
6. XlM«« sli Tsiinan va^a^nitt.
7. Koorea.
8. Japanin saaristo.
Aasian hallaa Kantsen suureen pääosaan llaa-

rsva vuorijono, joka i^nlliss i6äßtä länteen päin.
Pohjoinen 082, jonka täyttää suurin 08a Venä-

jän Aasiaa, on n/ama«i«, Bainanl:altaißta kuin Eu-
roopan Venäjä. Pitkin Pohjois-Jäämeren rantaa on
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jäätyneitä rämeitä, etelämpänä on metsiä ja pelto-
maata, Turkestaan on aromaata. Ilman-ala on
kuitenkin vielä kylmempi kuin Euroopan Venäjällä.
Turkestaanissa on kaksi suurta järveä, Kaspian me/'/,
maan piirin suurin järvi ja Araaljärvi, joissa mo-
lemmissa vesi on suolaista, erittäinkin Kaspian me-
ressä. Merkillistä on, että sekä Kaspian meri että
laajat maan-alat varsinkin sen pohjoispuolella ovat
alempana valtameren pintaa. Suurimmat joet Aa-
sian pohjoisosassa ovat Oöi, Jenisei ja Lena, jotka
laskevat Jäämereen.

Etelä-OSa on ääretön «Mn^ö.
Ylängön itäisessä osassa on Kiinan valtakunta,

jota melkein kokonaan vuoret ympäröivät. Sen
eteläpuolitse kulkee /s/maa/a/a, maailman korkein
vuoriharjanne, jonka korkein vuorenhuippu, Hiomli
Everest [maunt éverest (ylin vuori)^, on 8,800 m eli lähes
9 kilometriä korkea. *) Pitkin Kiinan meren rantaa
on Ai/nam erinomaisen viljava a/a>i/?o.

Ylängön iä«i/sessä osassa on Persia, Arapia»
Turkin Aasia ja Kaukasia.

I?än<M eieiä-osassa 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-Kiång Kiinansa, <3a«^es ja /nckts Esi-Intiassa
sekä H/l</>aa^ Tigris ja Jordaan Turkin Aasiassa.

Useat seudut eteläisessä pää-osassa ovat hieta-
aavikkoja, ja viljeltävät maat ovat varsin pienet»
verrattuna Aasian avaruuteen.

1. Wenöjan nafta.
(17 milj. nfm, 23 milj. asuk.)

Rajat:] katso kartasta.
Venäläiset ovat vähitellen itselleen hankkineet

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

*) Naanpallon syvin paikka on Tyynessä meressä
lähellä lonFaBaaria. Se on lähes 9X2 Kin syvä.
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Vaikka ZlpOsia (Sibiria) on mahdottoman la-
vea, niin siinä on vähemmän asukkaita, kuin Pel-
giassa. Siperian parhaana rikkautena ovat kalliit
metallit, niin kuin kulta ja hopea, sekä turkki-
eläimet, niin kuin sopelit, kärpät ja varsinkin ora-
vat. Eteläinen osa on viljava. Alkuperäiset asuk-
Kaat kuuluvat moneen eri kansakuntaan ja elävät
karjanhoidolla, kalanpyynnillä ja metsästyksellä.
Paitsi näitä koto-asukkaita ja maata viljeleviä ve-
näläisiä, on Siperiassa maanpakolaisiakin, jotka
ovat työvankeina. — Kaupungit ovat pieniä. Tär-
keimpiä ovat Tobolsk [taboolsk] ja OmsA Obin haaran,
Irtishin varrella; /'oi/ls^ johon äsken on perustettu
yliopisto, likellä Obin jokea ja Irkutsk lähellä suurta
Baikalin järveä. Tekeillä on Siperian halki Vladi-
vostokein [-vastookj sotasatamalJe Japanin merelle
vievä rautatie, joka on 6,400 Km pitkä.

Turkestaanissa asuu osittain paimentolaisia
(kirgiisiläiset ja turkmeniläiset) jotka elävät huopa-
teltoissa ja kiertävät maata suunnattomine lammas-,
hevos- ja kamelikarjoineen, osittain maanviljelijöitä.
— Siellä on eteläpuolella melkoinen Tashkentin kau-
punki (160,000 asuk.), <3ama^ti««i ja Bokhära, sa-
mannimisen suojelusvallan pääkaupunki. Asken on
rakennettu rautatie, joka viepi Kaspian meren
eteläosasta Kiinan ja Intian meren läheisyyteen.

Kauliasian läpi kulkevat Kaukasuksen tuntu-
rit Kaspian meren ja Nustan meren välissä. Alku-
peräiset asukkaat ovat monta eri Kansakuntaa —

Suurin Kaupunki on Tiflis (160,000 asuk.). — Ba-
ké'n kaupungista, joka on Kaspian meren rannalla,
viedään paljon vuori-öljyä eli petroleumia (120,000
asuk.). Petroleumi on puhdistettua nattaa, jota
pursuaa ylös usein hyvinkin suurella voimalla maa-
han poratuista reijistä.

2. Tnrtin Aasia.
Turkin aasialaiseen alueeseen kuuluvat seu-

raavat maat: I^aM Aasia, Arménia, Mesopotamia,
Syr ja Palestiina.
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Vähässä Aasiassa on Hm«/?mam kaupunki Kreikan
saarimeren rannalla, tärkein merikaupunki Imevän-
tissa (se on Välimeren itärannikolla). Tavaroista,
jotka sieltä viedään Eurooppaan, on mainittava he-
delmiä, puuvillaa ja kallisarvoisia mattoja.

< HArmenia on vuorista s^^a^a^) ja hedelmätöntä
maata. Ainoastaan jokilaaksoissa kasvatetaan vii-
jaa ja hedelmäpuita. Armenialaiset ovat kristittyjä.

Mesopotamia on Al</>aai/?l ja /Va^i/n jokien vä-
linen maa. Siinä oli muinoin kaksi mahtavaa vai-
takuntaa: Babyloonia ja Assyria. 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 Zaö^oomn kaupuugeista. — Tär-
kein kaupunki on nyt ZHZ^ack, kaliifikunnan mui-
nainen pääkaupunki.

Syriassa ovat kaupungit Aleppo (Haleb) ja
Damasks. Damaskukseen kokoontuu vuotuisesti
„Pyhä karavaani", mahomettiläisiä pyhiin vaeltajia,
jotka matkustavat Mekkaan.

Palestiinaa eli Juudeaa kristityt nimittävät „py-
häksi maaksi", siitä syystä kun Kristus siellä syn-
tyi ja vaikutti. Se on sen vuoksi merkillinen maa.
Rantaa pitkin on Fohiiikia pohjoisessa ja Filisteean
maa etelässä. Sisämaan läpi kulkee pohjoisesta
etelään päin vuoria, Libanon ja Antilibanon. Niiden
välillä on laakso, jossa Jordaan virtaa. Jordaan
juoksee ensin kauniin, suolattoman 6snssa?'s?m jär-
ven lävitse ja laskee viimein Kuolleesen mereen,
jonka vesi on karvaan suolainen. Sen laakso on
matalin kaikista maan piirin maista, sillä Genesa-
ret on 200 ja Kuollut meri 400 metriä alempana
meren pintaa. Kuolleen meren seudut ovat myös
siitäkin merkilliset, että niissä näkyy maanjäristyk-
sen jälkiä.

