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Ryska Riket
är beläget mellan 3872° och 78° nordlig bredd samt
mellan 3572° och 2080 längd. Detta rike, till vidden
det största på jorden, upptager 77 af det torra landet
(375 t. qv. mil.) och bebos af 7772 milj. menniskor,
s.om tala omkring 40 särskilda språk. Det består af
östra delen af Europa (72 af denna verldsdel) och
norra delen af Asien (73 af denna verldsdel). Stör-
sta utsträckningen utgör omkring 1,000 finska mil, från
staden Kalisch i v. till Behringssund i ö. In. och s.
utgör största utsträckningen omkring 420 f. mil, från
Kap Séwero-Wostötschnoi till fästet Astara på Kaspi-
ska hafvets vestra strand. — Gränser- i n. Norge och
Norra Ishafvet; i ö. Stora oceanen; i s. Kinesiska ri-
ket, Turans stater, Kaspiska hafvet, Persien, Asia-
tiska Turkiet och Svarta hafvet; i v. Europeiska Tur-
kiet, Österrike, Preussen, Östersjön och Sverge.

Riket består af Kejsardömet Ryssland, Konungariket
Polen och Storfurstendömet Finland. Det förstnämnda ut-
göres af: 1. det Europeiska Ryssland, 2. Kaukasien och
3. de Transurälska Länderna.

1. Europeiska Ryssland.
90 t. qv. mil, 61 milj.inv.*)

Utgöres till största delen af en ofantligt stor slätt
med i allmänhet ringa höjd öfyer hafsytan, utsträckt

*) Härvid bör anmärkas, att i enlighet med kejsardömets
administrativa indelning några ö. om Uralbergen belägna asia-
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från Ishafvet och Östersjön i n. till Svarta och Kaspi-
ska hafven i s. Endast landets yttersta kanter äro
bergiga. Östra kanten ojemnas af Ural-bergen, som
sträcka sig 200 f. mil i n. och s. från Kariska haf-
vet till de låglända stepperna vid Kaspiska hafvet.
De bilda till större delen en enkel bergrygg, dela sig
emellanåt i 2 eller 3 parallelkedjor och hafva i mel-
lersta delen toppar af 5 t. parisiska fots höjd (Kont-
schäkofskoi Kämen o. a.). På det ställe, der stora far-
vägen går fram öfver denna del, finnas endast låga,
långsluttande höjdsträckningar. Södra delen är bre-
dast och utgöres af 3 bergrader. Från den vestligaste
af dessa sträcker sig den låga åsen Obschtschij Syrt
mot v. ända inemot Wolga. — Utmed halfön Krims
sydöstra kust framstryka Tauriska bergen, hvilkas huf-
vudrygg utgöres af Jaila-berget med högsta toppen
Tschatyrdäg (4740 par. fot). — Det Europeiska Ryss-
lands sydvestligaste del ojemnas något af Karpather-
nas utskott, bland hvilka Awratynska bergen, n. om
Södra Bugs källor, höja sig till 1350 p. fot. — Nord-
vestra delen ojemnas af Maanselkä och dess östra
utskott. — På sjelfva lågslätten finnas två märkbart
upphöjda landsträckor, den norra och den södra. Den
norra sträcker sig från Urals mellersta del åt s. v.
genom hela slätten, delar flodernas lopp och når sin
största höjd (1080 p. fot) i Waldåi eller Wolchönski-
skogen, s. om sjön limen. Den södra sträcker sig
från nedra Wolga åt s. v. ända till Karpatherna och
utgör en bred platå. Dess östra kant beledsagar Wolga

tiska områden här blifvit räknade till det Europeiska Ryss-
land, hvaremot den till Europa hörande landsträckan mellan
floderna Terek och Kuban i s. samt Kuma och Manytsch i n.
blifvit räknad till Kaukasien.
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från flodens tvära krökning åt s. o. ända till Okas
mynning och når i midten af denna sträckning en
höjd af 1085 p. fot (toppen Bäloi Kljutsch).

Landets hufvudvattenområden äro:
1. Norra vattenområdet, med utlopp i Ishafvet, n.

om norra landtryggen. Floder: Kära, gränsflod mot
Asien, från Ural till Kariska hafvet; Petschöra, från
Ural till Ishafvet; Mesen, som utfaller i yttre delen af
Hvita hafvet; (Norra) Dwinå, som bildas genom före-
ningen af Suchona från Kubinska sjön och Jug, från
höger upptager Wytschégda och utfaller i Hvita haf-
vet; Onéga, till samma haf; Patsjoki, som jemte Ja-
kobs-el/ven bildar gränsen mot Norge och utom rikets
område utfaller i Warangerfjord. — I vestra delen af
detta vattenområde finnes en mängd sjöar. Störst är
Imandra, som utfaller i Kantalahti, en nordvestlig vik
af Hvita hafvet. Vidsträckta kärrmarker finnas öfver-
allt, till följe af landets ringa sluttning och den ym-
niga nederbörden i dessa trakter.

2. Nordvestra vattenområdet, med utlopp i Öster-
sjön: Newa, till Finska viken från sjön Ladoga, som
upptager Swir från sjön Onéga och Wölchof från sjön
Ilmén; Naröwa, från sjön Peipus eller Tschudska sjön
till Finska viken; Duna eller Vestra Dwina, från Wal-
dai till Riga-viken; Njemen, som från höger upptager
Wttia, i sitt mellersta lopp utgör gränsen mot Polen
och genom Preussen utfaller i Östersjön; en del af
Weichsels högra biflod Bug (Vestra Bug), längs grän-
sen mot Polen.

3. Södra vattenområdet, med utlopp i Svarta haf-
vet: en del af Donaus biflod Pruth, längs gränsen mot
Turkiet; Dnjestr, som inkommer från Galizien; Bug
(Södra Bug), utfallande i samma vik som Dnjepr,
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hvilken sistnämnda upprinner s. om Waldai samt upp-
tager från v. Berésina och Pripets, från ö. Desna och
Worskla; Don, som upprinner midt på slätten, upp-
tager från höger Donets, från venster Manytsch och
utfaller i Asöfska sjön. Manytsch utgör i sitt öfra
lopp gränsen mot Kaukasien. — Hufvudfloderna i detta
område genomskära södra platån och äro till följe
deraf besvärade af forsar (poröger). De bilda breda
och grunda mynningsvikar, kallade limäner.

4. Sydöstra vattenområdet, med utlopp i Kaspiska
hafvet, är det största. Dess största flod är Wolga,
hvars område upptager 1/s af det Europeiska Ryss-
lands yta. Wolga upprinner på Waldai, genomflyter
i öfversta loppet några små sjöar samt upptager från
venster Twertsa, Molöga, Scheksna från sjön Bälo-ösero
och Kamä med- dess bifloder Wjätka från höger och
Bälaja med högra bifloden Ufå från venster. Från hö-
ger upptager Wolga Oka och Sura. Oka upptager från
venster Moskwä och Kljäsma, från höger Upä och Mok-
scha med venstra bifloden Tsna. Efter ett lopp af 350
f. mi! utfaller Wolga genom 8 hufvudarmar och om-
kring 70 grunda mynningar, bildande ett ansenligt del-
taland. — Ural, från Ural-bergen, gränsflod mot Asien.
— Kumtfs nedra lopp, längs gränsen mot Kaukasien.

Af kanalerna äro de förnämsta: Ladoga- och Onega-
kanalema, utmed södra stranden af de' liknämnda sjö-
arna, på hvilka seglatsen är farlig; Wyschnij-Wolot-
schök-kanalen, från Twertsa till floden Msta, som ut-
faller i limen; Tichwinska kanalen, mellan Mologa och
floden Tichwinka, som leder till Ladoga; samt Marie
kanalen, från Bälo-ösero till floden Wytegra, som ut-
faller i Onegasjön. Af mindre vigt äro: Kubinska ka-
nalen, från Kubinska sjön till Scheksna; Beresina-kana-
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len, mellan Duna och Beresina; Oginski-kanalen, mel-
lan Njemen och Pripets; samt Dnjepr-Bug-kanalen, mel-
lan Vestra Bug och Pripets. — Genom dessa kanaler
har Ryssland inre segelled från Östersjön till Hvita,
Svarta och Kaspiska hafven. Den försvåras dock myc-
ket genom grund, poroger (isynnerhet i Dnjepr) och
tidtals inträffande vattenbrist.

Till följe af landets ofantliga utsträckning är kli-
matet mycket olika: från — 10° C. medeltemperatur
på Nöwaja Semljå till + 12 ° C. på Krim. I allmän-
het är det kontinentalt och sundt öamt vida kallare
än i vestra Europa under samma breddgrader. Skil-
naden mellan årets högsta och lägsta temperatur till-
tager från n. v. åt s. o. Isotermerna (t. ex. Riga —

Saratof) och isokimenerna (t. ex. Riga—Astrachan)
gå i n. v. och s. 0., isotererna deremot i s. v. och n.
o. (t. ex. från 50° i v. till 55° i ö.). Den årliga neder-
börden är i allmänhet ringare än i vestra Europa och
aftager i ymnighet från n. v. åt s. o. Vid Östersjön
utgör den omkring 20• tum, vid Kaspiska hafvet en-
dast 4 tum.

