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Johdatus.
§. 1. Maan-opas. Maan Rarcta.

Maa-pallo.
vv^ aan opas neuwoo meille 1) Maan
rakennuksen, suuruuden ja liikku-
misen, 2) sen pinnan laadun ja hedel-
mät, ja 3) Maan päällä olewista
kansakunnista.

Maan Kartta on isoimman mikka
pienemmän maaosan ja siinä olewien mer-
killisten, niinkuin merien, «vuorien j. n. e.,
kuwaus- — Maapallo on maan raken-
nuksen jälkeen tehty kerä, johon on kuwailtu
maim, «vuoria j. n. e.

§. 2. Näköala. Ilmat. Maailma.
Näköalaksi mikka Taiwaan ran-

naksi kutsumme me sen ymmyrjäiftn alan,
jossa maa ja miwas. näyttäwät mpaawaan
toisensa.

Waltailmat owat neljä: Pohja,
Et e. lä, Itä ja Länsi. Se tknomiwaas<
ta, josta aurinko näyttää nouseman, on
Itä; se, jonne hän laskeu, Länsi; se jossa
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hän on puol-Npäiwän aikana, Etelä, ja se
joka on etelän wasmpäätä, Pohja.

Maailman mittaamattomassa awaruu-
dessa (Taiwaalla) kulkee lukemattomia täh-
tiä, jotka owat hawaim. olewan kahdenlai-
sia, nimittäin 1) senkaltaisia, jotka itses-
tjään lo is tawat ja aina owat liikkumat-
ta; täänkalminen on aurinko ja usianimat
tähdet; näitä kutsutaan kunto nai siksi
tähdiksi; ja 2) ne jotka itsestään o-
«vat pimiät, ja aina olisiwat semmoiset,
jos toiset ei walkaiseisi heitä, ja jotka aina
mummuwat toisistaan ja muista maailman
palloista; näitä kutsuman liikuiviksi täh-
diksi jaPyrstö tähdiksi. Edellisten jouk-
koon, joim on 11, kuuluu Maakin. Kaikki
liikkuwaiset tähdet saawat «valonsa ja läm-
pymänsä auringosta, pyöriissänsä sen ym-
päri suurissa soikeissa ratoissa, toinen tois-
tansa ulompana. Pyrstötähdet saawat,' kul-
kiissaan auringon ympäri, siitä «valonsa,
ja heidän ympärillään on kummallinen «val-
kia pilwi, ja he seurataan säe-wastalm,
jom me kutsumme Pyrstöksi. Se on ha-
jotetun tukan näkönen, ja siitä on heitä
muihen kielie.; jälkeen Ruotsissakin kutsuttu
Komeetiksi, jöka on niin paljo kuin Tukka-
tähdet. Neljän liikkuwaifen tähden ympä-
rillä pyörii Kuita, jotka myös owat pimeitä
kappaleita, «vaan «valaistaan Auringolta



Aurinko on kaikkein liikkuwaisten tähtien
keskessii. Sen ja Maan «väliä on 12 millionia
peninkulmaa. Aurinko ynnä liikkuwaisten ja
Pyrscöcähcien kanssa tekee meidän Aurin-
kokuntamme. Kuin kaikki kiimonaiser täh-
det mahmwat olla auringoim ja heillä niin-
muodoin mahtaa olla liikkuma tähtiä ym-
pärillään, niin on sillä mwalla tuhat kerma
tuhansia Aurinkokuntia. Kaikki nämät yhteen
luettuna kucsumma me Maailmaksi, jonka
awaruus, järjestys ja ihanuus mahma meissä
«vaikuttaa korkian kummastelemisen jakunni-
oittamisen sille Laupiaalle Olennolle, joka
«vanhurskaalla , sanallaan on Miken tämän
tehnyt.

§. 3. Maan rakennus, suuruus ja liik-
kuminen.

Maa on melkeen ymmyrjäincn
kappale, ja liikkuu «vapaasti awaruudessa,
niinkuin Aurinko, Kuu ja muutkin miwaalla
olewat kappaleet, ilman että heillä on mi-
täkäiin «varaa taikka napaa.

Maan ymmyrjäisyys todistetaan seuraa-
«valla mwalla:

1. Kuin Maa kutkiissaan Auringon
ympäri tulee Auringon ja Kuun «välille,
niin heittää se ymmyrjäisen «varjon Kuun
päälle. Kuin «varjo on ymmyrjäinen, niin
piW myös Maan oleman ymmyrjäisen.
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2. Kuin «vuoret, kirkontornit mikka
laiwac owat meistä kaukana, niin emme
silloin näe heitä ensinkään; «vaan jos lii-
henemmme heim, niin näemme ensin aino-
astaan ylimmät osat heiltä, sim, kum
enemmin ilkenemme, sitä enemmin näemme
heism, ja «viimen koko kappaleen. Syy tä-
hän on maan ymmyrjäinen rakennus, sillä
hän peittää ymmyrjäisyydellään sitä enem-
min, kum kauwempana me olemme hä-
nestä.

3. Monesti on purjehittu maan ym-
päri ja laskettu esimerkiksi aiwan itään ja
tultu kotiin lännestä; niinmuodoin on maa
ymmyrjäinen.

Erm maa meille näyttää olewan ei
ymmyrjäinen «vaan tasainen, tulee siitä,
ett'emme kerralla aina saata nähdä hänestä
kuin aiwan «vähäisen osan.

Kuin maa mitattaisiin suoraan läpit-
sensii, niin mlis sitä 1192 peninkulmaa,
«vaan maan pintaa on 4,458,000 nelikul-
maista peninkulmaa.

Sitä mittaa, jolla paikkain kaukaisuus
toisista paikoista määrätään, kutsuman
peninkulmaksi. Peninkulma ei ole joka
paikassa yhtä pitkä. Kuin tahtoo tiedä yh-
den maa-alan awaruuden, niin mimman se
phtäsiwuisilla nelikulmilla;ja niinmuodoin
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on yksi nelikulmanen peninkulma yhtä piM
ja wism lewiä.

Maan liikunto on kahdenlainen. En-
simäinen eli sen päiwällinen liikunto
on senkaltainen, että maa käännäksen aja-
tuksissamme kmvailmn akselinsa ympäri
lännestä itään 24 tunnissa, jom aikaa me
kutsumme wuorokaudeksi. Tästä tulee m>
sainsn walon ja pimeyden mikka päi-
wän ja yön muutos, kuin maan molem-
mat puoliskot joka «vuorokausi käänrywät
wuorokkain aurinkoa «vasten ja hänestä pois.