Palestiina oli muiiioin erinomaisen hyvästi
viljelty, mutta nyt on kaikki laimin lyöty. Mo-
nessa kohden, jossa ennen oli viljavia maita, on
nykyään ainoastaan aavikoita ja aroja. — Asukkaat
ovat samoin kuin Syriassakin ja Mesopotamiassa
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enimmaksi osaksi arapialaisia. Turkkilaiset «orta-
vat} Kovasti niitä harvoja kristityltä ja juutalaisia,
jotka] siellä asuvat. -» KausiUNgit ovat pieniä, ja
Jsrusalssmissa, jossa muinoin oli monta sataa tu-
hatta asukasta, oli taman vuosisadan keskipalkoilla
ainoastaan 12,000. Nyt siellä on noin 50,000 asuk.

Jerusaleem.

Jerusaleem on ylängöllä, jonka vmpärillä kol-
mslla puolella on syviä Kuiluja sli juopia. Se on
msills kristityille muistorikkain kaupunki maan
piirissä. Tsmppsli ja muinaisajan muut loistavat
raksnnuksot kyllä ovat hävitetyt, mutta Kaikkialla
tavataan nimiä ja paikkoja, jotka muistuttavat
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raamatun kertomuksia. „Pyhän haudan kirkkoon"
kokoontuu pääsiäisaikana suuri joukko kristityltä
pyhiin vaeltajia kaukaisistakin maista.

lähellä Jerusaleemia on Feei/eHem, jossa Va-
pahtaja syntyi. Välimeren rannalla on </a/a 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 seurasjat, kaliifit,
valloittivat läheiset maat ja myös Pohjois-Aafrikan.
Joka paikassa he pakoittivat asukkaat Mohametin

uskoon. He kulkivat sen
jälkeen Espanjaan ja perus-
tivat siellä kukoistavasta ai-
neellisesta ja henkisestä vii-
jelyksestään kuuluisan mau-
rilaisen valtakunnan, jossa
oli Oordoba [-va] ja sittemmin
Granada pääkaupunkina. —

Valtakunta kesti keski-ajan
loppuun asti, jolloin Maurit
karkoitettiin Espanjasta. Itse
kaliittkunta, jossa samoin
innokkaasti harrastettiin tie-
dettä ja taidetta, hajosi vä-
hitellen pienempiin valtakun-Arapialainen.

tiin, joista usea sitten joutui turkkilaisten haltuun.
Siten Turkki, vaikka senkin mahtavuuden aika on
mennyt, tätä nykyä on tärkein mahomettiläinen
valtakunta.

Arapia on hyvin Kuivaa ja enimmäksi osaksi
aavikkoa. Ainoastaan lounaisessa osassa on hy-
västi viljelty maisema, jossa kahvipuu on sangen
yleinen. (Mokan Kahvi. Kahvia viljellään nykyään
monessa muussakin paikassa kuumassa vyöhyk-
keessä, esim. Brasiliassa ja Javan saarella.) —
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Asukkaat ovat öetim'ine/a ja sanovat itseänsä „aavi-
kon lapsiksi". Ple kiertävät maata, kuljettaen ka-
nteleitansa ja harvalukuisia, vaan erinomaisen hy-
viä hevosiaan laitumelta laitumelle. Niin sanotut
„täysirotuiset hevoset", polveutuvat arapialaisista
hevosista.

Arapiassa on mahomettiläisten pyhät kaupun-
git Mekka ja Meckna. Mekassa syntyi Mahomet, ja
siellä olevaan „pyhään huoneeseen" matkustaa vuo-
tuisesti^monta tuhatta mahomettiläistä.

4. Persiaa,
jossa on noin 9 milj. asukasta, hallitsee s/la^i-
niminen ruhtinas. Maan tärkeimmät elinkeinot
ovat maanviljelys, kauppa ja teollisuus. Persialai-
set ovat tunnetut sievistä tavoistaan; mutta he ovat
viekkaita japetollisia. Uskonto on mahomettiläinen.

Persian isoimmat kaupungit ovat Teheran (lä-
hes V* milj. asuk.) ja Täbris.

5. Intia
on monessa suhteessa suunnattoman rikas. Kivi-
lajeista tavataan kultaa ja timantteja; kasvikunta
antaa kalliita puulajeja ja maustimia; eläinkun-
nasta saadaan norsunluuta, silkkiä j. n. e. Ei siis
ole ihme, että vieraat kansat aina ovat koettaneet
sitä valloittaa. Jo ammoisina aikoina joutui sinne
Kreikan kuningas Aleksanteri Suuri, kun hän kuu-
luisalla ~Aleksanterin-retkellään" valloitti koko
Länsi- Aasian. Uudempina aikoina valloittivat por-
tugalialaiset, hollantilaiset ja englantilaiset suuria
osia. Portugalialaisilla on ainoastaan vähä jäljellä.
Hollantilaisilla on vielä suuri osa Intian saaristoa.
Mutta englantilaisilla on enin osa Esi-Intiaa ja
suuria osia Taka-Intiastakin. Ensiksi englantilai-
nen kauppamies-seura, nimeltään Englannin itä-intia-
laiskomppaniia, viekkaudella ja väkivallalla valloitti
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Esi-lntian ja sai siitä suunnattomia etuja. Tämän
vuosisadan keskipalkoilla syntyi kapina, joka tuka-
hutettiin Englannin hallituksen avulla. Komppa-
nilan täytyi silloin luopua vallastaan ja antaa se
Britannian kruunulle. Britannian Intiaa sanotaan
/wil'am Asisa/HnnnaAsi, jossa on lähes 300 milj.
asukasta.

Esi-lntian pohjoinen osa on sangen viljavaa
maata. Sen läpi juoksee Oan^ss idässä ja Indus län-
nessä. Tärkeimmät viljelyskasvit ovat: riissi, vehnä,
puuvilla-, kahvi- ja teepensas, sokeriruoko ja unikko.

Asukkailla, joita nimitetään Hlno^aisi/cs«, on jo
aikoja ennen Kristuksen syntymistä ollut suuri si-
vistys ja heidän vanhimmalla, <3ams^?'i/a nimisellä
kielellään on paljon suuriarvoisia kirjoja. — Hindu-
laiset tunnustavat ö^a^man «s^oa, joka jakaa kan-
san neljään tarkasti rajoitettuun ihmisluokkaan eli
,^asi//n. Ne hindulaiset, jotka ovat niin alhaisia,
etfeivät kuuluu mihinkään kastiin, sanotaan pa-
T-ioi^si' ja ovat suuresti ylenkatsottuja. Luoteis-
Intian asukkaat tunnustavat enimmäkseen Maho-
metin uskoa.

Intiassa on vahvasti kansaa ja paljon kaupun-
Keja, joissa asuu monta sataa tuhatta asukasta.

Gangeen varrella ovat Aa//mtta ja Benåres sekä
erään sen haarajoen varrella Delhi l deli itäisellä
meren rannalla on Madras, läntisellä iiomöai ja sisä-
maassa Haidarabäd.

Bombai on puuvillateollisuuden keskus ja
pääkaupunki; Kalkutta, eräänlaisen hampputeolli-
suuden (juteteollisuuden) keskus, joissa molemmissa
teollisuuden haaroissa Intia kilpailee emämaansa
kanssa. Molemmissa näissä kaupungeissa on lähes
miljoona asukasta: Madrasissa ja Haidarabadissa on
puoli miljoonaa. Benares on hindulaisten pyhin
kaupunki ja brahmalaisten tärkein opinahjo.

Esi-Intiaan kuuluu CeylonHn [seilon] rikas saari.
Sen asukkaat tunnustavat ZnMom oppia, joka on
Brahman uskonnon puhdistettu muoto. Salmessa,
joka Ceylonin eroittaa mantereesta, pyydetään
helmisimpukoita.
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Taka-lntiassa Oli Englannin omana läntinen
osa ja muun muassa Singapiir'in tärkeä kauppa-
paikka saarella Malakan niemen luona. Taka-In-
tian itäinen osa on Ranskan vallassa. Keskellä on
Siamin itsenäinen kuningaskunta.