Till sin naturbeskaffenhet kan landet indelas i
3 regioner. 1. Den nordliga eller skogsregionen, n. om
norra ländtåsen (60°), betäckes till största delen af
ofantliga barrskogar och har i allmänhet sumpig och
mager sandjord. Nordligaste delen är en ödslig, af
torfmossar, tundror, uppfyld ängd, hvarest marken un-
der den korta sommaren knappt upptinar och endast
framalstrar mossor, några bärsorter och dvergträd. —

2 Den mellersta eller jordbruksregionen, från norra ländt-
åsen och Östersjön (60°) ända in på södra platån (50°),
är rikets bästa del och lönar nästan öfverallt odlarens
möda. Utom säd i ymnighet, framalstrar den äfven
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det bästa lin och den bästa hampa, samt hyser der-
jemte i Ural-bergen stora nietalliska rikedomar. Jord-
månen är dels bördig, dels mager och sumpig, såsom
kring Beresina och Pripets (de stora Pinska kärren).
Synnerligen fruktbar är sydöstra delen, s. om Desna,
Oka, Wolgas mellersta lopp (mellan Okas och Kamas
mynningar) samt nedra Karna. Skogarne glesna mot
södern och utgöras alltmera af löfträd (ek och lind).
Äplen och körsbär trifvas öfverallt. — 3. Den sydliga
eller steppregionen, s. om 50°, består af torra och kala
slätter. Östra delen, vid Kaspiska hafvet, har ofrukt-
bar, sandig och salthaltig jord samt en mängd salt-
sjöar och saltgölar, hvaremot södra Krim och vissa
delar i vester äro yppigt bördiga. Arbuser och me-
loner trifvas öfverallt; på Krim till och med oliver.
Vintern är kort, men ganska kall, så att hafsvikarne
årligen isbeläggas.

Särdeles stor är rikedomen på naturprodukter,
främst säd, lin och hampa; vidare skogar, boskap, fisk,
metaller, stenkol och salt. Hufvudnäringen är åker-
bruk, hvilket dock i allmänhet ej bedrifves med syn-
nerlig omtanke. Bäst odlade äro Östersjöländerna,
men landets sädesrikaste del är det såkallade svart-
myllebältet, hvilket innefattar hela södra platån och lan-
det derinvid till Ural-bergen i ö. samt till nedra Karna,
mellersta Wolga, Oka, Desna och Pinska kärren i n.
Hela denna landsträcka (3 —4 ° i bredd) betäckes af en
särdeles gifvande svartmylla. Landets fruktbara delar
i s. hemsökas dock tidtals af torka, gräshoppor och
fältmöss.* I norra och mellersta delen odlas isynner-
het korn och råg (till 66°), hafra, bohvete, potäter
m. m. Lin odlas nästan öfver hela landet, men för-
nämligast i nordvestra delen, kring Diina och Njemen.
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Hampa vexer ymnigast i midten af landet, mellan
Tsna och Dnjepr. I södra delen odlas isynnerhet'hvete,
äfven mais och hirs; derjemte vin, allehanda trädfruk-
ter, tobak, hvitbetor, arbuser och meloner. — Boskaps-
skötseln, i allmänhet äfvenledes föga omsorgsfull, är
hufvudnäring på stepperna, som hysa en storartad
mängd af frodig hornboskap, hästar, får, getter och
tvåpuckliga kameler. Största antalet finulliga får fin-
nes på Svarta hafvets stepper. På Kaspiska steppen
träffas det kirgisiska, fettsvansade fåret, på Krim
Angöra-geten med silkeslen ragg. Boskapsskötseln är
ansenlig äfven i Östersjöländerna samt i n. på Dwi-
nas betesrika stränder. Ytterst i n. hålles renen. Bi-
skötseln är betydande i mellersta delen, silkesodlin-
gen icke utan vigt i södern. — I skogsregionen är
jagten mycket lönande. Särdeles ekoiTar och skogs-
fogel fällas i stor mängd. På Ishafvet jagas isynner-
het skjälar; äfven hvalrossar fällas. På tundrorna och
öarne i n. jagas vildgäss och samlas ejderdun. I
södern förekomma vildsvin, i vestra delen rådjur och
uroxar. — Fisket är af stor betydenhet, isynnerhet i
Wolga, Ural och Kaspiska hafvet, der framförallt stör-
arterna förtjena att nämnas. De lemna kaviar och
husbloss. Sterletternas kött och kaviar äro mest vär-
derade. I norra delen fångas isynnerhet torsk och
sill i hafvet, lax i floderna. — De rikaste bergverken
finnas i mellersta Ural, som lemnar guld, platina,
silfver, koppar, malachit, ädla stenar och isynnerhet
jern. Salt finnes i ymnighet i Ural, i sjöarne på Kas-
piska steppen (Jelton o. a.) samt i Siwasch eller Ruttna
hafvet, en grund vik i vestra delen af Asofska sjön,
skild från densamma genom den långa landtungan
Arabät. Rika stenkolslager finnas i Ural och vid Donets.
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Industrin fyller största delen af landets behof af
fabriksalster. Den är lifligast i midten af landet (vid
Oka. och öfra Wolga) samt i de största städerna. Stör-
sta delen fabriksarbetare utgöres af allmoge*, hvilken
jemte landtbruk sysselsätter sig med industri. Fabri-
kerna lemna isynnerhet läder, väfhader, tågverk, ljus,
oljor, tvål och metallvaror, äfvensom glas, porslin, fa-
jans, socker och tobak. Juft-lädret, saffianet, pelsvaroma
och repslageriarbetena äro berömda. För öfrigt är in-
dustrin ej synnerligen utvecklad.

Inre handeln är liflig på de många segelbara flo-
derna och kanalerna. Dess förnämsta nederlagsorter
äro Moskwå, Nischnij - Nöwgorod, Rybinsk och Chårkof.
En mängd årsmarknader hållas. Utrikes handeln id-
kas mest af utländningar, isynnerhet Engelsmän. Bland
utförsvarorna intager spanmål främsta rummet; der-
näst lin och hampa, ull, talg och skogsprodukter. In-
förseln utgöres af rå bomull, the, metallvaror, färger,
viner m. m. De förnämsta sjöhandelsstäderna äro S:t
Petersburg, Riga, Odessa och Archangelsk. Handeln på
Asien idkas främst af Nischnij - Nöwgorod, Irbit, Orenburg
och Astrachan. Den afsätter manufakturvaror i utbyte
mot the, bomull, silke, pelsverk och boskap. — Te-
legraflinier sträcka sig till rikets mest aflägsna delar.
Jernvägar förena S:t Petersburg med Moskwa och
Nischnij-Nöwgorod samt med Warschau, Riga och
Europas stora jernvägsnät. Flere andra jernvägar äro
dels färdiga, dels under arbete, såsom denfrån Moskwa
till Odessa. Chausséer sträcka sig från S:t Petersburg
åt s. ända till Kijef och Charkof.

Landets flesta invånare tillhöra den Slawiska stam-
men, som sönderfaller i tvenne grenar: Ryssar (51
milj.), öfverallt, mest i landets mellersta och tätast
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befolkade delar; och Polackar (17_ milj.), i vestra de-
len. Af öfriga folkslag äro de talrikaste: Letter och
Lithauer (inemot 272 milj.), i. v.; flera Finska folk (nå-
got öfver 2 milj.), i n. och ö.; Tatarer (n|got öfver
172 milj.), i s. o.; Judar (172 milj.), i v.; Rumäner
(7- milj.), ytterst i s. v.; och Tyskar (Y2 milj.),
spridda öfverallt, mest i Östersjöländerna såsom stånds-
personer samt såsom' nybyggare i s. och s. o.

Den grekiska religionen är den allmännast rådande.
För öfrigt finnas: lutheraner (omkring 2 milj.), mest i
Östersjöländerna samt i de tyska kolonierna; katoliker
(omkring 3 milj.) och judar, i v.; mohammedaner (in-
emot 272 milj.), i s. o.; samt ett mindre antal hed-
ningar, i ö. Ryssarne, Rumänerne och flera Finska
folk äro greker, Polackarne och Lithauerne katoliker;
Letterne, Tyskarne och en del finnar äro lutheraner,
Tatarerne mohammedaner.

För undervisningen finnas 7 universiteter, flere
akademier, 3 lyceer samt en mängd gymnasier och
andra skolor.

Regeringsformen är oinskränkt-monarkisk. De
högsta myndigheterna närmast Kejsaren äro: rikskonsel-
jen; dirigerande senaten, rikets högsta domstol; och heliga
synoden, som har högsta inseendet öfver den grekiska
kyrkans angelägenheter. Förvaltningen ombesörjes af
12 ministrar, general-guvernörer (7) och guvernörer. Med
afseende å densamma är det Europeiska Ryssland in-
deladt i 48 guvernementer, 3 styrelseömråden och 3
stadsgebit. Guvernementerne hafva vanligen sitt namn
efter guvernörens residensstad.

Rikets reguliera krigsmakt, oberäknadt Kosacker
o. a., utgör omkring 800 t. man, örlogsflottan vid-
pass 300 fartyg.
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Rikets hufvudmynt är silfverrubeln, hvilken de-
las i 100 kopek.

Riksvapnet är en tvåhöfdad med 3 kronor krönt
svart örn, med utbredda vingar, i gyllene fält.

Med afseende å landets historie indelas det Euro-
peiska Ryssland i 6 hufvuddelar: Stora Ryssland, mel-
lersta och norra delen; Lilla Ryssland, kring meller-
sta Dnjepr; östersjöländerna; Vestra Ryssland; Södra Ryss-
land; och Östra Ryssland, kring Karna och nedra Wolga.

Östersjöländerna.
2500 qv. mil, 3 milj. inv.