Maan pyöriminen lännestä itään tekee
sen, että aurinko ja tähdet näyttäwät kul-
keman aiwan toisin, nimittäin idästä läncem.

Maan toinen mikka «vuosinen lii-
kunto on senkaltainen, mä maa juokfte
pitkin soikeata piiriä auringon ympäri 365
päiwäsfti, 5 tunnissa, 48 hetkessä (minuu-
tissa) ja 45 räpäyksessä (fekundissa), jokai
aika kutsutaan «vuodeksi.

Siitä että maa liikkuu ja me seuraam-
me hänen kanssansa, näyttää se meille kuin
aurinko kulkisi ja maa olisi yhdessä kohden.

Kuin kuu «vuoden kuluessa pyörii 12
kerma maan ympäri, niin oli wuosi jaettuna
12 kuukauteen. Kuin kuu maan ympäri

kulkiissaan tulee sen ja auringon «välille,
niin estää se auringon «valkaisemasta maata;
siitä mlee auringon pimeneminen. Kuin
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mas maa tulee kuun ja auringon «viilille, niin
estää hän auringon walkaisemasm kuum;ja
tästä tulee Kuun pimeneminen.

§. 4. Maan akseli. Naroat. päiwan-
rasaaja. puolipäirvän piirit. N>uo-

den ajat.
Maan akseli on se suora wiiwa,

jonka me ajatuksissa kumailemme olewan
«veitty maan läpi pohjoisesta etelään.
Tämän wiiwan Pohjois pää kutsuman
Pohjois nawaksi, ja etelässä olema
pää Etelä nawaksi.

Päiwän tasaajaksi kutsuman sitä
ymmyrjiiistä kaaria <sirkeliä), jonka me
ajatuksissa kuwailemme olewan «veitty aiwan
maan yli, yhtä kaukana sekä Pohjais
että Etelä nawasta.

Kaikki kaarit jaetaan 360 yhtä suuriin
osiin, joita kutsuman graaviksi; joka graadi
taas 60 hetkeen, ja joka hetki 60 rä-
päyksten.

Puolipäiwän piiri on se ymmyr-
jäinen kaari, jonka me itsellemme kuivai-
lemme olewan «veitty aiwan päiwän tasaa-
jan poikki Pohjas ja Etelä naivan ja kaik-

kein muihen maapaikkain läpi. Puolipäiwän
piiriksi kutsuman niitä sentähden, että kaikki
ne paikat, jotka owat saman puolipäiwän
piirin alla, saamat samalla aikaa puolipäi-
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§. 5. Räänne.piirir. Napapiirit. Maan
wvöc. Ilma.

Käännepiiriksi kutsuman ne piirit,
jotka kulkewat Maan ympäri, päiwän-msaa-
jan mukaan ja yhtä kaukana hänestä, ni-
mittäin 23; graadia. Näitä on kaksi ja
kutsuman käännepiiriksi semähden, että Au-
rinko näyttää niinkuinkääntyiin takaisi,
kuin tulee näistä toisen eli toisen päälle.

Se joka on pohjaan päin Päiwän
tasaajasta kutsuman Krapun Käänne-
piiriksi.

Se joka on etelään päin Päiwän
tasaajasta kutsuman M e t säk aur i n Kään-
nepiiriksi.

Napapiiriksi kutsuman niitä ym-
myrjäisiii kaaria, jotka ajattelemme oleman
«veityt Maan ympäri samalle suunnalle kuin
Päiwän tasaaja ja yhtä kaukana Maan
nawoism kuin Käiinnepiirit owat Päiwän-
msaajasm. Näitäkin on 2, nimittäin Pohjanen
Napapiiri, 23; graadja Pohjais-nawasm
ja eteläinen Napapiiri 23; gradia
Etelä naivasta.

Maan Wöillä ymmärretään ne
osat Maan pjnnasm, jotka owat
edellänimitettyin piirien wälissä. Niitä on
5, nimittäin.

1. Lämmin mikka kuu mma Wyö,
molempien Käänn epiirien «välillä. 2.Po h ja is-
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wiinsä. Sen puolipäiwän piirin kautM> joka
on otettu ensimäistksi, jaeman maa kahteen
puoliskoon, nimittäin itäiseen ja länti-seen puoliskoon.

Wuoden aikain muutos ja piiiwäin
epätasainen pituus tulemat maan kallellaan
olemasta siasta aurinkoa masten, ja hänen
«vuosisesta liikunnostaan sen ympäri, sillä
mwalla,' että maan Pohjoisnapa yhden
puoli «vuotta (21 päiwästä Maaliskuuta
21 piiiwään Syyskuuta) käännäkfen «vas-
ten aurinkoa, ivaan toisen puoliwuotta (21
päiwästä Syyskuuta 21 päiwään Maa-
liskuuta) pois auringosta.

Edellisessä tapauksessa on meillä, jotka
asumme päiwän tasaajan pohjaisella puolella,
K ewät ja Kesä; jälkisessä Syys ja
T alwi. Niillä Mas, jotka owat Päiwän
tasaajan eteläisellä puolella, on edellisessä
tapauksessa Syys ja Talwi, «vaan jälki-
sessä kewät ja kesä.

Kuin pohjaisnapa on lähinnä aurin-
koa, »niin on meillä, jotka asumme pohjais-
puolella, pitemmät päiwiit, sydän kesän ai-
kana (19—22 päiwään Kesäkuussa.) Kuin
taas Etelä napa on lähinnä aurinkoa, niin
on meillä lyhimmät piuwät sydän talmm
aikana (19—22 päiw. Joulukuussa).



11

puoline n lempiä Wyö, Krapun Kään-
nepiirin ja pohjaisen Napapiirin wälillä 3.
Etetäpuoliuenlempiä Wyö, Metsän-
kauriin ja eteläisen Napapiirin «välillä. 4.
Pohjais puolinen Kylmä Wyö, poh-
jaisen Napapiirin ja Pohjaisnawan wälillä,
ja 5. Eteläpuolinen kylmä Wyö,
eteläisen Napapiirin ja Erelänaman mälillä.