Intian saaristo on suurimmaksi osaksi hollanti-
/a«'s?en hallussa. Filippiinit ovat eronneetEspanjasta
ja ovat nykyisin puoliksi itsenäisinä. Molukeista
saadaan paljon maustimia, esim. ryytineilikoita ja
muskottipähkinöitä; niitä saaria sanotaankin sen
tähden Maustin- (eli Kyyti-) saariksi. Tärkein kau-
punki on Batävia Javan saarella.

6. .«tinan,
sll milj. ukut, 360 milj. asuk.)

eli oikeammin Tsiinan keisarikuntaan kuuluu monta
maata, joista tärkeimmät ovat Varsinainen Kiina ja
Tiibetin erinomaisen korkea vuorimaa lännessä sekä
Mandshuriia pohjoisessa. Se on
laajuutensa suhteen kolmas valta-
kunta maan päällä ja väkirikkau-
f.ensa puolesta ainakin toinen.
Siellä onkin asukkaita melkein
saman verran, kuin koko Euroo-
passa. Enin osa siitä suuresta vä-
kiluvusta asuu varsinaisessa Kii-
nassa, jossa ei kuitenkaan tilaa
eikä ruokaa riitä sille ihmispal-
joudelle. Asukkaat myyvät usein,
jopa tapoavat lapsensa, päästäk-
sensä heitä elättämästä ja monta Kiinalainen.

tuhatta asuu laivoilla ja hirsilautoilla, jotka uivat
jokien pinnalla. Kiinalaiset mtiuten ovat Kelta-
ihoisia ja heillä on viistoiset silmät.

Varsinaisen Kiinan läpi juoksee kaksi suurta
jokea, Huang-Hö ja Jang-Tse- Kidng. Se on maan
piirin viljaviin maita ja ahkerat kiinalaiset vii-
jelevät sitä kuin kasvitarhaa. Peltoja lannoitetaan
ja kastellaan suurella huolella, Jokaisella perheellä
on oma puutarhansa. Köyhimmät, joilla ei ole
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maatilkkua, laittavat veden varassa uiville lautoille
puutarhan ruokakasvineen. Tärkeimmät viljakasvit
ovat Hissi, vehnä ja hirssi. Teepensasta hoidetaan vuo-
rien rinteillä. Erinomaisen hyödyllinen on si/^mi-
nen, jonka kotiperä on Kiinassa. Puolet kaikesta
silkistä arvellaan olevan kiinalaista (katso Ranskaa
ja Italiaa). — Kultaa on paljon usean joen hie-
kassa, varsinkin ylisen Jang-Tse-Kiangin. Ääret-
tömiä määriä kivihiiltä ja rautaa on vuorissa, mutta
niitä on vasta viime aikoina ruvettu suuremmassa
määrin lohkomaan. Sen sijaan käsiteollisuus on mo-
nessa suhteessa niin edistynyt, ett/eivät eurooppa-
laiset voi siinä vertoja vetää. Porsliini, silkkivaat-
teet ja lakeeratut teokset ovat paremmat kuin eu-
rooppalaisten. Kiinalaiset ovat ennen eurooppalai-
sia keksineet monta keinoa, esim. kompassin, pors-
liinin ja kirjapainotaidon. Mutta sitten he ovat
jääneet vanhalle kannalleen, kuin sitä vastoin eu-
rooppalaiset ovat edistyneet. Nyt ovatkin euroop-
palaiset paljoa korkeammalla kannalla kuin kiina-
laiset. — Sivistyneet tunnustavat A^n^-^-Z^ssn
oppia, mutta alemmassa kansassa on Sn^/lan oppi
yleisempi.

Pitkään aikaan hallitus ei laskenut eurooppa-
laisia maahansa, mutta viime aikoina ovat englan-
tilaiset ja ranskalaiset sekä japanilaisetpakottaneet
Kiinan hallituksen päästämään muukalaisia Kiinaan.
— Keisarin valta on rajaton ja vaatii hän alamaisil-
taan jumalallista kunnioitusta. — Hallituksen heik-
kouden ja saamattomuuden vuoksi on Kiina viime
vuosina menettänyt yhden tärkeän alueen toisensa
perästä Euroopan suurivalloille, varsinkin Wenä-
jälle sekä Japanillekin.

Varsinaisessa Kiinassa on paljo suuria kaupun-
keja, esim. Kanton, jossa on 2 lj-i milj. asuk. Pe-King,
jossa lienee noin miljona, Shang-Hai ja King.

H7anton oli kauan aikaa ainoa satama, johon
eurooppalaiset saivat tulla. Sen läheisyydessä on
Hong-K6ng'in saari, joka on englantilaisten. — Aan-
King, Jang-Tse-Kiangin varrella, on suuri tehdas-
kaupunki. — ManL-^ae, likellä saman joen suuta,
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on tärkeä kauppakaupunki. — Pe-King on pääkau-
punki ja keisarin asunto.

Kiinan muissa osissa on ainoastaan muutamia
miljonia asukkaita. Luoteiset maat, Mongoliia ja
Heinän Turkestaan, ovat melkein yhtenä laajana aa-
vikkona, jossa asuu parhaiten paimentolaiskansoja.

7. Koorean
kuningaskunta, jossa on asukkaita 7 '/^ milj., täyt-
tää samannimisen niemen. Pääkaupunki on Soini.
Elämäntavat maassa ovat jotenkin samanlaiset kuin
Kiinassa.

8. Japanin
eli Niponin keisarikunta on pelkkiä saaria. Asuk-
kaita on 45 milj. Samoin kuin Kiina oli Japankin
kauan eurooppalaisille sulettu ja alankomaalaiset
yksinään saivatkäydä yhdessä satamassa Joku aika
takaperin eurooppalaiset kuitenkin pakottivat japa-
nilaiset avaamaan muutamia satamia. Sen jälkeen
japanilaiset ovat itselleen omistaneet eurooppalai-
sen sivistyksen ja nopeasti edistyneet kaikilla aloilla.
Erittäinkin on heidän istMsNttisnsa korkealle kehit-
tynyt ja alkanut Itä-Aasian markkinoilla tunkea
syrjään Euroopan tavaroita. Sen tärkeimpiä tuot-
teitä ovat puuvilla- ja silkkitavarat sekä Japanille
omituiset lakeeratut tavarat ja metalliesineet. —

Kauppaa edistävät rautatiet ja höyrylaivat sekä
kaikki muut nykyajan keskusliikettä välittävät
laitokset. Sen ohessa maa on huolellisesti viljelty,
ja Japanistakin viedään paljo raakaa silkkiä sekä
teetä ja riissiä. I^o^sia saadaan kuparia ja jaloja
metalleja.

Tokio «Ii </stio nimisessä pääkaupungissa on
1 '/2 milj asuk. Sen ulkosatama on Jokohäma.

Ulompana olevista saarista kuuluu myöskin
Formosa nykyään Japanille.
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Aasiassa asuu monta eri kansanheimoa. Poh-
jois- ja itäosissa asuu mongoolilaisia, etelässä /n^a/a/s-
-ett^oo/^ia/als/a ja kaakossa malaajilaisia.