Guv. S:t Petersburg, (f. d. Ingermanland), i n. be-
gränsadt af Ladoga, Finland (Systerbäck) och Finska
viken, iv. af Narowa och Peipus. Landet är flackt,
delvis skogigt och sumpigt samt i allmänhet föga frukt-
bart. Kusten är sandig och långgrund. Landtbefolk-
ningen utgöres till en stor del af Finska stammar: In-
grer (greker) och invandrade Finnar (lutheraner). Äf-
ven finnas här Tyska kolonier. I städerna bo mest
Ryssar och Tyskar.

S:t Petersburg, vid Newas mynningsarmar, rikets hufvud-
stad och kejsarens residens, anlagdt 1703. En af Europas
praktfullaste och folkrikaste städer, general - guvernör, guvernör,
metropolit, universitet, akademier, museer, lyceum,gymnasier,
krigsskolor m. fl. andra skolor, en mängd fabriker (porslin,
fajans, glas, väfnader, tågverk, socker, tobak m. m.), rikets
största handelsstad (talg, hampa, lin, läder, säd m. m.). Bygg-
nader: Isaakskyrkan , Kasankyrkan, Vinterpalatset (Kejsarens van-
liga residens) med Eremitaget (museum), Marmorpalatset. Monu-
menter: Kejsar Peter den Stores, bildstod, Alexanders-kolonnen. Jern-
vägar till Moskwa (Nikolaibanan) och Warschau. 540 t. inv. —

I närheten: Zärskoje-Selo, 10 t.; Gatschino, 8 t.; Peterhoj, 8 t.;
Oranienbaum, 4 t.; städer med kejserliga lustslott och sköna
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parker, genom jernvägar förenade med hufvudstaden. Pklkowo,
berömdt observatorium. Systerbäck, gevärsfaktori. — Kronstadt,
på en ö i Finska viken, 2V2 f. mil från Newas mynning, stark
fästning, rikets förnämsta örlogshamn och hufvudstadens yttre
handelshamn. 50 t. — Schlusselburg, stad och fästning vid Ne-
was utflöde ur Ladoga. 6 t. — Narwa, handelsstad och fästning
vid Narowa, som i närheten bildar ett vattenfall. 6 t. Fält-
slag 1700.

Guv. Esthland, kustlandet s. om Finska viken,
till Narowa i ö. Flackt och vid kusten föga frukt-
bart. En brant och naken kalkstensås sträcker sig
utmed norra kusten. Åkerbruk och boskapsskötsel
äro hufvudnäringar. Allmogen utgöres af Esther, ett
finskt folk; ståndspersonerna äro mest Tyskar. — Ö:
Dagö, strömmingsfiske och skjälfångst.

Reval, på norra kusten, guvernör, befäst, handelsstad och
örlogshamn. 30 t. — Hapsal, på vestra kusten, gyttjebad. 2 t.

Guv. Lifland, ö. om Riga-viken, till Peipus i ö.
och Duna i s. Upptages af omvexlande kullar, sand-
hedar, moras, sjöar, skogar och väl odlade åkerfält.
Kusten är sandig och långgrund. Stark linodling, god
boskapsskötsel och industri. Bönderne äro in. Esther,
i s. Letter; de öfriga samhällsklasserna utgöras mest
af Tyskar. — Öar: Ösel, rikt på säd; Runo, bebodt af
Svenskar.

Riga, nära Dunas utlopp, general-guvernör, guvernör, ri-
kets tredje sjöhandelsstad, (lin, hampa, säd, skogsprodukter),
stora fabriker (socker, kläde). Jernväg till Dunaburg. 102 t. —

Dorpat, vid floden Embach nära Peipus, univ. 21 t. — Pernau,
vid Riga-viken, god handel. 9 t. — Arensburg, på ösel, span-
nmålshandel. 3 t.

Guv. Kurland, en landkil v. om Riga-viken (Kur-
land) och s. om Dima (Semgallen). Delvis bördigt och
väl odladt, med goda ekskogar. Stark linodling. På
kusten, som är sandig och långgrund, förekommer
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bernsten. Bönderne äro Letter, de bildade klasserna
mest Tyskar. Handeln bedrifves af Judar, hvilka ut-
göra en stor del af städernas invånare.

Mitau, på en sandig slätt vid floden Bölder—Aa, guver-
nör. 23 t. — Libau, vid Östersjön, god handel. 10 t.

Invånarne i Esthland, Lifland och Kurland äro
till största delen lutheraner.

Stora Ryssland
sträcker sig från Ishafvet åt s. ända till steppregionen.
Norra delen, tillhörande skogsregionen, utgöres af guv.:
Archängelsk, nordligast, från Norge och Finland iv. till
Asien i ö., det största (15 t. qv. mil) men minst befolkade
i detEuropeiska Ryssland; Olönets, kring sjön Onega, till
Ladoga och Finland i v.; och Wölogda, kring Suchona
och Wytschegda. ;— I anseende till det kalla klimatet
samt den i allmänhet magra jorden är åkerbruket i
dessa guv. mindre betydligt. Det upphör ofvan 66°.
Lin odlas temligen mycket i guv. Wologda och Olo-
nets. Boskapsskötsel, skogsbruk, fiske och jagt äro
hufvudnäringar. Vid Dwina finnes särdeles stor och
frodig hornboskap, (den Cholmogöriska). Fisket är mest
indrägtigt vid Lappska halföns norra kust (torsk och
sill); i floderna fångas isynnerhet lax. I de ofantliga
barrskogarna är ekorrjagten mest lönande. Koppar,
röd marmor och porfyr brytas vid sjön Onega; vid
Wytschegda finnas rika saltkällor. — Befolkningen
(172 milj., mest Ryssar) är uppblandad af Finska stam-
mar: ytterst i n. v. Lappar, nomader; s. om dem Ka-
relare, skickliga smedar och timmermän; i n. o. på
tundrorna Samojeder, nomader; och s. om dem Sjrjäner,
stora jägare. Religionen är grekisk.— Den dubbla ön
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Nöwaja Semljä är bergig, med toppar af 4 t. p. fots
höjd. Den är nästan utan vextlighet och besökes en-
dast af fiskare och hvalrossjägare. På norra ön fin-
nes jordens nordligaste vulkan, Sarytschef. At s. lig-
ger ön Waigatsch; åt v. ön Kölgujef, rik på vildgäss
och ejderfoglar.

Archangelsk, nära Dwinas mynning, guvernör, ansenlig
handel (säd, lin, trän, skogsprodukter), skeppsvarf, fabriker
(tågverk, socker), station för en örlogsflotilj. 19 t. — I samma
guv.: Kola, på Lappska halfön, rikets nordligaste stad, 800; —

Solowetskoi, befästadt grekiskt kloster på en ö i Hvita hafvet,
berömd valfartsort. — Petrosawddsk, i Olonets, vid sjön Onega,
guvernör, kanongjuteri. 11 t. — Wölogda, nära Suchona, gu-
vernör, god handel. 18 t.

Södra hälften af Stora Ryssland, tillhörande jord-
bruksregionen, består af 16 guvernementer, hvilka heta
lika med hufvudorterna: kring limen och Bälo-osero
Nöwgorod; från Peipus till Dimas källor Pskof; kring öfra
Wolga: Twer (kring Twertsa), Jarosläjl (kring Mologa
och Scheksna), Kostromå och Nischnij - Nöwgorod eller
Nischegorod (kring Okas utlopp); kring Oka: Orel (Ar-
jöl),Kaluga, Tula (kring Upa), Moskwa (kring Moskwa),
Rjäsän, Tamböf (kring Mokscha och Tsna) och Wladi-
mir (kring Kljäsma); kring öfra Don Worönesch; kring
mindre tillflöden till Dnjepr Kursk; och kring öfversta
Dnjepr Smolénsk. — N. om Oka är jordens fruktbar-
het medelmåttig; guv. Pskof framalstrar dock mycket
lin. Den s. om Oka belägna delen tillhör svartmyl-
lebältet och frambringar isynnerhet säd och hampa
(den bästa i guv. Oijel) i ymnighet. — I norra delen
finnas ännu goda skogar. De glesna mot södern och
bestå derstädes förnämligast af löfträd (ek och lind);
längst i s. är skogsbrist. Trädfrukter odlas förnämli-
gast i guv. Wladimir (körsbär). I guv. Worönesch od-
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las mycket solrosor. — Boskapsskötseln är ansenlig
endast i sydligaste delen; isynnerhet hästafveln i guv.
Worönesch och Tambof. — Industrin är här kring
Oka och Wolga lifligare än i någon annan del af ri-
ket och lifligast i guv. Moskwa, Wladimir och Nisch-
nij-Nöwgorod. Allmogen är i dessa trakter särdeles
händig i allehanda slöjder och ganska företagsam samt
omfattar på olika ställen olika yrken med förkärlek,
så att nästan hvarenda by idkar något särskildt yrke.
Af guv. Jaroslafls invånare idka många kramhandel
och odling af köksvexter öfver hela riket; guv. Kostro-
mas invånare idka allehanda handtverk; guv. Nischnij-
Nowgorods invånare idka flodfart, fiske på Kaspiska
hafvet, till och med guldvaskeri uti Sibirien o. s. v.
Läderfabriker finnas öfverallt, men förnämligast i guv.
Nischnij-Nöwgorod, Orel och Twer (det bästa juft-
lädret). Bomullsmanufakturer äro talrikast i guv. Wla-
dimir och Moskwa; linnetyger väfvas isynnerhet i guv.
Wladimir, Jaroslafl och Kostroma, ylle- och sidentyger
i guv. Moskwa; utmärkt segelduk väfves i guv. Ka-
luga. Tågfabriker finnas förnämligast i guv. Nisch-
nij-Nöwgorod och Orel, metallfabriker i guv. Tula
och Nischnij-Nöwgorod, talgsjuderier i de sydligaste
guv. En egen gren af Rysslands industri är förfärdi-
gandet af lindbastmattor i guv. Kostroma o. a. guv.
— Befolkningen (2172 milj.) är högst obetydligt upp-
blandad af Finska stammar (Mordviner och Tscheremis-
ser kring Wolga och Oka) samt af Tatarer (vid östra
gränsen). Religionen är den grj^kiska.