Jokaisen paikan Ilma määrätään
suurimmaksi osaksi sialtaan näissä Wöiksi
kutsumissa maa osissa. Ainoasiaan kuummalle
Wyölle lankiawat Auringon säteet suoraan
alas ; muille Wöille lankiawat he , Maan
ymmyrjäisyyden suhteen, «vinoon, jonkatähden
heillä onkin wähempi woimaa.Kuta etempänä
niinmudoin yksi paikka on Päjmänmsaajasm,
sitä ivinompaan lankiawat Auringon säteer
hänen päällensä, ja sitä kylmempi on myös
ilma siinä paikassa.

§.6. Leweys. pituus.
V)den paikan Leweydellä ymmärtää

Maanopas senkaukaisuudenPäiwäncasaajasm.
Leweys luetaan mikka pohjasta eli etelästä,
ja graavit luetaan Puolipäiwän piirillä.
V)den paikan Pituudella ymmärretään
sen kaukaisuus ensimäisestä Puolipäiwän
piiristä. Pituus on taikka itäinen eli
läntinen ia graadit luetaan P äiwänmsaa-
jalla. Kuin tuntee yhden paikan sekä Lemcyoen



12

että Pituuden, niin on sen paikan sia selwästi
määrätty.

§.7. Ilmakaari. Maa. wesi.
Maapallon ympärillä on joka haaralla

hienoa juoksewam, läpinähtäwää ainetta, jota
kutsuman Ilmaksi.

Lämpimän «vaikutuksen kautta Maan
pinnan, olletikin meden, päälle, nousee ilmaan
alil.omais.sli hienoja, monesti näkymättömiä
huuruja, jotka .vähitellen laskeumat alas
kasteena, taikka muuttumat ilmassa
pilmiksi. Kuin tämä. hieno mesiain. kokou
pisaroiksi ja kaswaa, niin tulee se alas
uswana, sateena, lumena ja rakeina
Että huurut nousemat «vedestä lämpimän
«vaikutuksen kautta, näkee walkialle pannusta
«vesipadasm. Kum korkiammalle ilmaantulee,
sitä kylmempi on siellä. Lumirajaksi kut-
summe sitä korkeutta ylempänä nierm, jonka
yläpuolella Lumi ja Jää eiwät koskaan sula.
Tämä ei ole yhtä korkialla joka paikassa
Maan päällä, «vaan kaikkein korkiam-
malla Päiwänmsaajan alla, sillä siellä on
lämmin isoin, ja wähenee sitte, kuta enemmin
poikkenee Päiwänmsaajasm Napoin päin,
niin että se niihen kohdalla on hywin alhaalla.

Maan pinnalla on Ma ata ja W että!
«vaan maa ei ota kuin ;, «vesi mas peittää-,
koko Z Maan pinnasta. Kaiken maan yM
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parilla on jokapaikassa ivettä. Mantereek-
si mikka Mannermaaksi kusumme isoim-
mat maa kappaleet. Luotoiksj, Luoto-
maiksi ja Saar ik si kutsutaan pienemmät
osat maasta, joihenympärillä on jokapuolella
mettä. Niemiksi ja Niemimaiksi kutsu-
man ne osat maasta, joihen ympärillä
usiammin puolin on wettii, maan jotka yh-
deltä puolen owat kiini mantereessa. Mää-
ki elukaksi kutsutaan kaitaa maa-kapaletta,
joka pistää pitkälle mereen. Taipaleksr

kutsuman hienoa maasuikaletta, joka, .roittaen
kaksi järmeii, yhdivtää kaksi maata. Maan
pinnalla olewat ylämät kutsuman, korkeutensa
ja muun olentonsa suhteen, mäkiloiksi^maaseliksi, wUoriksi, wuorenfeliksi
ja muor ikun ni k si. Niem ek si kutsuman
yhtä järmeen pistämätä, kaima maata.
Tulta-suitsuttamat «vuoret oksentamat amauk-sesman mlm ja palamam ainetta, jota
kutsuman Liekiksi. Wuorten mälillä on
siellä ja täällä symempiä mikka matalampia
lomia; näitä kutsuman taksoiksi: kuin
näihen lomien piiri on isoimpi ja he omac
melkeen yhtä tasaisia, niin kutsuman niitä
tasamaiksi. Jos semmoinen tasamaa ow
kasmamatoin ja peitetty pieniltä kimiltä taikka
hiekalta, niin kutsuman se Erämaaksi.
Lumija lää-lakeudet owat suuret joukot
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tuma eli jäätä, jotka owat aina sulamatta,
korkiain «vuorten päällä ja lomissa.

W esi on mikka puhdasta, ruos,
teis t a eli su ola ist a. Wesi peittää usiampia
osta maapinnain lomista, joim suuruutmsa
ja erilaisen laatunsa muoksi 'kutsuman erilailla.
Lähteet omat pienempiä ««.esikokouksia,
jotka omasm «voimastaan nousemat maasta.
Se wesi joka juoksee lähteestä, kutsuman
puroksi. Usiampien purojen yhdistyksestä
tulee joki, jausiampien jokien yhdistyksestä
wir ta. I iirweksi kutsuman sitä mesijoukkoa,
joka kaikilta puolin on suljettu maalta.

Watta-merekfi kutsuman sitä mesi-
joukkoa, joka on mantereihen ympärillä.
Meren mesi on suolaista -ja pahamakuism,
ja ei kelpaa juomaksieikä keittoon. Salmeksi

kutsutaan sitä kaitaa osaa merestä, joka,
eromäen kaksi maata, yhdistää kaksi mettä.
Kanamaksi kutsuman taidolla tehty yhdistys
kahden meden mälillä. M erin ielukaksi
kutsutaan se pyörimä liikunto , joka medellä
on muutamissa paikoin merellä. Meri myös
nousee joka muorokaus , ja tätä kutsuman
«virtomiseksi, joka on 6 tuntia pitkä, ja
laskeksen samoin, jomkutsutaan laskeumi-
seksi, ja on myös 6 mmia pitkä.

§. 8. Maan osat. walcameret.
Isoimmat yhdessä olemat maa-kappaleet
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kutsuman Maan osiksi, ja niitä on 5,
nimittäin ;

I. Itäisessä maa-puoliskossa
1. Europa Pohjaislännessä. 2. A-

sia Pohjaisidässä, ioka on yhdistetty sekä
Europaan mä 3. Afrikan kanssa, joka on
etelä tännessä.4 Au strlali a etetäidässä, val-
jaita luotoja ja saarim, joisra Uus Hol-
landi on isoin.