Uskontokin on Aasias-
sa hyvin erilainen. Sipe-
riassa on paljo pakanoita.
Lounaisessa Aasiassa ovat
asukkaat mahometin-us-
koisia. Samoin malaajilai-
setkin suuremmaksi osaksi
ovat mahomettiläisiä. Uin-
dulaiset ovat Praahman
uskon tunnustajia. Nutta
Ceylonin, Tiibetin jaNon-
Aoliian asukkaat tunnus-
tavat Pudhan oppia ja sa-Malaajilainen.

moin enimmäksi osaksi Taka-Intian asukkaat ja
kiinalaiset sekä osa japanilaisia. Brahman ja Bud-
han uskoa tunnustaa yhteensä melkein 400 miljonaa
henkeä eli noin neljäs osa ihmiskunnasta. Ne ovat
siten enimmin levinneet uskonnon muodot Kristin
uskon jälkeen, jonka tunnustajia on runsaasti 500
miljonaa. Mahomettiläisiä eli /s/aamin tunnustajia
on kaikkiaan lähes 200 miljonaa eli noin Ys ihmis-
kunnasta ja juutalaisia 6 l/-i miljonaa.

Aaseitta.
(30 milj. ttkm, noin 180 milj. asut.)

Rajat: katso kartasta.
Aatrikka ei ole Muodoltaan samanlainen kuin

muut maan-osat. Siinä on hyvin vähän niemimaita
ja lahtia, eikä meri missään tunkeu syvälle maa-
han. — Aafrikan ilman-ala on lämpimämpi kuin
muiden maaosien. Sen asema näet on suurim-
maksi osaksi kuumassa vyöhykkeessä, ja ainoastaan
vähempiä osia ulottuu pohjoiseen ja eteläiseen
lauhkeaan vyöhykkeesen. Monessa seuduin tuskin
sataa ollenkaan. Veden vähyydestä tulee, että Aaf-
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rikassa on äärettömiä hieta-aavikkoja. Etelä-Aal-
rikassa on kuitenkin suuria suolattomia vesistöjä.

Sisä-Aafrikka ei ole kauan tunnettu. Vettä
myöten mereltä ei päästy etäälle sisämaahan, koska
ainoastaan muutamia merenlahtia on, ja jokia,
vaikka ne ovat isojakin, haittaa useassa paikoin
kosket. Pitkät maamatkat olivat vaivaloiset, vai"-
sinkin kuin ilman-ala on joko liian kuiva tahi niin
turmiollinen, että se synnyttää tappavia kuume-
tauteja. Sen lisäksi asukkaat ovat vielä raa-
koja ja julmia, jonka tähden heidän seassaan kul-
keminen on vaarallista. Vasta viime aikoina on
saatukin tietoja sisämaasta; englantilainen lähetys-
saarnaaja Livingstone [-stnj ja ameriikkalainen
Stanley [Stänli] ovat tehneet itsensä kuuluisiksi
Sisä-Aafrikan matkoistaan.

Aatrikka jaetaan seuraaviin osiin:
1. A^l/in n?aai, joihin luetaan Egypti, Nuubia

ja Abessiinia. 2. Lel-benVa, johon kuuluu Tripoli,
Tunis, Alger [akheer] ja Marokko. 3. Kti^ai-a.
4. Sudaan. 5. /3ene^amö/a. 6. On/nea sFtussaj. 7.
Xon^on maatX 8. Itä-Aafrikka ja 9. Etelä-Aafrikka,
josta Kaapin maa on tärkein osa.

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

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

Pohjois-Aafrikan etelä-osa on Ka^a^an aavikkoa,
joka on 5 milj. nkm. suuri eli puoleksi niin iso kuin
Eurooppa. Äärettömät alat Saharassa ovat pelkkää
hietaa tahi autioita kivitasankoja, ja mahdotonta
olisi kulkea sellaisen aavikon läpi, ell'ei siellä olisi
runsasvesisiä paikkoja, niin sanotuita kosteikkoja
eli oase/a. Oasit ovat hyvin erisuuruisia; muuta-
missa on ainoastaan yksi lähde ja joitakuita taa-
telipalmuja, toiset sitä vastoin täyttävät monta sa-
taa neliökilometriä, ja niissä on kauppaloita, kyliä,
peltoja ja metsiä. Hyväksi onneksi on kosteik-
koja paljo ja matkalaiset kulkevat niin sanotulta
karavaaniteitä, jotka vievät kosteikosta toiseen. Ai-
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noastaan dromedaari, joka voi janoa kärsiä monta
päivää ja tyytyy piikkisiin 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.

/ickMois^a ovat Niilin maat, joiden joukossa
Abessiinia on korkea vuorimaa; Nuubiassa jaEgyp-
tissä on ainoastaan matalia vuoria ja niiden välitse
juoksee merkillinen Niili, jokapituudeltaan on maan
piirin toinen joki (6,000 km). Vasta viime ai-
koina on saatu tietoja Niilin latvoista. Pääjoki
syntyy useista suurista järvistä, jotka ovat kaukana
Sisä-Aafriksssa ja joista suurin, Njansa eli Kerevh,
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 enää
tule lisäjokia eikä se kasva sateenkaan kautta,
sillä niissä maissa ei sada ollenkaan. Suullensa,
Välimeren äärelle, on se aikoten kuluessa luonut
ison suistomaan, niin sanotun Deltan, joka jo mui-
naisina aikoina oli kuuluisa viljavuudestaan („Gro-
sen"). Viljavuuden synnyttää Niili vuotuisilla vesi-
inimAaan. Kun näet lämpö kuumana vuoden aikana
sulattaa lumen Abessiinian vuorilta, ja kun suuret
„kesäsateet" tulevat Niilin yläjuoksun seuduilla, niin
joki paisuu, virtaa yli reunojensa jamuuttaa Egyp-
tin järveksi. Ainoastaan sulut ja ylhäisemmät pai-
kat eivät joudu veden alle. Vuoden lopulla vesi
pakenee ja joesta jäänyt lieju lihoittaa maan.

Keski-Aafrikassa juoksevat, paitsi ylinen Niili,
seuraavat joet: tavaton Xon^o sekä Mae?', Oamöea ja
Senegal. <3«tciaan on länsipuolella vuorinen, mutta
idässä alankoinen ja viljava maa. t?m'nea javarsin-
kin /iä-^a/?zMa ovat vuorimaita ja niiden välillä
on suuri Aonaon iasan^o. Keski-Aafrikan eteläinen
osa on enimmäkseen viljavaa. Suuria aloja siellä
peittävät laajat ruoho-arot ja tiheät aarniometsät.

Etelä-Aafrikka on ylänköä, jossa on sekä aavik-
koja että viljaviakin seutuja. Tärkeimmät joet



83

ovat Kamasi ja O^tin/s. Etelä-Aafrikassa saadaan
runsaasti kultaa, kuparia, rautaa, kivihiiliä ja ti-
mänttejä.

Aafrikan M/n^ttnia 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 jou-
kot matkaavat alaisen Niilin seutuihin. Saharassa
asuu kamelikurki. Etenkin Etelä-Aafrikassa on
paljo suuria eläimiä. Siellä elää norsuja eli ele-
lantteja, sarvikuonoja ja giraffeja; suuret karjat
juovikkaita seebrahevosia ja monenlaisia antiloop-
peja siellä kiitelevät jalopeuroja paeten ja joutuvat
kuoltuaan hyeenojen ja shakaalien saaliiksi.