Nowgorod, nära Wolchofs utflöde ur limen, säte för Ryss-
lands första storfurstar, f. d. stor handelsstad, nu endast 18 t.
inv. Minnesvård öfver rikets tusenåriga bestånd. — Waldai, i
samma guv., klockgjuterier. 4 t. —Pskoj, nära floden'Welikajas
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utlopp i Pskofska sjön (södra delen af Peipus), betydlig lin-
handel. Station vid jernbanan S:t Petersburg—Warschau. 17 t.
— Twer, vid Twertsas utlopp i Wolga, fabriker (läder). Sta-
tion vid Nikolai-banan. 28 t. — Ostäschkof, i samma guv., vid
sjön Seligcr, berömda juftfabriker. 10 t. — Jaroslhfl, vid Wolga,
lyceum, god handel, linnefabriker. 25 t.- — Rybinsk, i samma
guv., midtemot Scheksnas utflöde i Wolga, rikets vigtigaste
inre hamn och medelpunkt i Wolgas kanalsystem, storartad
rörelse. 15 t. — Kostroma, vid Wolga, linnefabriker. 24 t. —

Nischnij-Nöwgorod, vid Okas mynning, nederlag för säd, salt,
fisk, kaviar, trädvirke, jern och fabriksvaror, stor årsmarknad
(från den 25. juli till den 5. september) för Rysslands handel
med Asien (främst the), jern- och stålmanufakturer m. fl. fa-
briker. 40 t. — Päwlowo, i samma guv., vid Oka, by med 6 t.
inv., hvilka tillverka stålvaror m. m. — Wladimir, vid Kljäsma,
en tid ryska storfurstarnes residens. Station vid jernbanan
Moskwa—Nischnij-Nöwgorod. 13 t. — Schuja, i samma guv.,
med sin omgifning en medelpunkt för bomullsfabrikationen. 8
t. — Moskwa, vid ån Moskwa, rikets andra hufvudstad och
kejsarnes kröningsstad, general - guvernör, metropolit, univ.,
medelpunkt för inre handeln och rikets största fabriksstad
(siden-, ylle- och bomullstyger, porslin, fajans ____.. m.). Jern-
vägar till S.t Petersburg, Nischnij -Nöwgorod, Rjäsan ochKursk
.(Sydbanan). 368 t. Ryska tsarernas gamla borg, Kreml, belä-
gen midt i staden, omfattar flera kyrkor, slott och märkvär-
diga samlingar. I närheten af staden: åt v. byn Borödino, fält-
slag 1812; åt n. o. det historiskt-märkvärdiga Troitsko— Sergi-
jefska klostret med en ofantlig mängd dyrbarheter, berömd
valfartsort. Jernväg till Moskwa.— Kaliiga, vid Oka, sädeshan-
del, flerfaldiga fabriker. 35 t. — Tula, vid Upa, med rikets
största gevärsfaktori och andra metallfabriker (thekök). Sta-
tion vid Sydbanan. 57 t. — Rjäsan, vid Oka, ansenlig handel
med säd och boskap. 19 t. — Orel, vid Oka, ansenlig handel
med säd och hampa. Station vid Sydbanan. 35 t. — I samma
guv.: Brjänsk, vid Desna, arsenal, kanongjuteri, ansenlig han-
del med säd och den bästa hampa, tågfabriker, 13 t.; — Jé-
lets, nära Don, stark handel med hvetemjöl, 26 t.; — Bölchof,
nära Oka, med en mängd läderfabriker, 18 t. — Tambof, vid
Tsna, klädesfabriker. 29 t. — I samma guv.: Koslöf jernväg
till Rjäsan, 23 t. ;

— Morschhnsk, vid Tsna, ansenlig handel
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med säd, talg, hampa m. m. Staden är genom en bibana före-
nad med jernvägen Rjäsan—Koslof. 'Jt> t. — Worönesch, nära
Don, handel med säd m. m. 41 t. — Kursk, handel med säd,
hampa, boskap, talg och vax. 29 t. — Smolensk, vid Dnjepr,
handel med säd och hampa. 23 t.

Lilla Ryssland,
beläget omkring mellersta'Dnjepr, består af 4 guv.,
liknämnda med sina hufvudorter: Kijef, vestra delen,
v. om Dnjepr; Tschernigof, norra delen, kring nedra
Desna; Poltäwa, mellersta delen, kring Worskla; och
Chärkof, östra delen, kring öfra Donets. Södra delen
kallas äfven Ukraina. — Den norra och smalare delen
är ett sumpigt, föga fruktbart lågland. Den södra och
större delen, som utgöres af södra platån, är skoglös
och enformig, men yppigt frutbar på säd (hvete), hampa,
tobak, meloner, arbuser, äplen och päron. Ansenlig
boskaps- och biskötsel idkas. Hornboskapen, den så-
kallade Tscherkassiska och Ukrainska, är stark och fro-
dig. Stark hvitbetsodling, socker- och salpeterbered-
ning; läder- och klädesfabriker. En mängd markna-
der hållas i både städer och byar. Invånarne (7 milj.)
äro Malorossianer (Ryssar) och till religionen greker.
V. om Dnjepr finnas äfven Polackar (katoliker) och Judar.

Kijej, vid Dnjepr, en tid rikets hufvudstad, stark fästning,
gen.-guvernör, metropolit, univ.; berömdt kloster (det Petsche-
riska) ined en mängd helgonreliker i underjordiska hvalf, val-
fartsort; fabriker (socker, fajans). 68 t. Jernvägar till Kursk
och Odessa äro under arbete. — Berditschef, i samma guv., an-
senlig handelsstad med 53 t. inv., mest Judar. — Tschernlgoj, vid
Desna, god handel med hampa. 11 t. — Njéschin, i samma guv.,
lyceum, tobaksodling. 18 t. — Polthwa, vid Worskla, stora mark-
nader. 31 t. Fältslag 1709. — Krementschkg , i samma guv., vid
Dnjepr, vigtig stapelort. 23 t. — Chhrkoj, nära Donets, näst
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Odessa södra Rysslands vigtigaste handelsstad (ull) med 4 stora
årsmarknader, univ. 52 t.

Vestra Ryssland
utgöres af: 1. Lithauen med guv. Kowno (f. d. Samogi-
tien) n. om Njemen, Wilno kring Wilia och Orödno
mellan Njemen och (Vestra) Bug; 2. Hvita Ryssland med
guv. Witebsk vid öfra Duna, Mohiléf vid öfra Dnjepr
och Mmsfc kring Beresina och Pripets; samt 3. guv.
Wolhynien s. om Pripets och Podolien (vestra Ukraina)
kring öfra (Södra) Bug, till Dnjestr is. — Lithauen
och Hvita Ryssland äro uppfylda af skogar och mo-
ras, isynnerhet guv. Minsk, hvars södra del (f. d. Po-
lesien eller Svarta Ryssland) upptages af de stora Pin-
ska kärren, hvilka under vårflödet utgöra en enda
sjö, allt ända till Bug i v. Guv. Grodno, Kowno och Mo-
hiléf äro dock temligen fruktbara. Deremot är guv.
Witebsk så ofruktbart och fattigt, att mjölet uppblan-
das med agnar, till och med bark, samt att invånarne
hoptals utvandra på arbetsförtjenst (jordarbeten). Huf-
vudnäringen är åkerbruk. Lin odlas mycket, främst
i Kowno, som framalstrar Rysslands yppersta lin.
Der idkas äfven stark biskötsel. Hornboskapsskötseln
är bäst i samma guv., fårafveln i Grodno. Skogarne
bestå mest af löfträd (ek och lind m. m.). Skogen
Bälowesch, i guv. Grodno, hyser uroxar. I Polesien
förekommer bernsten. — Wolhynien ojemnas i s. af
de skogrika Awratynska kritbergen. Detta guv. och
Podolien tillhöra till största delen svartmyllebältet och
äro mycket rika på hvete, hvitbetor, humla och fro-
dig boskap. I Podolien odlas mais, tobak, vin och
något silke; äfven boken förekommer der. I båda
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guv. tillverkas mycket kläde och hvitbetssocker. —

Handeln bedrifves i Vestra Ryssland på en mängd
årsmarknader och är nästan helt och hållet i Judar-
nes händer. — Invånarne (9 milj.) äro i LithauQn till
största delen Lithauer (katoliker), hvilka i guv. Kowno
bibehållit modersmålet, men i guv. Wilno och Grodno
antagit polska språket. I Hvita Ryssland äro invå-
narne mest Bälorusser (Ryssar), i Wolhynien och Po-
dolien mest Ruthener eller Russiner (Malorossianer). Dess-
utom finnes i Vestra Ryssland ett ansenligt antal Po-
lackar (katoliker) och Judar. — I Lithauen och Hvita
Ryssland heta hufvudorterna lika med guvernementerna.