11. Läntisessä maapuoliskosfa:
5. Amerika. Näistä maan osista

kutsuman ne 3 edellistä WanhaksiMaail-
maksi, ei sen «vuoksi että se osa Maam
olis wanhelnpi, maan siitä syystä , että se
on ollut meille kauemmin tmm; ja ne 2.
jätkistä kutsuman yhteisellä nimellä Uudeksi
Maailmaksi, sen suhteen, mä me olemme
tulleet tuntemaan ne paljon myöhemmin.

Walmmeret jaeman 5 pääosaan:
A) Pohjais Jäämeri mikka Rut-

jan Meri, Pohjaisnawan ympärillä,
piiritetty Europaan, Asian ja Amerikan
pohjaisilm mailta.

B) Etelä-läämeri, Etelänawan
ympärillä.

C)Läntinen mikka Amerikan Me-
ri, jonka itäisellä puolella on Europa ja
Afrika, ja läntisellä puolella Pohjais- ja
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Etelä-Mmerika. Tämä katsoman oleman
Päiwänmsaajalm jaettu kahteen osaan, ni-
mittäin: Atlantin Meri pohjassa ja
Ethiopian Meri etelässä. Atlantin Me-
restä tulee kaksi suurm lahtea: pohjaisitäär.
Itä Meri, ja eteläitään Keski Meri,
joka eroittaa Europan Afrikasta.

D) Hiljainen mikka Etelii-Meri,
jonka itäisellä puolella on Amerika, ja län-
tisellä ja eteläpuolella Asia ja Uus Hol-
landi.

E) Indian Meri, jonka ympärillä
on Etelä-Asia, itäinen Afrika ja läntinen
Austraalia , ja etelässä juoksee tämä meri
yhteen Etelä-läämeren kanssa.
Z. 9. Ihmissuwut. tValaistus. Uskon

Oppi.
Maan isännät, Ihmiset, omat yhden-

kalmiset toisiinsa kanssa ruummiin rakennuk-sen suhteen, maan erilaiset karmansa, kielensä,
taitonsa ja Uskonopinsa suhteen. Heidän
määränsä luetaan 800 eli 900 millionikfi.

Karmansa suhteen omat ihmiset jae-
tut 5 sukuun a) «valkia,, johon kuuluu
Europalaistt , Läns- Asialaijet ja Pohjois-
Afrikalaiset, b) kelta- ruskia, johon kuu-
luu Itä- Asialäiset; c) musta, jolla on
kähärä millainen tukka , ja johon kuuluu
Afrikan ja Uus-Hollandin mustat asujamet
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mikka Neegeriläiset; d) was ki- pun ai n en>
johon kuuluu Amerikan periasukkaa.; eZ
mu st anr usk ia, johon kuuluu Itä- In-
dian ja muummain Australian pienempiem
luotojen asuiamtt.

Elämäkertansa ja walaistukseli-sa suhteen saattaa ihmiset jakaa 4 luokkaan:
1. Kesyttömät mikkä Willit, jotka elä-
mät ei paljoa paremmin kuin luontokappaleet,
ilman Läim ja Hallimksem; 2. Paimen-
kansat, joilla ei ole,, wakoja asunsioja, waan
eläwät ainoastaan karjoistaan ja muuttelemat
niiden kanssa, kuin mrwitsewat parempia
laitumia ; 3. Maanwiljeliät, joilla on
Varsinaiset asuinpaikat; 4. Wala istu c>
joilla on ei ainoastaan warsinaiset asumasiat,
waan myös sen siwulla paremmat kansa-
kunnalliset asetukset ja suurempi malaisms.

Uskon opin suhteen jaetaan ihmiset
kahteen pääluokkaan 1) ne jotka palwelewat
sitä yhtä, totista Jumalala, ja 2)
Pakanat, mikka ne jotka palwelewat usi-
ampia lumaloim. Edellisissä on mas 3
pääjakausm, nimittäin:

A) Kristin opi, säätty Wapahta-
jalmmme lesukselm Kristukselta noill 1820
wuotta sitte.

Se jakau2 toisistaan ivahan eroawaaw
pää- lohkoon, nimittäin:
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a) Katoliikiläinen Uskon Oppi,
jska hajoaa kahteen osaan: Paamilainen
Katoliikiläinen, joka tunnustaa Paamin
Ruomissa Kirkon maalliseksi päämieheksi,
j.l 2) Greekan Katoliikiläinen, joka
ei mnnusm Paamia Kirkkonsa päämieheksi.

b) Protestantin en Uskon Oppi,
joka hajoaa 3 «vähän eroamaan osaan: 1)
Ewangeliumillinen Luteeruksen, 2)
Ewangeliumillinen Parannettu, ja
3) Ewangeliumillinen Englandin
Uskon oppi.

B) Juutalaisten Uskon oppi,
säätty Jumalaisten Lainasenajalm Moosek-
selta, noin 3,300 «vuotta sitte.

C) Mahometin Uskon oppi Arabia-
laisella, Mahometi nimiseltä kauppamiehelm,
noin 1,200 «vuona sim.

§: 10. Maat. Ransat. waltakunnar.
Vks Maakunta on yks määrätty

osa Maan pinnasta. Vks Kansa on kokous
ihmisiä, jotka yhteisen alkunsa, kielensä, m»
painsa, lakiinsa j: m: kamm owat keskenänsä
yhdistetyt ja eroimut toisista ihmisistä.
Walcakunca on wapa yhteys usiampia
sukuja, toisinaan kansojakin, jocka omat yh-
distyneet saman lain ja hallituksen alle. Jo-,
kaisen Walmkunnan päämrkoims on se, että
lewiltää walaiscusm ja siweyttä jäseniensä
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kesken. Tullakseen tähän tarkoitukseen, pitää
Walcakunnan ennen kaikkia jokaism jäsentään
sekä toisia jäseniä eccä ulkonaisia «vihollisia
«vastaan. Kuin Walmkunnan kaikki jäsenet,
mikka koko Kansa, eiwät itse saara olla o-
fakkaat hallituksesta, niin on Kansa pitänyt
anma tämä korkia «voima yhdelle Hallitsialle
Mikka Hallitukselle. Korkein hallimsmoima
on niin muodoin , asiain luonnon jälkeen,
kolmesta laadusta. 1 Oikeus säätä lakia
mikka asettaa Kansalle yhteisiä ojennusnuoria,
ja panna Kansan päälle meroja j: n: e:
Mikka lain säätäjä «voima. 2 Oikeus»
Mä Lain käskyjen jälkeen ratkaista riitoja
Walmkunnan jäsenten «välissä, mikka tuo-
mitsema.nen «voima. 3Wapaisuus että
hallim ja toimittaa kaikkl mitä Laissa o.r
fäätty, mikka toimit lama in en «voima.
Perustuslaiksi mikka Asetukseksi kur-
faman fe laki, joka määrää kansalliset sään-
nökset , taika miten ja kelm korkein «voima
ja hallitus toimitetaan.