Aalrikan 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 flaamilaiseksi (ber-
beriläiset y. m.), ovat muinais-
egyptiläisten sukua. Ihon väri
heillä on tumman ruskea. Keski-
Aafrikassa asuu Senegamhias- Neekeri.

sa, läntisessä eli Yli-Guineassa jaSudaanissa neeke-
reitä. Heillä on musta iho, josta he ovat nimensä
saaneetkin, se kun romaanilaisissa kielissä merkit-
see mttsia^ 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 ovat keskenään likeistä sukua.
Vhteisellä nimellä heitä nimitetään öanin/MF^nsoHsl.
Henkisesti ja ruumiillisesti alimmalla kehityskan-
nalla ovat Etelä- afrikan alkuasukkaat, /lottenioii/-
/aisei ja öos/esmamlVmsei (bushmannit), sekä muuta-

missa paikoin hantulaisten kesken asuvat Kää^/ö-
--kansat. Näiden kansojen iho on likaisen-vaalea sekä
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ryppyinen. Tukka on etelä-aafrikkalaisilla vanuk-
keinen. Kääpiökansoissa on täysikasvuisen miehen
tavallinen pituus 1 'k tai 1 V» metriä. — Paitsi yl-
lämainittuja kansoja asuu Pohjois-Aafrikassa paljo
a^a/)m/alsi'tt, jotka ovat tunkeutuneet etäälle Itä-Aa-
frikkaankin. Myös e^ocMaZttisiaHin on asettunut,
moneen paikkaan, erittäinkin Etelä-Aafrikkaan.

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

Väestön kasvamista on estänyt o^/a^a^Ma ja
o^/anM^nii, joita on harjoitettu ammoisista ajoista
ja joita arapialaiset yhä suuressa määrin harjoitta-
yat. Kaikkiaan arvataan Aafrikasta viedyksi vä-
hintäin 50 miljoonaa orjaa.

1. Niilin maat.
l^NWtlä ja osaa Nuubiaa (1 milj. nkm, 8 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
sivistystä todistaa vielä suuri joukko muistomerk-
kejä, niin kuin temppelit, obeliskit ja suunnatto-
mat pyramiidit, 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 muumiain
nimellä. — Tärkein vientitavara on puuvilla, jonka
viljelys tuli Egyptiin pumpulipensaan kotimaasta
Intiasta jo kaukaisella muinaisajalla ja nyt siellä
on hyvin laaja. — Suezin merkillinen kanava yhdis-
tää Välimeren ja Punaisen meren toisiinsa ja ly-
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heittää paljon vesimatkaa Intiaan, jonne muutoin
täytyisi kulkea Aatrikan ympäri.

Kaupungeista on Aleksandriia Välimeren rannalla
ja Kairo suistomaan alkupäässä. Aleksandriian pe-
rusti Aleksanteri Suuri. Se on tärkeä kauppa-
kaupunki, jonka asukkaat: ovat suurimmaksi osaksi
eurooppalaisia. Kairo on Egyptin pääkaupunki,
siinä on yli V2 milj. asuk. ja se on Aafrikan nuu-
rin kaupunki.

Allvßßlinian asukkaat ovat seemiläisiä ja he ovat
pysyneet kristittyinä.

Pyramiidit.

2. Berberiin.
Monen vuosisadan kuluessa olivat Tripoli, Tu-

nis, AlZer M Marokko rosvovaltioita, jotka ryösteli-
vät merellä, tekivätpä myös ryöstöretkiä pitkin Vä-
limeren 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-
äen valloittamalla Algerin vuonna 1830; mutta
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kauan senkin jälkeen ranskalaisten täytyi käydä
sotaa ympärillä asuvia kansoja vastaan, ennen kuin
ne antautuivat heidän valtaansa.

I^ipoli on Turkin alusmaa.
I°UNIS ja Alger ovat Ranskan alusmaita. Tu-

nisissa on samanniminen kaupunki. Sen läheisyy-
dessä oli muinoinen Aa^iaa^o. — Algerissa on Al-
Fe^in kaupunki. Maa siellä oiisi kyllä hedelmällistä,,
jos se vaan saisi kosteutta. Sen vuoksi on Rans-
kan hallituksen toimesta porattu suuri joukko tor-
vikaivoja. Niiden ympärillä kasvatetaan viljaa, vii-
niköynnöksiä ja hedelmiä.

Marakko on itsenäinen sulttaanikunta.

3. Saharassa
on ainoastaan vähä asukkaita. Ple elävät paimen-
tolaisina tahi karavaanien ryöstämisellä.

4. Sndaan
on hyvin asuttu. Tärkein kaupunki on Timbuktu
aavikon rajalla, lähellä Nigerin jokea. Monta ka-
ravaani-tietä johtaa kaupunkiin. Maan arvokkaim-
mat vientitavarat ovat palmuöljy ja gummi.

5. Senegambia
on saanut nimensä Senegal ja (Bambia nimisistä
jo'ista.

6. Gninea
on melkein päiväntasaajan alla. Siellä on pitkin
rantaa erittäin taudillinen ilman-ala. Guinea on,
samoin kuin Senegambiakin, enimmäkseen euroop-
palaisten valtakuntien vallan alainen.

7. Kongon maista
tärkein on Kongon va/)aa/?alM>avaMo, jossa on asuk-
Kaita noin 14 milj. Se on Pelgian kuninkaan suo-
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jeluksen alaisena. Tärkeimmät vientitavarat ovat
gummi, norsunluu, palmuöljy ja hedelmät.

8. Ita-Aafritta,
jossa on Niilin latvajärvet ja usea muu suuri järvi,
on osaksi Saksan, osaksi Englannin oma. Siellä on
Aafrikan korkein vuori Kilima-Ndsjaro (6,000 m). *

9. Gtela-Aafritta.
Kaapin maa on sen eteläisin osa ja päättyy Hy-

van iolvon n/emeen.
Melkein samaan aikaan, kuin Columbus pur-

jehti Espanjasta, koettivat portugalilaiset löytää
meritietä Aafrikan ympäri rikkaasen Intiaan. Mo-
nen yrityksen perästä se onnistuikin. Hollantilai-
set .seurasivat sitten samaa tietä javalloittivat Kaa-
pin maan. Heidän maastaan muutti silloin paljo
siirtolaisia Aafrikkaan. Myöhemmin englan-
tilaiset anastivat Kaapin maan ja ovat sen lisäksi
varsinkin viime aikoina, hankkineet itselleen laajoja
aloja sisämaassakin. Kuitenkin hollantilaisten pe-
rustama Etelä-A afrikan tasavalta (— Transvaal) on
itsenäinen. Toiset Etelä-Aafrikan osat ovat Portu-
galin ja Saksan omina.

Saaria.
Madeira on Portugalin oma ja on tunnettu

viininviljelyksestänsä. — F.-i Ae/sna on Englannin
hallussa. Siellä kuoli Napoleon I vuonna 1821;
jouduttuaan tappiolle Waterloon suootkluul tappe-
lussa hänen täytyi antautua englantilaisille, jotka
pitivät häntä 6 vuotta saarella vankina. — M/tia-
gaskar, jonka manteresta erottaa Mosambiikin salmi,
on Intian meressä ja on Ranskan alusmaa. Sen
asukkaat ovat malaajilaisia.
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Ameriitta.
(40 milj. ukin, 136 milj. asuk.)

(Rajat: katso kartasta.)
jakautuu Pohjois-Ameriikkaan ja Etelä- iikkaan /

niitä yhdistää Ameriikka, jonka kapeinta koh-
taa sanotaan Panaman /ca^na/iss^si'.

Ilman-ala on hyvin erilainen, koska Ameriikka
ulottuu kaikkiin vyöhykkeisiin, paitsi eteläiseen
kylmään.

Meri. Pohjois-Jäämeri on Dalmn [deevisj sa/msn
ja öa/^n/n [bäffin] me^sn kautta Atlantin meren yh-
teydessä. Pohjois- ja Etelä-Ameriikan väliin tun-
keupi Atlantin merestä Kariibien ms^i ja Hss^si^on
/a^ik. H/aFtMaesin 5ing.1i3,1j3,3,11F8l salmen kautta on At»
lantin meri /son ka^ams^sn yhteydessä, josta lähtee
Xa///o^nian /a^ii.