Kowno, vid Wilias mynning, god handel. Station vid den
jernbana, som leder från Wilno till Preussen. 32 t. — Wilko-
mir, i samma guv., berömd linort. 7t. — Wilno, vid Wilia, Li-
thauens f. d. hufvudstad, general-guvernör. Station vid jern-
banan S:t Petersburg—Warschau. 79 t. — Grodno, vid Njemen,
god handel. Station vid samma bana. 23 t. — I samma guv.:
Bäloståk, klädesfabriker, god handel. Station vid samma bana,
17 t.; — Brest-Litbfsk, vid Bug, stark fästning, jernväg till
Warschau, 22 t. — Witebsk, vid Duna, handel på Riga. 30 t.
En jernväg till Orel är under arbete. — Diinabitrg, i samma
guv., vid samma flod, stark fästning. Här korsa hvarandra
jernbanorna S:t Petersburg —Warschau och Riga—Witebsk. 28
t. — Mohilhf, med vackert läge vid Dnjepr. 40 t. — Minsk. 24 t.
— Bobrhisk, i samma guv., vid Beresina, vigtig fästning. 24 t.
— Schitomir, i Wolhynien, guvernör, fabriker (jem- och stål-
varor, läder). 38 t. — Kamenets-Podölsk, i Podolien, vid Dnjestr,
guvernör. 19 t. — Balta, i samma guv., jernväg till Odessa. 141.

Södra Ryssland.
Vestra och större delen kallas äfven Nya-Ryssland;

östra delen, kring nedra Don, utgör Donska Kosacker-
nas land. Det förra är indeladt i: området Bessara-
bien, mellan Dnjestr, Pruth och Svarta hafvet; guv.
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Chersön, mellan Dnjestr och nedersta Dnjepr; guv.
Jekaterinoslåf, som utgöres af landsträckan mellan Lilla
Ryssland och Asofska sjön samt en liten landsträcka
kring Dons mynningsvik; guv. Taurien, halfön Krim
samt landet mellan nedersta Dnjepr och Asofska sjön
(Nogajska steppen). — Norra delen tillhör svartmylle-
bältet. Kustlandet n. om Svarta hafvet och Asofska
sjön samt norra delen af halfön Krim bestå mest af
sandiga och steniga stepper; landet ö. om Don är en
torr stepp, full af saltgölar. Klimatet är i dessa de-
lar mycket torrt samt i de låglända trakterna vid haf-
vet och floderna mycket osundt. Vintern är kort, men
skarp, så att floder och hafsvikar under sex veckors
tid äro isbelagda. Södra deleri af halfön Krim, Jaila-
bergets södra sluttning, är den blidaste och mest na-
tursköna landsträcka i det Europeiska Ryssland. —

Åkerbruk, odling af vin och trädfrukter samt boskaps-
skötsel äro hufvudnäringar. Äfven odlas tobak och
något silke. Landets fruktbara delar framalstra myc-
ket hvete (i Bessarabien äfven mais), lin och hampa.
De hemsökas dock ofta af gräshoppor och fältmöss.
I Bessarabien är skörden af vin, plommon och nötter
mycket ymnig. Halfön Krim framalstrar Rysslands
bästa viner och trädfrukter, isynnerhet äplen, men äf-
ven päron, plommon, persikor, aprikoser och mand-
lar. Äfven vid Don odlas vin. Skogar finnas nästan
endast på Jaila. Frodig hornboskap, hästar och isyn-
nerhet finulliga får (främst i guv. Jekaterinoslåf) under-
hållas i stor mängd; i Taurien äfven kameler och
Angöra -getter. Fisket är ganska gifvande (stör och
sill). Af mineralier förekomma marmor, sjöskum och
porfyr i Jailas kalkberg; Siwasch och steppsjöarne
lemna salt i ymnighet; rika stenkols- och jernmalmla-
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ger finnas vid Donets. — Invånarne (5 milj.) äro i
Bessarabien mest Rumäner, i de öfriga delarne mest
Malorossianer och Ryssar. Dessutom finnas i Nya-Ryss-
land ett ansenligt antal Bulgariska, Serwiska och Tyska
nybyggare samt Greker, Armenier, Judar (Karaiter), Zi-
genare (mest i Bessarabien) och ett mindre antal Tata-
rer. I Donska Kosackernas Land finnas i s. o. Kal-
myker. De flesta äro af grekisk religion. Tyskarne
äro protestanter, Tatarerne mohammedaner och Kal-
mykerne Lamadyrkare.

1. I Bessarabien: Kischinef, guvernör, ansenlig fruktodling
(plommon). 94 t. — Akkerman, vid Dnjestrs liman, ansenlig
handel (hvete, vin, salt, talg). 29 t. — Bhidery (Bender), 22 t.;
— och Cholin, 19 t., fästningar vidDnjestr.— 2. I Gherson: Cher-
sön, vid Dnjepr, guvernör, skeppsvarf, god handel med träd-
varor. 40 t. — Nikoläjef, vid Bug, amiralitet, skepsvarf, obser-
vatorium. 65 t. — Odessa, vid Svarta hafvet, rikets andra sjö-
handelsstad (hvete, ull, talg), general - guvernör, univ., fabri-
ker (tobak, tågverk). 120 t. Bildar ett eget förvaltningsdi-
strikt. — 3. I Jekaterinoslåf: Jekaterinoslåf, vid Dnjepr,.som i när-
heten bildar 13 poroger, guvernör, klädesfabriker, god handel.
22 t. — Rostöf, vid Don, stora marknader, ansenlig handel. Jern-
väg till stenkolsgrufvorna vid Donets. 39 t. — Taganrög, vid
Asofska sjön, ansenlig handel (hvete). 24 t. Bildar ett eget
förvaltningsdistrikt. — 4. I Taurien (på Krim): Simferöpol, gu-
vernör. 17 t. — Sewastopol, fästning vid Svarta hafvet. 8 t. —

Baktschisaräi, f. d. Krimska khanernas residens. 11 t. — Feodö-
sia (f. d. Kaffa), på södra kusten, fordom ansenlig handelsstad.
9t. I närheten: byn Sudhk, med stark vinodling. — Pereköp,
på näset af samma namn. 4 t. I närheten rika saltsjöar. —

Kertsch-Jenikäle, handelsstad vid ingången till Asofska sjön,
befäst. 21 t. Bildar ett eget förvaltningsdistrikt. I närheten
finnas gyttjevulkaner och nafta (petroleum) — källor. — N. om
Asofska sjön, vid floden Molötschnaja , finnes en mängd tyska
Mennonit-kolonier, med stark trädgårdsskötsel och silkesod-
ling. — 5. I Donska Kosackernas Land: Nöwo — Tscherkäsk, nära
Don, hufvudort, atamanehs eller Kosackhöfdingens säte. 23 t.
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Östra Ryssland
består af 10 guv., hvilka heta lika med hufvudorterna:
Perm, kring öfra Karna och mellersta Uralberget;
Wjätka, kring Wjätka; Ufä, kring Bälaja; Orenburg,
kring Uralflodens öfra och mellersta lopp; Ka sån, kring
nedra Karna och Wolga; Simbirsk, Pénsa (kring Sura)
och Sarätof, v. om Wolga; Samåra, ö. om Wolga;
Astrachän, kring Wolgas nedersta lopp; och Urälska
Kosackernas Land, längs Uralflodens nedra lopp. Guv.
Perm och Orenburg sträcka sig till en del in i det
Asiatiska Ryssland. — Klimatet är i n. strängt, i s.
särdeles torrt med skarpa vintrar, så att Kaspiska haf-
vets norra del under 3 månader är betäckt af is.
Nordligaste delen och mellersta Uralberget betäckas
af barrskog, södra Uralberget af vidsträckta löfsko-
gar. Guv. Kasan har goda ek- och furuskogar. Mel-
lersta Uralberget har i guv. Perm rikets förnämsta
bergverk, hvilka lemna guld, platina, koppar och
isynnerhet jern. Södra Uralberget är äfvenledes rikt
på metaller, men ännu rikare på bergsalt, hvaraf ett
stort lager finnes i dess sydligaste del. Rika salt-
källor finnas vid Karna. Jordmånen är i nordligaste
delen sumpig och ofruktbar. Södra delen af guv.
Wjätka har mycket bördig jordmån, framalstrande säd
och ,lin i ymnighet. — Östra Rysslands mellersta del,
kring Wolga, till Obschtschij Syrt i s. och Uralber-
get i ö., tillhör svartmyllebältet. Den är nästan skog-
lös, men ofantligt sädesrik (mest hvete), så att den
utgör norra Rysslands kornbod. Äfven odlingen af
trädfrukter och solrosor är ansenlig. Wolgas högra
strand beledsagas här af branta höjder och benäm-
nes till följe deraf bergstranden. Den venstra stranden,
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som kallas ängstranden, utgöres af vidsträckta lågslät-
ter, hvilka under vårflödet förvandlas till en ofantlig
sjö. — Östra Rysslands södra del, s. om Obschtschij
Syrt, består af kala, låga och ofruktbara sandstepper,
uppfylda af saltsjöar (Jelton o. a.) och saltgölar. Ar-
buser och vindrufvor vexa här i ymnighet; åkerbruk
idkas endast på Wolgas och Urals stränder. Fisket
(isynnerhet störarter och gös) i Wolga, Ural och Kas-
piska hafvet är högst betydligt och utgör jemte en
storartad boskapsskötsel hufvudnäringen. Den sednare
är ansenlig äfven i de öfriga delarna. Utom horn-
boskap och hästar finnas isynnerhet får (både finulliga
och kirgisiska) i stor mängd. I s. finnas äfven ka-
meler, i n. trifves renen. En stor mängd boskap om-
kommer dock tidtals på stepperna genom de förfärliga
snöstormarna, de såkallade buränerna. — Industrin lem-
nar i Östra Ryssland metallvaror (i guv. Perm), lä-
der (mest i samma guv.), linneväfnader (i guv. Wjätka)
och kläde (i guv. Simbirsk). — Invånarne (14 milj.)
äro mest Ryssar. Dessutom finnas: flora Finska stam-
mar, såsom* Syrjäner, Permier, Wogutär och Wotjaker,
boende norrut, samt Tscheremisser och Mordwiner, vid mel-
lerstaWolga; Turkiska stammar, såsom Tatarer (ett större
antal) längs Wolga, Tschuwascher ö. om Wolga, Basch-
kirer i Urals lofskogar och Kirgiser på stepperna i s.;
samt Kalmyker, äfvenledes i s.; alla dessa dels nomadi-
serande, dels bofasta. Baschkirerne äro stora biher-
dar. Till religionen äro de finska stammarne mest
greker, de turkiska mest mohammedaner; Kalmykerne
äro Lamadyrkare. I guv. Saratof och Samara finnes
ett större antal Tyska nybyggare.