Waltakunnalliscen säännöksien suhteen
jaetaan malmkunnac Ms m alt aifin ja
Wapawaltaisiin. Se Walmkuma jossa
korkein woima on kokonaan taikka joksikuksi
osaksi yhden ainoan hoteissa, kutsuman Pks-
«valt ai siksi. Täänkelmiftt «valtakunnat
omac mikka Perintö Wattakuncia,
jotka Hallilsian kuoleman jälkeen lankiawa-
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hänm tikimn-älle sukulaiselleen, mikka W a li-"
Waltakuntia, joissa Hallitsia maliman,
entisen kuoltua. Kuin Hallitsialla on kaikki 3
.dellänimit.ttyä mapaisumm hallituksessaan,
niin on Hän Itsemaltias. Se malmkunm
jossa ainoastaan yks osa näistä mapaisuuk-
sista on Ruhtinalla, ja isompi osa toimi-
tettaan kansalta mikka stn Asianajajilta
(Walmkunnan Säädyiltä, Herrain päiwilrä
j: n: e.) kutsuman Asetokselli seksi, ja silläsanoman oleman mapa mikka ase t uk se ll in en
Hallitusmuoto. Täänkalmisten Walmkuntien
jäsenet omat myös paljon enemmin rauhoi-
tetut. Ruhrinan sormuksesta, kuin niihen,
joissa kaikki moima on annettu yhdelle ai-
noalle. Hallitsioilla on myös erilaiset nimet
muutamia kutsutaan Keisariksi, toisia Ku-
ninkaksi, toisia mas Hermiksi j: n: e:
Wap am altai seksi kutsuman sitä malm-
kunma, jossa korkein moima mikka joku osa
siitä ei 01. yhdellä ainoalla ja masmuttomalla
hengellä, maan toimitetaan _lsiummilm mie-
hiltä, jotka määrätyksi ajaksi walliman kan-
salta. l ulm u u de ll a on siinä sia, jossa Hal-
litsia oman hyivämhtonsa jälkeen tekee mitä
rahtoo .Pääkaupungiksi kutsutaan sitä
kaupunkia, jossa Walmkunnan Hallituksella
on siansa, Hallituskaupungiksi mas
sitä, jossa Howi, se on Hallitsia ja hänen
sukunsa mmallisesti asumat.
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§. 11. Tuottamat. Ranppa.
Jokaista järjctöunä Kappaletta, 'joka

M maan päällä eli sisässä kutsuman tuotta-
maksi. Tuottamat jaetaan a) luonnon
tuottamiin, joita luonto motta itsestään,
ja b) taito tuottamat, jotka saamat
näkönsä ihmisen kädeltä.

Kauppa on mwaroihen waihmminen
toisia mmaroim eli rahaa masman. Kaupan
menestykseksi omat «varsinaiset paikat malicut,
jotka omat soweljaat mwaroihen asettamiseksi
ja myymiseksi j: n: e. Täänkalmisia paikkoja

kutsuman K auppapaik o i k si. Ne määrätyt
ajat ivuodesm, jolloin ostajat ja myyjät
kokoilivat surempiin joukkoin, tällä lamalla
asioioitaan ratkaistakseen, kutsutaan M ar-
ki n öiksi. Sentähden, etta mwaroihen
kuletmminen on kewywempi merellä kuin
maalla, owat kauppa-paikac mmallisesti
wesien rannalla. Kuin kauppaa käydibän m-
waroihm waihmmisella jakuljettamisella mer-
ta myöten, min kutsuman se m e ri* kaupak-
si, waan kuin mwaroim kuljetetaan maara
myöten, niin kutsutaan kauppa maa-kau-
paksi-

turopa
§. 8. Rajar. Suuruus. 3lsujamet.

Euroopan rajoja koskemat: pohjassa
Rutjan Meri, lännessä ja mlässö Atlantin
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Meri, ja idässä on se kiiniitetty Asian
kanssa.

Europaa noin 160,000. nelikulmaista
peninkulmaa, ja siiuä on asujamia noin 215.
millionaa.

§. 2. Meriä. Laksia. Salmia.
A) Rutjan Meri, jolla on läksi Wal-

kia Meri
B) Atlantin Meri, josm mlee

1) Pohjan eli Saksan Meri, jolla on
läksi Kattegaci, joka 3 salmen, Pienen
Baltin, Ison Baltin jaOresundin,
tamm on yhdisrktty. 2) Itä Mere n kanssa,
jolla itsellään on 3 lahtea, nimittäin: a) poh-
jassa Pohjan», b) idässä Suomen» ja
c) eteläidässä Niigan-laksi- 3) Englan-
din Kanama, jokaKalää-salmenkamm
on yhdistetty Pohjan Meren kanssa: 4)
IrlandinMeri, josm Santa Georgin
salmi juoksee; 5) Fran-jkan Mutka;
6) Spanian Meri, joka Gibraltari-
salmen kautta on yhdistetty 7) Keski,
Meren kanssa, joka on isoin taksi koko
maailmassa ja itse tekee laksia: a) Adria-
tin Meri ja b) Grekan Meri, joka
Dard anelli-salmen ka.ma on yhdistetty-
nä 8) Marmori-Meren kanssa, josm
Konstantinopelin salmi menee 9)
Mustaan Mereen,jokaKaffa-salmen
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kautta on yhdistetty A s somin Meren
kalissa.