Niemimaita. Pohjois-Ameriikassa on monta
suurta niemimaata, nimittäin I/aö^ocko^ flavradoor],
Florida ja HÄ/i/o^nm. — 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 I/änsk/nimn saa-
risto, johon kuuluvat Suuret Antiljit (Antillas), nimit-
täin <Ätöa [kirava], Jamaica [hhamåeka], Haiti [håeti] j^
/^e>io Hieo, sekä suuri joukko pieniä saaria, joita
sanotaan Pieniksi Antiljeiksi. Etelä-Ameriikan etelä-
päässä on Tulimaa, jonka eteläisin niemi on Aaa/)
Hoorn.

Ameriikka jaetaan seuraaviin osiin:
1. <3>öönianii. 2. örisin _?o^'ois-^,ms^M^a.

3. t^o^/ois-^ms^Han I^cil/sl)a//ai. 4. H/s^sHon tasa-
valta. 5. Ameriikka. 6. MM-^me^n^an tasa-
na^as. 7. OitaMna [guajaanaj, 8. Länsi-Intia.

Pitkin koko Ameriikan länsirantaa Kaap Hoor-
nisfca Pohjois-.läämereen saakka kulkee korkeita
tunturijonoja, paikoin kaksi tai useampia rinnak-
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käin. Niiden nimi on Kordiljeerit (Oordilleras) eli,
Etelä-Ameriikassa, Andit (Oordilleras de los Andes).
Ne ovat pitemmät kuin mikään muu vuorijono maan
piirissä ja ovat korkeimmallaan Etelä-Ameriikassa,
mutta eivät kuitenkaan ole niin korkeat kuin Hi-
maalaja. Missä on runsaasti kalliita metalleja,
-etenkin Kalifornian valtiossa ja Yhdysvaltojen
muissa läntisissä osissa, joissa saadaan paljo sekä
kultaa että hopeata, ja Meksikossa sekä Boliviassa,
joissa on parhaiten hopeata. Pohjois-Ameriikan itä-
rannikolla ovat matalammat, mutta kivihiilestä ja
vuoriöljystä rikkaat Älleghany- (eUsgsni) vuoret.
(Tulivuorista katso Italiaa.)

Etelä-Ameriikassa on paitsi Audein vuoria suu-
ria vuorimaita itäpuolella, niin kuin F?-asMam
ylänkö. Andein ja muiden vuorimaitten välissä on
3 suurta alankoa. Miden jokaisen läpi juoksee suun-
naton joki. Pampas ovat etelässä; niiden läpi juok-
see /'/äian joki. <3s/vas, s. o. metsät, ovat keskessä;
niiden läpi virtaa Amatsooni-joki, joka veden paljon-
d.en puolesta on maailman suurin joki. Llanos [ljaa-j
ovat pohjoisessa; niiden läpi juoksee Orinöcon joki.
— Pampas ja Llanos ovat ruohokkaita tasankoja.
Seiväs sitä vastoin ovat maailman isoimpia metsiä.

Metsät siellä eivät ole meidän metsien näköi-
siä. Meidän metsissä näet kasvaa harvoja puulajeja,
eivätkä puut kasva erittäin pitkiksi. 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 puista
ovat täynnä heleän- ja loistavanvärisiä kukkia, ja
puitten välissä kiertelee semmoinen joukko köyn-
nöskasveja, ettfei voi päästä metsän läpi. Semmoi-
sia metsiä on ainoastaan kuumassa vyöhykkeessä,
jossa kuumuus ja runsaat rankka-sateet kartuttavat
viljavuutta — Etelä- ja Keski-Ameriikan puula-
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jsista ovat ussat suuressa hinnassa paineina ja ai-
uVpuina.

Etelä-ameriikkalainen maisema.
Pokjois-Amonillagg» on itäisen tunturijonon,;

Kalliovuorten ja Alleghany vuorten välissä suunua-
ton alanko, jonka läpi juoksss iso HKsslsl/n' ja sen.
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vielä isompi läntinen haara, Missuri. Missisipi ynnä.
Missuri on maan piirin pisin joki (6,500 t^m). —

Pohjoisempana, Yhdysvaltain ja Brittein Pohjois-
Ameriikan välissä, ovat H^anaaan /ä>^ joista I7ä-
järvi on isoin. Yläjärvi on laajuudeltaan maan pii-
rin toinen järvi ja Kanadan järvet yhteensä ovat
suurin suolattoman veden ala maan päällä. Ne
purkavat vettänsä I^a^snim^selt [Sant I^a^i-suosj
joen kautta. Kahden mainituista järvistä, nimittäin
Erieen ]iiri] ja Onia^/on välissä on maailman suurin
köngäs, Nidgara, jossa on 10 veisaa enemmän vettä
kuin Imatrassa. — Pohjois-Ameriikan pohjoisin osa
on alankoa, täynnä järviä ja jokia. Ilman-ala siellä
on paljon kylmempää,'?kuin vastaavilla leveys-as-
teilla Euroopassa.|

Muinais-ajan kansat eivät tienneet Ameriikan
olevankaan. Ameriikan ensimmäiset iö^iä/äi olivat
skandinaavialaisia. Noin v. 1000 he tulivat lislan-
nista G-röönlantiin, ja Leif Onnellinen saapui kohta
sen jälkeen Pohjois-Ameriikan manteren itärannalle
ja nimitti sitä maata „hyväksi Viinimaaksi". Se
löytö kuitenkin joutui unhotuksiin, ja melkein viisi
vuosinataa Leifin löytöretken jälkeen tuli Columbus
vuonna 1492 Länsi-Intiaan. Sitten seurasi löytö-
retki toisensa perästä. H/s^att/a/aisei 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. /'o^ttFlMaissi tulivat Pra-
sillaan, joka silloin joutui heidän haltuunsa. Kah-
deksannentoista vuosisadan loppuun saakka oli Arne»
riikka eurooppalaisten vallan alla. Ensiksi irtaan-
tulvat Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat Englannista;:
sen perästä Espanja ja Portugal kadottivat alus-
maansa. Molemmat mannermaat ovat nykyään suu-
rimmaksi osaksi itsenäisiä, ja eurooppalaisten tär-
keimmät alusmaat ovat Länsi-Intian saaristossa.
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Alku-asukkaat ovat kahta rotua, nimittäin inti-
aans/a ja es^/moo/aisia. Eskimoolaiset asuvat Poh-
jois-^läämeren rantamailla, jossa he elävät hylkeen-,

valaan-, linnun- ja kalanpyyn-
nillä, tai, missä maan luonto
sitä sallii, poron hoidolla. In-
tiaanit, jotka ovat vaskenväri-
siä („ruskeanahkoja"), harjoit-
tavat Ameriikan muissa osissa
joko metsästystä ja kalastusta
tai maanviljelystä. Heidän lu-
kumääränsäPohjois-Amerikassa
on kuitenkin vuosi vuodelta
vähenemässä ja lienee heitä jä-
lellä enää vaan noin parisataa-
tuhatta. — Ameriikan pääväes-Intiaani.

tönä on sinne muuttaneet s^/*oo/)M^aisei. Monessa
seuduin on paljo nss^e?*el'*MM, joita on tuotu Aafri-
kasta. Kauan aikaa neekerit 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. Nuun Pohjois-Ameriikan
asukkaat ovat enimmäkseen protestantteja. Nuuten
Kristin uskon kaikki lahkokunnat ovat siellä levin-
neet. Erittäin on niiden joukossa huomattava H/o**-
moonit, jotka ovat asettuneet Pohjois-Ameriikan län-
tiseen osaan Ison Suolajärven seuduille.