Perm, vid Karna, handel med Urals produkter. 19 t. —

I samma guv., ö. om Ural: Jekaterinburg, hufvudort för bergs-
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bruket i Ural, jern- och kopparverk, stensliperi, 22 t.; —

Werch-Isetsk, rika bergverk (guld, jern); — Tagil, köping med
28 t. inv., rika bergverk (guld, platina, koppar, jern);— Irbit,
stor marknad för handeln på Asien (fabriksvaror mot pelsverk
och the), 3 t. — Wjätka, vid Wjätka, handel på Archangel. 15
t. — Kasun, nära Wolga, univ., ansenlig handel, fabriker (saf-
fian, ljus, tvål m. m.). 72 t. — Ufä, vid Bälaja. 20 t. — Sla-
toust, i samma guv., hufvudort i en bergslag, gjutståls- och
vapenfabrik. 16 t. — Orenburg, vid Uralfloden, general-guver-
nör, ansenlig handel på Tuyan (med fabriksvaror mot bomull,
silke och boskap). 28 t. — Pensa, vid Sura. 28 t. — Bimbirsk,
vid Wolga, stark sädeshandel. 25 t. — Samara, vid Wolga,
stark handel med hvete. 34 t. — Sarhtof, stor handelsstad (hvete),
tågfabriker. 98 t. — Sarepta, i samma guv., ansenlig tysk Herrn-
hutare-koloni, stark odling af senap och tobak. 6 t. I närhe-
ten leder en jernväg öfver den smala landsträckan, som här
skiljer Wolga från Don. — Astrachhn, på Wolgas deltaland, stort
fiske, ansenlig handel på Asien. 43 t. — Urälsk, vid Ural-floden,
hufvudort i Uralska Kosackernas Land, ansenligt fiske. 11 t.

2. Kaukasien.
8 t. qv. mil, 4V2 milj. inv.

Det breda näset mellan Svarta hafvet och Asof-
ska sjön i v. samt Kaspiska hafvet i ö.; i n. begrän-
sadt af Donska Kosackernas Land och guv. Astrachan
(delar af floderna Jeja, Manytsch och Kuma), i s. af
Asiatiska Turkiet och Persien (Ararat-berget och en
del af floden Äras). — Norra delen, kallad Ciskaukasien,
utgör en fortsättning af det Europeiska Rysslands
stepper. Mellersta delen, det egentliga Kaukasien, upp-
tages af Kaukasusfjället , utsträckt 100 f. mil in. v. och
s. o. från Kubans deltaland (ön Tamän) till den i Kas-
piska hafvet utlöpande halfön Apscherön. Fjället be-
står af flera smala kedjor, förenade genom sidogrenar,
hvarigenom en mängd kitteldalar bildas. Mellersta de-
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len är högst och betäckt af evig snö. De högsta top-
parne äro Elbrus (18,500 p. fot) och Kasbek (16,500
p. fot). Östra delen är bredast och bildar en trekan-
tig, naken och bergig platå. I n. beledsagas Kauka-
susfjället af floderna Kuban och Terék, Asiens gräns-
floder mot Europa. Den förra upprinner vid Elbrus
och delar sig i tvenne armar, af hvilka den ena ut-
faller i Asofska sjön, den andra i Svarta hafvet. De
innesluta ön Tamån. Terek rinner från Kasbek till
Kaspiska hafvet. Söderut nedstupar Kaukasusfjället
med branta väggar och begränsas i Transkaukasien el-
ler landets södra del af floderna Kur och Rion. Den
förstnämnde kommer från Armeniens alpland, uppta-
ger från höger Äras och rinner till Kaspiska hafvet.
Rion upprinner mellan Elbrus och Kasbek samt utfal-
ler i Svarta hafvet. En lägre bergrygg, som skiljer
floderna Rion och Kur, förenar Kaukasus med Arme-
niens alpland, hvars högsta topp är Ararat (16 t. p.
fot), på gränsen mellan Ryssland, Persien och Tur-
kiet. Landet mellan Kur och Äras är ett vulkaniskt
bergland af ansenlig höjd. Det innesluter sjön Gok-
tschai, belägen 6400 p. fot öfver hafvet och omgifven
af branta berg.

Klimatet är mycket olika: i lågländerna hett
och dels torrt, dels ytterst fuktigt, såsom vid Svarta
hafvet. I bergstrakterna är det sundt, men deremot
mycket osundt i de sumpiga lågländerna vid floder-
nas utlopp. Medeltemperaturen utgör längst is. -j- 15°
C. — Vextligheten är högst mångfaldig, i v. rikare än i
ö. På Kaukasusfjällets sluttningar finnas täta skogar
(barrträd, bok, ek, lönn, ask), isynnerhet vid Svarta
hafvet. I de af en fruktbar jordmån gynnade dalarna
finner man det mellersta och södra Europas frukter,
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hvilka här vexa vild t. Riondalens täta skogar bestå
till största delen af fruktträd. Ytterst i s. vexer soc-
kerröret. Deremot finnas äfven kala och ofruktbara
sandstepper med salthaltig jordmån, såsom mellan
Terek och Kuma samt vid nedra Kur. — Af vilda
djur finnas uroxar, stengetter, schakaler, vildsvin och
fasaner m. m. — Mineralriket lemnar koppar, bly, silf-
ver och jern, men» i ringa mängd. Salt och svafvel
saknas icke, mineralkällor finnas i mängd. På Kau-
kasusfjällets båda yttersta spetsar, ön Taman och halfön
Apscheron, finnas gytfjevulkaner och rika naftakällor.

Boskapsskötseln (mycket bufflar) är hufvudnäring.
Derjemte idkas vinodling, silkes- och biafvel samt jagt;
åkerbruk (mycket hvete) idkas i allmänhet föga. In-
dustrin är ringa och består hos bergfolken mest i va-
pentillverkning. Deremot är handeln ganska liflig med
silke, nafta, ull och hudar m. m., hvilka utbytas mot
fabriksvaror. Den bedrifves mest af Armenier.

Invånarne äro i Kurdalen Georgier eller Grusier, i
Riondalen Mingrelier och Imeretier. De äro jordbrukare
och bekänna den grekiska religionen. Äfven Armenieme,
hvilka mest finnas i södra delen af Transkaukasien,
hafva någon bildning samt den armeniskt-kristna reli-
gionen. Men på Kaukasusfjället äro invånarne af mång-
faldiga halfvilda stammar med olika språk, såsom:
Lesghier och Tschetschentser i ö., Osseter på mellersta
fjällryggen och Tscherkesser på fjällets nordvestra del.
De sistnämnda hafva likväl till största delen flyttat
till Turkiet. Bergsboerna bekänna sig dels till kri-
stendom dels till islam (de flesta), äro mycket krigi-
ska och anses -vara jordens skönaste folk. För öfrigt
finnas: Ryssar (mest Kosacker), Tatarer, Kalmyker, Ju-
dar m. fl.
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Landet utgör Ståthållardömet Kaukasus. Det är in-
deladt i 5 guv., hvilka heta lika med hufvudorterna, 5
styrelseområden och 1 stadsgebit.

1. Kubanska Kosackernas Land (f. d. Tschemomorien) , n. om
nedra Kuban. — Jekaterinodhr, vid Kuban, hufvudort. 8 t. —

Jeisk, vid Jejas utflöde i Asofska sjön, handel med hvete. 25 t.
—2. guv. Stäwropol , n. om. Tprek. — Bthwropok, 21 t.' — Pjäti-
görsk, badort. 9 t. — 3. Omr. Kuban, s. om Kuban. — 4. Omr.
Terék, s. om Terek. — Wladikawkäs, hufvudort, vid Terek och
den enda farbara väg, som genom passet Darjel (f. d. Kauka-
siska portarne) vid Kasbek leder öfver fjället. 3Va t. — 5. Omr.
Daghestän , mellersta kustlandet vid Kaspiska hafvet. — Derbent,
vid hafvet och ett bergpass (de Kaspiska portarne). 11 t. Ut-
gör ett särskildt stadsgebit. —6. Omr. Slichum (Abchasien), vid
Svarta hafvet, rikt på skeppsvirke. — 7. guv. Kutais (landska-
perne Mingrelien och Imeretien), kring Rion. — Kutais, vid Rion,
12 t. — Poti, hamn vid Rions utlopp. — 'Achalzych, nära Kur,
fästning. 15 t. — 8. guv. Tiflis (landskapet Georgien eller Grusien),
kring mellersta Kur. — Tiflis, vid Kur, ståthållarens säte, god
handel, fabriker, varma bad. 61 t. En jernväg kommer att le-
das till Poti. — 9. guv. Eriwån (Ryska Armenien), vid mellersta
Äras. Bomullsodling. — Eriwän, nära Äras. 12 t. I närheten
klostret Etschmiadsin, säte för Armeniernas första patriark. —

Alexandröpol, i v., gränsfästning. 15 t. — 10. guv. Baku (ländsk.
Schirwan, m. fl.), sydöstra delen. Stark silkesodling. — Bak-h,
god hamn vid halfön Apscheron. 13 t. I närheten finnas de
eviga eldarne (brinnande naftakällor), till hvilka eldsdyrkarne
valfärda. — Schemachh, stark silkesväfnad. 25 t. — Schuschä,
fästning. 20 t. — Lenkorhn, vid Kaspiska hafvet, rikets sydli-
gaste stad. 5 t.