§. 3. tVirtoja. lärwiä.
Seurawaiset mirrat juoksemat: a)

Rutjan Mereen: D «viina (Wenajoki),
(b Icämiereen: I.Weikseli. 2. Oderi(c
PohjanMereen:l.Elb e.2.Rein i, (d Frans-
kan Mutkaan: 1. Loire (Loeeri) 2. Ga-
ronne e) Spanian Mereen: T aio, f)
Keski-Mereen: I. Ebro. 2. Rooni. g) Adria-
tin Mereen: Po, h) Musman Mereen. 1.
Donama 2. Dniepri i) Assomin Me-
reen. Donni.
Usiammism lärmistä luettelemme tässä
waan: 1. Oneg a, 2. Laa toka, suurinkoko
Europassa, molemmat pohiaisitään Suo-
men Lchdesm,3. Wen eri, itään Katte-
gatista, 4. Meelari, länteen Itii-Merestä
5. Balatoni', pohjatsimim Adriatin
Merestä. 6. Bodeni-järwija7. Genferi
järwi, molemmat pohjaislänteen Adriatin
Merestä.

H. 4. N?uoria. Niemiä. Luonnon-laacu,
Tuottamia.

Europan esimmät wuorikunnat owat:
1) Pyrenean Wuoret, etelälännessä 2.
Alpit, etelässä, ja 3. Karpamit, melkeen
keskellä Europaa.
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Merkillisimmät niemet owat: 1 Pohjais
Niemi pohjassi«, 2. Finisterran Niemi,
läntisin; ja 3. Mat a pan in Niemi,
ereläisin malitereesta.

Ilmansa suhteen saattaa Europan
jakaa 3. Ilmapiiriin. 1) kylmä mikka Poh-
jaisin osa (65. gradiin Pohjais-Lewey.tä)?
jossa ei puut etkä mikään «vilja tule toimeen,
«vaan kaswaa ainoastaan peuran jäkälätä,

lempiä (65 ja 43. graadin wälillä),
jossa kaikki mwalliset wiljamme hyöstywät
ja kypsyivät, ja3) lämmin (43. graabism),
jossa sitruunipuu kaswa hoitamatakin.
Tawallisesti on maa täällä «varsin hedel-
mällistä.

Europan parahimmat Luonnon-tuot-
tamat owat seuraamat: Sarwikarja,
hewoiset, lampaat, siat ja kalat, kaikenlaista
eloa, «vjini., liina, pellawas ja metsänmottamat,
rauta, waski, tina, kiwihiilet, suola, hopia
)a kulta.

§<5. Maar ja waltäkunnac.
A) Pojan Meren maat: lännessä

1. Britanian luotomaat 2. Hollandi
ja Belgia idässä 3. Danmarki taikka
Juutin maa ja 4. Norja.

B) Itä-Meren maat lännessä t.
Ruotsi idässä 2. Wenäjänmaa: ye-
äsja 3. Preussia.
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C) Karpaattien maat: 1. Ungeri
ia 2. Turkinmaa.

B) Alppimaat: a) Pohjais-Alppimaa:
1. Saksanmaa ja 2.Sweitsi, b) Etelä
Alppimaa: Italia, niemimaa, ja c) Läns
Alppimaa: Frankriiki.

E)Pyrenean Niemimaa: 1. Spa-
nia> pohjaisin ja etelä puoli, 2. Portu-
gali, läntinen puoli.

Europa on jaettu 52. isoimpaan ja
pienempään yksmalmise en Walmkunman,
ja 28. Wapawalmiseen. Pksma-lmisism hal-
litsioism on 2. Keisaria, 15. Kuningasta,
1. Turkin Keisari mikka Suttani, 1. Paami,
1. Wali-Ruhtinas , 7. Suur-Hmmata
13. Herttuala ja 12 Nuhtinam. Kuninkaista
on 9. asemksellista , mikka joiden mapa
woilN-Mon Valtakuntain perustuslakien
kauna wähennetty. Walmkunmm suuruuden
ja sisällisen woiman suhteen jaeman ne 4.
luokkaan,nimittäm Walmkunnat ensimäiststä,
toisesta, kolmannesta ja neljännestä suuruu-
desta.

§.6. Uskon Oppi. N)alaisrus. Rauppa.
Kristinusko on muualla Europassa

saanut «vallan paitsi Turkitunaam, jossa
Mahom eti n oppi on walmkunnan uskona.Europalmset omat kaikistzl kansi>ist_> kokp
maan päällä enimmän «valaistut M
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siwistyneet. Sen siwulla owat he toisia
eillä kummallisen mito-ahkeruutensa ja lawr-
an kauppansa kautta, jojta he käywäc ym-
päri koko maailman.

He m i em ät muihin maihin mico-töitään,
jatuomat sieltä raaka-aineita ja muuta m-
waraa, niinkuin kahmia, sokuria j: y: e:
EdesautMkseen kauppaa omat Europalaistt
siirtäyneet muihin maa-osiin ja siellä pan-
neet maim allensa, joista he tuomat sokuria,
rommia, kahmia, pummulia, tupakkaa, joita
mwallisesti kutsuman yhteisellä nimellä siir»
lomaa-ta m aroiksi, sillä nämät «viljat
kaswawat näissä siirtomaiksi (kollonioikst)
kutsumissa maissa.

Skandtnmviau NielNimaa.
Skaudinamian Niemimaa on

kahdesta walmkunnasm, Ruotsi, ja Nor-
ja, joilla kummallakln on erinäiset asetukset,
«vaan hallitaan kuitenkin yhteisellä Kuninkaalta.
Uskon oppi molemmissa walmkunuissa on
Ewankeliumillinen Luteeruksen.

Ruotsi.
Ruotsin rajoja koskemat pohjassa We-
näjän ja Norjan Nalmrunat: lännessä
Norja ja Kattegatin Meri, etelässä Itä
Meri, ja idässä sama meri, Pohjan Läksi
ja WeMjä.
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Ruotsin suurin pimus on pohjasta etelään
150.Ruotsin peninkulmaa, ja suurin lemeys
idästä länteen 40. peninkulmaa. Lawetls on
noin 3900. nelikulmaista peninkulmaa, asu»
janten määrä 3. millionaa, ja koko. walta-
kunta jaeman 4 pääosaan , nimittäin:
Swealand, Göthaland, Norrland
ja Lappland.

§. 2. N^uoria. larwiä. wirroja.
Ruotsin wuorten pääselkä on Kö li , joka

juoksee pohjasta etelään, jaon Ruotsin jaNor-
jan walmkuntienrajana, siksi kuin Röräsi kau-
pungin tienoilla käännäkfen länteen. Sillekul-
kee seDowren nimellä läpiRorjan, käiMtyy
MM merm etelään ja juoksee sille suunnalle
«ma mereen asti, st loppuu Linvesnäsin
niemellä.