Pohjois-Ameriilta.
1. Gröönlanti,

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

Ilman-ala on hyvin kylmä, koska Jäämerestä
lähtee kylmiä merenvirtoja, jotka kulkevat varsin-
kin itärantaa pitkin. Sen vuoksi sisämaa, joka on
ylhäinen, on yhtämittaisena jääkenttänä, ja siitä
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vieree rannoille ja meren vuonoihin lohkareita, jää-
«mo^ia, 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
on alaltaan lähes Euroopan kokoinen, mutta asuk-
kaita ainoastaan 5V^ utilj. Suurin osa maasta on
melkein asumatonta ja tärkeää ainoastaan turkki-
eläinten tähden. Kaakkoinen osa, Xanatia, on hy-
vin viljava. Sen metsistä viedään muille maille
suunnattomia määriä rakennuspuita. Kanada oli ai»
kuaan Ranskan alusmaita, ja Ala-Kanadassa eli
Laurentiuksen joen jäsen suulauden, Laurentiuksen
lahden, ympäristöllä on väestö yhä enimmäksi osaksi
ranskankielistä ja katolinuskoista. Maan viljelyn
edistämiseksi on tehty rautatie itärannalta Tyynen
meren rannalle saakka. Tärkeimmät kaupungit ovat
Hneöec [kebékj ja H/on^ea/ [moong reål] Laurentiuksen
joen varrella. Montrealissa on suuria myllylaitok-
sia ja se harjoittaa viljan ja puutavarain vientiä.
— New /'o«nli/ana'ln luona on suuri hietakari, jossa
ameriikkalaiset, englantilaiset ja ranskalaiset pyy-
tävät arvaamattomia määriä turskia.

3. Pohjois-Ameriikan Yhdyswallat
(9 milj. nfm, 75 mtlj. afufX).

ovati nykyään tärkein valtakunta Uudella Mante-
reella. Ne täyttävät melkein yhtä suuren alan, kuin
koko Eurooppa, ja väestö enenee enenemistään, koska
paljo ihmisiä muuttaa sinne Euroopasta, varsinkin
Brittein saarista, Saksasta ja Pohjoismaista. Vii-
meisten 50 vuoden kuluessa on sinne siirtynyt noin.
18 milj. ihmistä.*)

Kaikki eäist^ Yhdysvalloissa. Teollisuus on
usealla alalla mennyt eurooppalaisten edelle. Mel-

*) Enimmät suomalaiset ovat aB6tt,nnsst Kanadan,
järvien eteläpuolella oleviin tienoihin.
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"kein kaikissa töissä käytetään koneita ja niiden
keksimisessä ja valmistamisessa ovat he verratto-
mia. Useimmat uudenaikaiset maanviljelyskoneet
ovat ameriikkalaista alkuperää, samoin ompelukone,
sähkölamppu, telefooni y. m. Vuorityo antaa teolli-
suudelle tarpeelliset kivihiilet, joita siellä itäisissä
vuorissa on paljon suuremmassa määrässä kuin
Englannissa. Samoissa vuorissa on myöskin run-
saasti rautaa ja vuori-öljyä, joka Ameriikassa ensin
tuli yleiseen käytäntöön valo-aineena. Läntisistä
vuorista saadaan paljo kultaa ja hopeaa, Yläjärven
seuduilta ja muualtakin kuparia. Maanm'//s^s ja
Ka^/anHoito ovat samoin tärkeät, ja Eurooppaan vie-
dään Yhdysvalloista paljo puuvillaa, viljaa, lihaa ja
tupakkaa. Xa«Ma ja me^en^nUn ovat melkein sa-
maila kannalla kuin Englannin, jaMissisipin joessa
kulkee enemmän höyryaluksia kuin missään muussa
joessa maailmassa. Rautateiden pituus on suurem-
pi kuin koko Euroopassa. Itä- ja länsi-rantaa
yhdistävät useat rautatiet, jotka kulkevat valtame-
reltä toiselle. — Kansanvalistus on korkealla kan-
nalla. Hyviä kouluja on paljon. Uskonnon vapaus
on täydellinen. Valtiokirkkoa ei ole. Kukin seura-
kunta valitsee ja palkkaa itse pappinsa. — Sano-
malehdistö on lukuisa ja sen merkitys suuri.

Yhdysvaltojen koko maa on jaettu 45 vapaa-
va/iioon Niiden kaikkein ylinnä hallituksena on
Fää^onZ^essi Washingtonissa [uöshingfn] ja presidentti.
1860-luvulla syntyi sisällinen sota pohjoisten ja ete-
läisten valtioin välillä, etenkin siitä, että pohjois-
vallat tahtoivat hävittää orjuuden. Etelävallat voi-
tettiin ja orjat vapautettiin.

Kaupunkeja on idässä: tosion [bost'n[, New-York
jnjuu joork], /H«7acks/zonia, Baltimore [booltimoor] ja Wa-
s^inFton. — Kaikki nämä kaupungit ovat hyvin
väekkäitä. I^o^issa on 3 7> milj. 2.suk.; se on
maailman toinen kauppakaupunki. Philadelphiassa
on 1 milj. asuk. Muissa on 72 nkt^- asuk. paitsi
"Washingtonissa, jossa on 7^ rnilj, mutta se on pää-
kaupunki.

Sisämaassa on (Siea^o [shikaago], joka harjoit-
taa maailman suurinta viljakauppaa (yli 1 72 nrilj-



95

-asuk.). Se on 15 rautatielinjan yhtymäpaikka ja
siellä on suuria sian teurastuslaitoksia. Samoille
seuduille on asettunut paljo skandinaavialaisia ja
suomalaisia, joita Ameriikassa lienee kaikkiaan
200,000. Missisipin varrella ja suulla ovat A? I,onis
jssnt luuis] (yli 72 milj- asuk.) ja Yhdysvaltojen
suunnattoman puuvillakaupan pääpaikka New t)^-
ii)ans [njuu oi-liingj.

Äärimmäisessä lännessä on san Francisco kul-
'taa runsaasti antavassa Kaliforniassa. Niin kuin
useat muutkin Pohjois-Ameriikan kaupungit, se
on vaurastunut sangen lyhyessä ajassa. Kun löy»
ohettiin kultaa, niin sinne virtaili monta tuhatta
ihmistä.

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

Suurin kaupunki on pääkaupunki Mejico [mehhiko].

5. Kesffi-Ameriikassa
on 5 pientä tasavaltaa. Panaman kannaksen ylitse
kulkee rautatie, ja nykyään on tekeillä kanava
Keski-Ameriikan poikki. Sillä tavalla suuresti ly-
henisi merimatka itäisestä Ameriikasta läntiseen.
— Tärkein tuote on kahvi.

Etelii-Ameriilta.
6. Etelä Ameriikan wapaawallat

olivat samoin knin Meksiko ja Keski-Ameriikka
Espanjan alusmaina, paitsi Prasilia, joka oli Portu-
galin oma. Vapautuessaan he, tämän vuosisadan
alulla, jakautuivat useihin valtioihin, mutta vaikka
siitä on jo kulunut pitkä aika, niin niissä yhä vain
kestää alituisia rauhattomuuksia.
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Näistä vapaavaltioista huomataan pohjoisessa
Venezuela ja lännessä ensiksi Ama^ö?'. Venezuelan-
kin päätuote on kahvi, ja kummassakin maassa
kasvatetaan paljo kakaota. Ecuadorin pääkaupunki
Quito [kiito] on päiväntasaajan alla ylängöllä, jolla
ikuinen kevät vallitsee. Lännessä on vielä /'e^ja
Zoiima runsasantisine hopeakaivoksineen sekä Chile
[tshiile], jossa on merikauppakaupunki ka/^a^aiso
[-paraiiso] (paratiisin laakso). — Kaakossa on Platan
joen varrella Argentinan [arhentiina] tasavalta ja siinä
Buenos Aires niminen kaupunki. Sieltä viedään
muille maille paljo villaa sekä lihaa ja nahkoja,
jotka saadaan Pampas tasankojen villiintyneistä
karjalaumoista. Asukkaita siinä on 720,000. —

Idässä ovat Z^asi/ian yhdysvallat (ent. keisarikunta).
Se avara maa (8 milj. nkm) on hyvin rikas luon-
non-tuotteista, mutta asukkaita on sangen vähä
(16 milj.), ja ainoastaan rantamaa on viljelty. Tuot-
isis/a huomataan /cach^i, jota Brasiliassa saadaan yhtä
paljo, kuin maan piirin kaikissa muissa maissa yh-
teensä, sekä sokeri, puuvilla ja Brasilian kuuluisat
timantit.