3. De Transuialska Länderna.
268 t. qv. mil, inemot 5 milj. inv.

Den ö. om Ural liggande delen af Ryska riket
utgöres af Sibirien samt delar af Turan, Dsungariet och
Mandschuriet eller Amur-Landet.
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Sibirien upptager hela norra Asien från Ural-ber-
gen i v. till Stora oceanen i ö. Is. v. sammanhän-
ger det med Turans lågslätt, men i s. är gränsen be-
stämd af den bergrad, som under olika benämningar
utgör östra Högasiens norra kant. Mellan öfra Irtysch
och Jenisei kallas den Altai (med högsta toppen Bä-
lucha, 10,300 p. fot), mellan Jenisei och sjön Baikal Sa-
janska berget samt ö. om Baikal, i alplandet Daur, mel-
lan Amur och Lena Jäblonowoi Chrebét (med högsta
toppen Sochöndo, 7750 p. fot). Den sistnämnda bergra-
den fortsattes längs Ochotska hafvet af Stanowöi Chre-
bét, hvilken medelst en sidogren uppnår Behringssund.
Halfön Kamtschatka är ett alpland, rikt på vulkaner,
hvaribland en af 15 t. p. fots höjd(Kljutschefskåja Söpka).
Dessa bergrader uppfylla med sina utskott hela syd-
östra hälften af Sibirien. Nordvestra hälften är ett platt,
enformigt lågland. — Landets hufvudfloder äro Ob, Je-
nisei och Lena. Ob uppstår på Bälucha och upptager
från v. Irtysch. Denna, som äfven upprinner på Altai,
men utom landets gräns och under namn af Svarta Ir-
tysch, rinner genom sjön Saisan samt upptager från v.
Ischim från Kirgisersteppen och Tobol från södra Ural.
Jenisei upprinner s. om Sajanska berget, äfvenledes
utom landets gräns. Den upptager från höger Öfra,
Mellersta och Nedra Tunguska, af hvilka den förstnämnda
under namnet Selenga också upprinner s. om Sajanska
berget och rinner genom sjön Baikal, jordens största
alpsjö, hvarefter den under mellersta loppet kallas
Angära. Lena upprinner på bergen v. om Baikal samt
upptager från höger Witim, Olekma och Aldan från Jä-
blonowoi Chrebet. Mera korta äro floderna Jana, Indi-
girka och Kolyma, hvilka genom landets nordöstra del rin-
na till Ishafvet. I alplandet Daurs södra del rinna Amurs
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källfloder Onon eller Schilka och Argun, den sednare
längs gränsen.

Sibirien är Gamla verldens kallaste land. Kallast
är Lenas flodområde, der kölden stiger till 60° C. och
qvicksilfret under 5—6 veckor är fruset. Landets läg-
sta kända medeltemperatur är — 16° C, vid Janas
mynning. Äfven södra delen är kall (med 0° medel-
temperatur), emedan den ligger högt och är öppen
för Ishafvets vindar. Sommaren är kort men mycket
het (ända till -j- 35 ° C.) Vid östra kusten är klima-
tet fuktigt och jämnare med -f- 3° C. medeltemperatur
på Kamtschatka. Nederbörden är i en stor del af lan-
det mycket ymnig med snödrifvor af några famnars
höjd, hvaremot vintern på sydvestra delens stepper är
fattig på snö, i Daur till och med snölös. — Fruktbara
äro blott de sydliga trakterna, der de nordliga sädes-
arterna odlas med framgång, i v. till 60°, på östra
kusten endast till 51°. Fruktbarast äro trakterna kring
öfra Jenisei, hvilka utgöra Sibiriens kornbod. — Stör-
sta delen af landet upptages af ofantliga skogar (lärk-
träd, sibiriska cedrar o. a. nordiska barr-och löfträd).
I nordligaste delen träffas endast omätliga kärrmarker
eller tundror, der under den korta sommaren jorden
endast några tum upptinar. Skogar saknas der helt
och hållet, men drifved finnes i mängd. Sydvestra
Sibirien har stora, betesrika stepper. Steppen mellan
Irtysch och Ob kallas den Barabinska (sibiriska pestens
hemland). — Sibiriens rikedom består i ädla metaller
och pelsbärande djur. Bergstrakterne i s. hysa isyn-
nerhet guld och silfver, äfven jern; vidare salt, sten-
kol, grafit, malachit, marmor och porfyr. Mycket
rika guldvaskerier finnas vid Mellersta och Nedra Tun-
guska. Skogarne äro bebodda af talrika pelsdjur: sob-
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lar, räfvar, hermeliner m. m. och isynnerhet ekorrar.
Norra kusten och öarne i n. äro rika på fossilt elfen-
ben (af mammuthdjur o. a). Floderna Ob och Irtysch,
sjön Baikal och isynnerhet floderna på östra kusten
äro rika på fisk (lax); hafvet lemnar hvalfiskar, hval-
rossar och skjälar.

Befolkningen utgöres till mer än hälften af Ryssar
(mest Kosacker). Infödingarne äro afmånga olika stam-
mar, såsom: Samojeder längs Ishafvet till Jenisei i ö.,
och Ostjaker vid mellersta Ob (Finska folk); Tatarer i
s. v.; Jakuter, kring mellersta Lena; Tunguser, mellan
Jenisei och Stora oceanen; Buräter, kring Baikal; Tschuk-
tscher, ytterst i n. o.; samt Kamtschadaler, på Kamtschatka.
De äro dels kristna, dels mohammedaner och hednin-
gar (Lamaism och Schamanism) samt till lefnadssättet
nästan alla nomader, fiskare och jägare. Deras vikti-
gaste husdjur äro renen (i n.) och hunden (på Kam-
tschatka). Hornboskap, hästar, får och kameler finnas
i södra delen. Ryssarnes byteshandel med de infödda
är ganska liflig, men af större vigt är handeln på Kina
med kläde och pelsverk mot the, bomull och silke.

Öar: Nya Sibirien, fyra stora, obebodda öar, rika
på fossilt elfenben; alla Kuriler, utom den sydligaste,
högbergiga och vulkaniska, rika på pelsdjul*.

Det Ryska Turan eller landsträckan mellan Ural-
floden ochKaspiska hafvet i v., Sibirien i n. och n. o. (55°
och floden Irtysch), Dsungariet i ö. (sjön Balchasch)
och Turans sjelfständiga stater i s. (Arål och Syr-
Darjå). Består af Kirgiser-Steppen, norra och största
delen, samt en del af Turkestän, eller landet kring mel-
lersta Syr Darja. — Kirgiser - steppen är låg och kal,
samt dels gräsrik, dels sandig och ofruktbar, med en
mängd små saltsjöar och steppfloder. Vestra delen
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ojemnas något af Urals södra utskott. Dessa för-
platta sig småningom och öfvergå till en föga upp-
höjd, ofruktbar platå, Ust-Urt, som skiljer Aral från
Kaspiska hafvet. Klimatet är lika strängt som i södra
Sibirien. Af mineralier hafva guld, silfver, bly, kop-
par, jern, grafit och stenkol blifvit upptäckta. Step-
pen genomtågas af handelskaravaner. Invånarne Kir-
giserna lefva af boskapsskötsel (kameler, hästar och
isynnerhet får med fettsvansar) samt äro mohammeda-
ner. — Det Ryska Turkestan är ett vackert och frukt-
bart land, genomdraget af Thjanschans vestligaste ut-
skott. Det framalstrar mellersta och södra Europas
frukter, silke och bomull i ymnighet. Invånarne äro
dels bofaste (Sarter eller Bucharer), dels nomader (Kir-
giser) och bekänna sig till islam. De förstnämnde idka
stark karavanhandel.

Vestra Dsungariet, mellan Sibirien i n. (i gränsen
Irtysch), Kinesiska Dsungariet i ö. (i gränsen Saisan
och delar af bergraderna Tarbagatai och Alatau), Lilla
Buchariet i s. (Thjanschan), Kirgisersteppen i v. —

Landet är uppfyldt af höga berg. På södra gränsen
uppstiger Thjanschan till en höjd af 20 t. par. fot (top-
pen Tengri-Khan, vid Syr-Darjas källor); södra och
mellersta'delen uppfyllas af Thjanschans utskott Ala-
tau (12 —15 t. p. fot); norra delen ojemnas af Altais
utskott Tarbagatai (ända till 9700 p. fot). I vestra
gränsen sträcker sig den stora steppsjön Balchasch, som
upptager floden Ili; i s. finnes alpsjön Issyk-kul, belä-
gen 4700 p. fot öfver hafvet. Landets södra del, s.
om Ili, kallas Transilensien; mellersta delen, n. om Ili,
kallas Semirétschenskaja, d. ä. de sju flodernas land (de-
ras, som falla i Balchasch). — Klimatet är uti Ilida-
len mildt, så att ris, vin och bomull kunna odlas. Af
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vilda djur mötas här renen och tigern. På ädla me-
taller är ingen brist. Invånarne äro Kirgiser; äfven
finnas här Ryska, nybyggare, mest Kosacker.