Mrkillisimmät järwet owat: W en-
neri, Wetleri ja Meelari. WenneristH
juoksee Kamgattiin Götin wirta: Mette-
ristä mas Motala ja Mestarista Norr-
strömi Itä-mereen.

§. 3. Raupunkia.
Kaupunkia on 86. Waariin-otettama

näistä owat:
Swealandissa: Stockholmi (Tuk-

hulmi) 5 Naltakunnan Pääkaupunki ja
Kuninkaan ismin, Mestarin meden juoksun
sekä «varrella että saarissa. Asukkaita on
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63 mb. Upsala (4,500 asuk.), Läänin
Hallituksen, Opiston (Akademian) ja Arkki
Pispan ismin.Örebro (4400 asuk.), Läänin
Hallituksen ismin. Faaluni (4500 asuk.); tä-
män marrella on Naltakunnan paras maski-
kaimamo.

Götalaudissa: Norrköping. (12 mh.
asuk.), Naltakunnan paraimmics Fabriiki-
kaupunkia. Ralmari (5 Mh. asuk.), Läänin
Hallituksen, Gymnasiumin ja Pispan ismin.
Rarlskrona (12 mh. asuk.), Läänin HM-
tuksen ia Sotalaimaston istuin.Malmö(B,^oo
asuk.)., Läänin Hallituksen imuin. Lundi
(4300 asuk.), Naltakunnan toisen Opiston
ja Pispan istmn. Göceborgi(2B mh. äsuk.),
Götin mirran marrella, Stockholminpoisluet-
tua Naltakunnan paras kaupunki, Läiintn
Hallituksen, Gymnasiumin jaPispan ismin.

Norrland. ssa: Gefle (lue: lemle)
(Btuh. asuk.), Läänin Hallituksen ja Gym-
nasiumin istuin.

§. 5. Maan laatu. Ransay luonro.
Rauppa. N)altakunnan asetukset.

Ruotsi on suurimmaksi osaksi muorista
maata, jonka parhain elams-keino maan
rullkki on kuitenkin, ja suurinna rikkautena
pistetään rauta ja maski -kaiwamoja ja w
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miota metsiä. Toden sanoen on ilma koma,
maan kuitenkin raitis, ja sen asukkaat nam -
tämät oleman luonnostansa pitkä ikäisiä,
jos ei liika köyhyys ja mäarätöin miinan
nauttiminen paljo lyhentäisi sitä.

Ruotsalaisella on mchma ruummiin
rakennus ja häntä on aina kiitelty urhool--
liseksi, rehelliseksi, ahkeraksi ja isänmaata
rakascawaiseksi. Waan sen siwulla moititaan
häntä, ei marsin syyttä , kateudesta, liiasta
kunnian pyydöstä, ja yltäkylläisyyttä ja
komeutta harjoittamaksi, niinmyös kaikkea
mierasta liiaksi kunnioittamaksi.

Muuanne miedään: rautaa, joka
kuuluu oleman parasta koko Europassa,
ja maskea, kumpiakin seka raakana MK

kaluksi tehtynä: metsäntuottamia, niillkuin
pölkkyjä, lamoja, termaa j. n. e.

Muualta tuodaan: suolaa, miiniK,
tupakkaa, fabriikki, siirtomaa ia ylt^Mi-
syyS kamaroita.

Waltakuma onyk sm al t ain en, maan
Kuninkaan mapa moima on mähennerty, ja
hallitus istuin on perittämä esikko oikeuden
jälkeen hänen miespuolisilta jälkeisiltään.

Uskon oppion Emankeliumillinen
Lutheeruksen; maan sallitaan kuitenkin
muidenkin Kristin uskoa tunnustamien, niin
myös Juutalaisten, pitää mapaa Jumalan
palmelusta, maan he omat estetyt kaikista
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Miroista, niin myös että kouluissa lemittäa.
oppiansa.

Sotamoima maalla nousee noin
37,000 mieheen, ja ilman sitä Narusms
mäki, johon kaikki nuori kansa 20 ja 25
muoden mälillä kuuluu. Sotamoimaa
merellä, taikka Laimastoa, jolla on noin
23,000 miestä merimäkeä, on 25 fuurempata
laimaa, pailsi muira pienempiä aluksia. Nal-
takunnan maksut nousemat 9 millioniin
Pankko Niksiin, ja kaikkein werojen pää-
summa noin 20 millioniin.

Norja.
§. 1. Rajac. Suuruus, wäkiluku.

Norjan rajoja koskemat: pohjassa
Rutjan meri, lännessä ja etelässä Pohjan
laikka Saksan meri, ja idässä Ruotsi ja
Wenäjii. Norjan amaruus on 2,830
..e.iru.maVra 3.1:0ri.n peninruimaa, ja wä-
kiluku 1 mill. 2mh. asuj.

§. 2. wuoria. Niemtnenia.
A) Köli juoksee Rutjan merestä al-

kain etelään Ruotsin ja Norjan mälillä;
B) Domre, haara Kölistä, juoksee
idäStä länteen: korkein nyppylä tällä muo-
rella, Snöh etta nimellä, on 4000 kyy-
närää ylempänä merrä.
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Nord Kap taikka Pohjaus Niemi,
Mageröön luodolla, on pohjaisin niemi
Europasta; Nordkyni, pohjaisin niemi
manteresta; Stati, Norjan'läntisin, ja
öin desnäsi eteläisin niemi.

§. 3. Maan jakaus.
. Luonto on muorilla jakanuc Norjatt 3

Mosaan, nimittäin: Domren kautta 1
Nordanfjälls (Pohjois mnoristo), ja 2
Sunnan fjälls (Etelä muorisco), jaLang-
fieldin kamta3WesianfjäLS(LänS wuo-
riSto).

§. 4. Kaksia, wirtoja. larwiä.
Norjan muorct eimät alene mereen

päin, maan juoksemat rantaan asti, jössal
he loppumat jyrkillä putouksilla, joiden Ma-
lissa on paljo isompia ja pienempiä laksia,
joita täällä kutsutaan Fjordiksi. Isoimmat
näistä owat Nest si o rd i, T ron dh jem s-
sjordi, Hardangerfjordi, StamaZ-
gerfordi ja Kristiauiafjordi.

lärmistä omat iftimmar.Mjöseni ja
Fämundi.