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

7. Gnayana
on viljavaa ja tuottaa sokeria ja kahvia sekä maus-
timia. Ilman-ala on kuitenkin hyvin turmiollinen.
(^uayanan eri osat ovat Englannin, Alankomaiden
ja Ranskan omana.

8. Länsi Intia
on sangen tärkeä, koska sen saaret, joilla on oival-
linen ilman-ala, ovat viljavia. 3^otteiia ovat sokeri,
jota viljellään suuressa määrin varsinkin Cubassa,
sekä kahvi ja tupakka.

(Sokeria saadaan usean kasvin nesteestä. Niistä
tärkeimmät ovat sokeriruoho, eräs iso heinäkasvi;
siitä puserretaan sokeria, paitsi Länsi-Intiassa ja
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Ameriikan mantereen läheisissä osissa, myös kuuman
vyöhykkeen muissakin maissa, varsinkin sokeriruo-
von kotimaassa Aasiassa, jossa sokerin teennän ny-
kyisiä pääpaikkoja ovat Java ja Eilippiinit. — ja
valko- eli sokerijuurikas, josta tehdään sokeria suu-
ressa määrin useassa Euroopan' maassa, varsinkin
Saksassa, Itävallassa, Belgiassa ja Ranskassa. Toi-
sia runsaasti sokeria antavia kasvia ovat, muutaman
muun heinäkasvin ohessa, usea vaahteralaji, erit-
täinkin Pohjois-Ameriikassa, ja usea palmulaji).

Länsi-Intian saareista olivat tärkeimmät aina
näihin aikoihin asti Espanjan hallussa. Mutta vii-
meisessä espanjalais-ameriikkalaisessa sodassa me-
netti Espanja Cuban ja /^e^io-Hieon Yhdysvalloille.
Muista Suurista Antiljeista kuuluu Jamaica Englan-
nille ja ainoastaan Haiti, jossa asuu neekereitä, on
itsenäinen. Ouhassa on Habanan savänaj kaupunki,
joka on tunnettu sikareistaan. — Pienistä Kntlljslsta
ovat useimmat Englannin omia.

Austraaliaa
<9 milj. lilm, lioin 6 milj. ajuk.)

on kaksi siää-08aa, nimittäin Austraalian manner eli
l/ttsi H)^anti, j^ka on Ison Valtameren ja Intian
meren välissä ja Austraalian saa^ Isossa Valta-
meressä.

1. Anstraalian mantereessa
samoin kuin Aafrikassa ja Etelä-Ameriikassa on
vähä lahtia ja niemimaita. — Sen asema on koko-
naan eteläisellä pallonpuoliskolla, kuumassa jä ete-
läisessä lauhkeassa vyöhykkeessä, mutta «7mam»a/a
on jokseenkin kuiva. Siitä syystä ei kasvikunta ole
rikas. Metsäpuut eivät ole samanlaisia kuin muissa
maanosissa; niissä näet on kankeat lehdet, jotka
seisovat syrjittäin, niin etfei Austraalian metsissä
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ole samanlaista tiheää varjoa kuin meidän metsissä.
Puista on erittäin huomattava austraalialainen gum-
mipuu, joka kasvaa aina 160 m korkuiseksi, kan-
tamailla ilman-ala kuitenkin merituulten vaikutuk-
sesta on kosteampi ja viileämpi, ja maa on siellä
sangen viljavaa, erittäinkin kaakkois-osassa, jossa
eurooppalaiset sen tähden ovat alkaneet harjoittaa
maanviljelystä laajassa määrin. — Austraalian Min-
Auniakaan ei ole samanlainen kuin muiden maan-
osien. Nisäkkäitä ei muinoin ollut muita, kuin
reppu-eläimiä, esim. hyppäilevät kengurut. Mutta
nyt ovat eurooppalaiset sinne vieneet koti-eläimiä,
jotka menestyvät oivallisesti. Sen tähden sekäKai'-
jan- että etenkin /ammasnoiio on vielä tärkeämpi
kuin maanviljelys, ja Austraaliasta viedään Euroop-
paan, paitsi viljaa ja karjan tuotteita, suunnattomia
määriä villaa. — Austraalian manteren eri, osissa
sen lisäksi on runsUasti kultaa ja hopeata sekä
muita msiaiis/a, niin kuin kuparia, rautaa ja tinaa
ja myöskin oivallista KiVIMM.

Alkuperäiset asukkaat ovat neekerien näköiset,
mutta häviävät häviämistään sinne muuttavien eu-
rooppalaisten tieltä. Koko tuolla suurella mante-
rella (7,600,000 nkm) on vasta ainoastaan 3 l/<i
milj. asuk., joista enin osa asuu kaakkois-osassa.
Austraalian manner on Englannin vallan alla, vaikka
Kuitenkin jotenkin itsenäisenä.

Tärkeimmät kaupungit ovat Melbourne [-böra] ja
/B^<Ms^ [sidni]. Ensin mainittu on, samoin kuin San
Francisco, vähään aikaan kasvanut suureksi kau-
pungiksi, kun sen ympäristössä on löydettyrunsas-
antisia kultamaita. Siinä on V2 milj. asuk. Sydney
on Austraalian tärkein kauppakaupunki ja siellä on
yliopisto.

2 Austraalian saaret.
Suurimmat niistä ovat lähelläAustraalian man-

nerta. l/itsi Guinea on manteren pohjoispuolella,
l/«si «sseianii itäpuolella ja 3"asmaania eli I^an Die-
menin maa stan diimenj eteläpuolella. Ulompana Isossa
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Valtameressä olevat saaret (Polyneesia) ovat pieniä,
mutta niitä on monta tuhatta. Niistä huomataan
Ystävyyden Saaret ja äärimmäisinä koillisessa Ha-
vaiM eli Sandwichin [sänd-uitsh] saarsi.

Useimmat näistä saarista ovat koralliluotoja.
Ne syntyvät merkillisten koralli-eläinten kautta,
jotka rakentavat syvästä pohjasta vedenpintaan asti.
Vähitellen syntyy saari ja se saapi ensimmäiset
kasvinsa siemenistä, joita linnut tuovat, tahi meren
ajamista kookospalmun pähkinöistä. — Niissä on
yleensä ihana ilmasto ja monet niistä ovat varsin
hedelmällisiä.

Asukkaita on ainoastaan 2V- --j- Pienillä
saarilla on enin osa malaajilaisten sukua, ja useat
heistä ovat omistaneet eurooppalaisia tapoja ja
Kristin uskon. Uuden Guinean ja usean läheisen
saaren alkuasukkaat ovat musta-ihoisia.

Useimmat saaret ovat Euroopan valtakuntain
vallan alaiset. Havaijin saajia hallitsee itsenäinen
kuningas ja asujamet ovat omistaneet eurooppalai-
sen sivistyksen. Niillä saarilla surmattiin mainio
englantilainen merenkulkija Cook [kukj, joka teki it-
sensä kuuluisaksi Austraalian löytöretkillään.