Amur-Landet, nordöstra delen af 'Mandschuriet,
skiljes i n. från Sibirien genom Jablonowoi Chrebet.
I gränsen mot Kina flyta Amur och dess högra biflod
Ussuri samt kustfloden Tumen-ula. — Landet är ber-
gigt och skogigt samt fruktbart, men föga odladt. I
skogarna träffas äfven ädlare löfträd: ek, alm, ask,
lönn, lind; sydligast trifvas vinrankor och fruktträd.
Stor rikedom på fisk och pelsdjur. Af mineralier hafva
silfver, jern och stenkol blifvit upptäckta. — Landet
bebos af vilda, hedniska folk: Tunguser och Giljaker.
Längs Amur hafva Kosackbyar och några städer blif-
vit anlagda. Ö. om Ussuri bo mest Kineser. — Utan-
för ligger ön Sachälin, der man upptäckt stenkol.

I anseende till förvaltningen sönderfaller hela den
ö. om Ural liggande delen af Ryska riket i 3 general-
guvernementer: Vestra Sibirien, Östra Sibirien och Turkestan.

Vestra Sibirien. 2 guv. och 3 styrelse-områden. — 1. guv.
Tobolsk, kring nedra loppet af Ob och Irtysch. — Tobölsk, han-
delsstad vid Tobols utflöde i Irtysch, fabriker (läder, såpa),
guvernör. 18 t. — Omsk, vid Irtysch, generalguvernörens säte.
19 t. — Tjumen, stor årsmarknad, berömda juftfabriker. 12 t.
— 2. guv. Tomsk, kring öfra Ob. — Tomsk, vid Ob, god han-
del, guvernör. 23 t. — Kolyvan, vid Ob, stensliperi. 3 t. — Bar-
naul, vid Ob, hufvudort i Altais bergslag. 11 t. —3. Omr. Semi-
palatinsk, längs öfra Irtysch, till Tarbagatai i s. — Semipala-
tlnsk, vid Irtysch, hufvudort, handel på Kina och Turan. 7 t.
— 4. Sibiriska Kirgiserområdet, östra hälften af Kirgisersteppen.
— 5. Orenburgska Kirgiserområdet, vestra hälften.

Östra Sibirien. 2 guv. och 4 styrelse-områden. — 1. guv. Jeni-
seisk, kring Jenisei. — Krasnojarsk, vid Jenisei, god handel, guver-
nör. 101.1 nejdenrika guldvaskerier. —2. guv. Irkiltsk, kring An-
gara och öfra Lena. — Irkutsk, vid Angara, Sibiriens största stad.
general-guvernörens och guvernörens säte, hufvudnederlagsort
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för pelshandeln. 28 t. — 3. Omr. Jakutsk, kring Lena, Jana,
Indigirka och Kolyma; det största i hela riket (74 t. qv. mil).
— Jakutsk, vid Lena, hufvudort, ansenlig handel med pelsverk
och elfenben. 6 t. — 4. Transbaikålska området, ö. om Baikal.
— Kjachta, nära Selenga, vid kinesiska gränsen, hufvudplats
för byteshandeln på Kina. 5 t. — NertscMnsk, nära Schilka, huf-
vudort för bergsbruket i Daur. 4 t. — 5. Amur- området, n. om
mellersta Amur. —6. Östra Sibiriens kustområde , kustlandet vid
Stora oceanen, från Korea till Tschuktschernas land. — Niko-
thjefsk, nära Amurs utlopp, hamn, guvernör. 5 t. — Castries-vi-
ken, god hamn, jernväg öfver ett smalt näs till Amurfloden.
— Petropäwlosk eller Awhtscha, god hamn på Kamtschatka, 1342
f. mil från S:t Petersburg. 500 inv.

Turkestan. 2 styrelse-områden. — 1. Syr-Darja, landsträc-
kan mellan steppfloden Tschu i n. och Syr-Darja i s. samt
några områden på andra sidan om Syr-Darja. — Taschkent,
nära Syr-Darja, stark fruktodling och handel. 20 t. — Turke-
stan, nära Syr-Darja. — 2. Semirétschenskaja, mellan Thjan-
schan i s. samt Balchasch och Tarbagatai in. — Kopal, en
nederlagsort för handeln på Kina och Turan. 6 t.

Konungariket Polen.
2216 qv. mil, 5,300,000 inv.

Polen är beläget mellan 50° och 55° n. br. samt
mellan 351/.0 och 42° längd. Största utsträckningen
utgör i n. och s. omkring 50 f. mil, i ö. och v. omkring
40. Det gränsar i ö. till Ryssland (guv. Kowno, Wilno,
Grodno och Wolhynien), i s. till Österrike (Galizien), i
v. och n. till Preussen (prov. Schlesien, Posen och Preus-
sen). Mot Ryssland utgöres gränsen mestadels afBug,
Narew ochNjemen, mot Österrike till en del afWeichsel.

Landet är en enda stor slätt, på hvilken ängar
och sädesfält omvexla med skogar och träsk. Blott
sydvestra delen ojemnas något af Karpathernas ut-
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skott, Sandomir-bergen, hvilkas högsta del är Lysa Göra
med det Heliga Korsberget (2 t. p. fot). — Landets huf-
vudflod är Weichsel, som upptager Piljca (Pilitsa) från
v. och Bug jemte dess högra biflod Nareé från ö. I
s. v. rinner Oders biflod Warthe. Augustowo-kanalen le-
der från Narew till Njemen. I nordöstra delen af
landet finnes en mängd små sjöar.

Klimatet är mildt och ganska sundt, utom i de
sumpiga trakterna, hvilkas invånare besväras af den
såkallade polska martofvan. Arets medeltemperatur är
från -f- 6° till +9° C. Nederbörden är ganska ym-
nig och utgör under året omkring 23 tum. — Jord-
månen är i södra delen mycket fruktbar, v. om Weich-
sel sandblandad, i n. sumpig. Skogarne, som anses
upptaga 73 af landet, bestå af barrträd och ädlare löf-
träd, såsom ek, lönn, lind och i s. bok. Metaller fö-
rekomma i sydvestra delen, och mest jern, men äfven
mycket zink samt koppar och bly. — Landets hufvud-
näring är åkerbruk, som bedrifves med så stor fram-
gång, att Polen är ett af Europas sädesrikaste länder
(hvete, råg, korn, hafra). I norra delen idkas stark
linodling och biskötsel; hampa, tobak och trädfrukter
(äplen) odlas i södern, der äfven boskapsskötseln är
betydande, isynnerhet fårafveln. Fisket i floderna är
godt. — Industrin är temligen utvecklad och lemnar
isynnerhet bomulls- och ylletyger, hvitbetssocker och
metallvaror. Den yttre handeln är ganska betydlig
med säd, lin, ull och trädvaror. Äfven den inre han-
deln är liflig på talrika årsmarknader, hvilka hållas i
hvarje stad och köping, men den är, liksom den yttre,
nästan helt och hållet i .Judarnes händer. Landets
största handelsstäder äro Warschau och Kalisch. Från
Warschau leda jernvägar till grannländerna.
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Invånarne äro till största delen Polackar (372 milj.),
hvilka jemte Lithauerne (7é milj.', i nordöstra delen)
bekänna den katolska läran. För öfrigt finnas här
72 milj. Ryssar (Ruthener, i sydöstra delen), öfver 1/_
milj. Tyskar och Öfver 72 milj. Judar.

Polen styres af en Kejserlig Ståthållare (Namest-
nik). Det är indeladt ilO guvernementer, hvilka heta
lika med hufvudorterna: Warschau, i midten af landet;
Radom', Kielce, Piotrköw och Kälisch, venster om Weich-
sel; samt Lublin, Siedlce, Plock (Plotsk), Lomza (Lom-
scha) och Suwalki, höger om Weichsel. — I historiskt
hänseende sönderfaller Polen i landskaperna: Mazovien,
mellersta och norra delen, och Podlachien, nordöstra
delen; samt delar af Kujavien (i n. v.), Stor-Polen (i
v.), JJiUa Polen (i s.), Röda Ryssland (i s. o.) och Li-
thauen (den smala landsträckan ytterst i n.).

Warschau, på en sandig slätt, genom W7eichsel skildt från
förstaden Praga, Polens.hufvudstad och ståthållarens säte; tillika
landets största fabriks- och handelsstad, befäst (Alexanders-cita-
dellet). Erkebiskop, högskola o. a. skolor. Jernvägar till S:t
Petersburg, Wien, Berlin och Brest-Litofsk. 180 t. I närheten
Lazienki och Belvedere, kejserliga slott med vackra parker. —

Kielce, bergstad vid Lysa Göra, jern- och stålfabriker (liar m.
m.). 7 t. — Piotrköw, station vid jernvägen Warschau—Wien.
12 t. — I samma guv.: Gzen (Tschen) stochöwa, vid Warthe,
med ett talrikt besökt kloster, station vid samma jernväg, 13
t.; — Lodz, landets andra fabriksstad (bomullsvaror), genom
en bibana förenad med samma jernväg, 34 t. — Khlisch, vid
Warthes biflod Prosna i vestra gränsen, vigtig handelsstad.
14 t. — Lublin, handel med säd och ungerskt vin, stora mark-
nader. 22 t. — Iwhngorod, i samma guv., fästning vid mynnin-
gen af Wieprz (Weprsch), som faller i Weichsel. — Siedlce,
station vid jernvägen Warschau—Brest Litofsk. 10 t. — Plock
(Plotsk), vid Weichsel. 17 t. — Nowo - Geörgiefsk (f. d. Modlin), i
samma guv., vid Bugs utlopp, fästning af första rangen.