5. Raupunkia.
Kaupunkia on 26, joista omat mer-

killlsimmiä:Rrisriania, Naltakunnan pääkaupunki,
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Hallituksen ja korkeimman oikeuden istuils:
asujamia on 23 tuh. kiiypi kauppaa puu-
kaluilla, raudalla, lasilla j. n. e. Fredr-iks-
halli (5 tuh. asuj.) ynnä Fredrikssteenin
fotamarustuksen kanssa, jonkaedessä Ruotsin
Kuningas Kaarlo XII. lopetettiin. Rris-
rianssandi (7,700 asuk.), jossa on mahma
kauppa, laiman rakennukset, ja joka kulmaa
muuanne puukaluja, silliä ja muuta kalaa.
Gcawangeri (5 mh. asuk.),käypi kalakaup-
paa. Bergeni 23 mh. asuj.) ,' oli entisiin
aikoin koko Norjan kuuluisin kauppapaikka,
ja on mielä nytkin paras kaupunki , wiepi
ulos silliä ja kaikenlaista muuta kalaa,
niin myöskalanrasmaa. Trondhjemi(l2 mh.
asuj.): tässä on Norjan Pankki, myös
mahma kauppa ja laiman rakennus. Tämän
manhassa ja kuuluisassa Tuomiokirkossa
kruunataan Norjan Kuninkaat. Röräsi
(2 mh. asuj.); tämän tienoilla on Norjan
paras waskikaiwanto. wardöe, ytinä tVar-
döehuusin kanssa, joka on pohjaisin sota-marusms koko maailmassa.
§. 6. Maanlaam. N)altakunnan asetukset.

Norja on muorimaata ja siinä ei ole
muuta kuin kukkuloita ja taksoja. Ainoas-
taan näissä jälkimäisissäasumat ihmiset.llma
on pitkän talmen aikana kylmä maan raitis.
Kesä on lyhyt maan lämmin. Asujancen



33

parhaat elatus keinot omat maan miljelys
ja karjan kaitsemo, kalastaminen, ja metsä
ja muoria työt.

Norjasta miedään muuanne: kaloja,
metsänmottamia, rautaa, rautakatuja, mas-
kea, lasia, termaa, turkki» nahkoja ja märi-
sammalta.

Norjaan tuodaan: eloa, ruokamärlkiä,
suolaa, miinia, tupakkaa, liinaa, pellamasta,
fabriiki ja siirtomaa- tamaroim.

Norja mli muonna 1814. yhdistetyksi
Ruotsin kanssa yhteisen Kuninkaan alle,
maan kummallakin on kuitenkin omat lakinsa
ja hallituksensa. Naltaknma on yksmalcainen,
maan Kuninkaan mapa moima on mähennet-
t§,ja hallitusistuin on perittämä esikko oikeuden
jälkeen Kuninkaan miespuolisilta jälkeisiltä.
Uskon oppi on Emankeliumillinen Lmeeruksen.

Gotamoima maalla on 12,000 miestä
seisomaa mäkeä, maan ilman sitä on jokai-
nen miespuoli melmollinen sotia isänmaan
edestä; merellä on sotamoimaa 100. isompia
ja pienempiä aluksia.

Wemjän Ksisannwaltakunta.
§. 1. Osar. Rajar. Suuruus. Jakaus.

.
Wenäjä, joka on suurin waltakunra

koko Maan päällä, sijallansa pitää maita
kolmessa Maan osassa, nimittäin:. Europas-
sa, Asiassa ja Amerikassa, jonka suhteen
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se myös jaetaan3. pääosaan: 1. Europalai-
nen,2. Asialainenja3. Amerikalainen
Venäjänmaa. Mteenluecut tekewär nä-
mät 375,000. nelikulmaista peninkulmaa")
joilla asuu 62. millionia ihmisiä, jotka puhu>
wat 40. erilaista kieltä.

Euro pala i sen Venäjänmaan ra-
joilla on: pohjassa Rutjan Meri ja Norja; län-
nessä Norja ja Ruotsi, Itä Meri, Preussi,
Osterriiki ja Turkinmaa; etelässä Musta
ja Assomin Meri; idässä Asia. Tätä on
76,000. nelikulmaista penink. ja siinä asuu
54. millionia ihmisiä.

§. 2. wuoria. Järwiä. wirtoja.
Uralin muoret juoksemat aina Rutjan

Merestä lahtien, etelään lähemmäksi Kas-
pin Merta Asiassa, ja omar kauan Asian
ja Europan rajana.

Waariin orettawat lärmct omat: 1.
Laatoka, isoin koko Europassa, 294.
nelik. penink. lawea, ja2. Onega.Merkillisitw
ylät mirrac omat: 1. Nolga, joka on
570. peninkulmaa picka ja juoksee Kaspin .
Mereen; 2: Don ja 3 Dnieperi: joka on 215

*) Kaikki tässä sattumat peninkulmat omat luetut
Maanopasm.tan jälkeen, ja 15 täänkaltaista pe-
ninkulmaa tekee 103, Ruotsin peninkulmaa. Ai-
noastaan Skandinawiata liiainitessannne olemme
luulleet nlewau someljaammcm pitää tawallise.
Ruotsalaiset peninkullnat.
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penink. pitkä, juoksemat kumpikitt Mus-
taan Mereen; 4 Dyyna, /oka on 140. penink.
pitkä ja juoksee Niron taikka Riigan Lahteen.

§. 3. Raupunkia
Merkillisimmiä omat: F. Pietari

kahden puolen Nemajoöea, on koko Val.
takunnanPää- ja Hallitus- kaupunki, Euro-
pan fuurimmia ja kauniimmia kaupunkia,
utkokaupan pääpaikka: siinä on 104. kirkkoa
ja 470, tuh. asuj. 2. Rronstadci , Nema
joen suussa saarelle rakettu, jossa on soti-
marusms ja sotataimastonchamina ja 40, tuh.
asuj. 3. Moskoroa, Europataisen Ve-
näjänmaan keskellä, Valtakunnan entinen
pääkaupunki, on Keisarin kruunauskaupunki
ja stsällistn kaupan pääpaikka: tässä on 263.
kirkkoa, 900. kama ja 364, mh. asuj. 4.
Riiga, Nironmaan pääkaupunki, ja malta-
kunnan toinen pääpaikka Itä meren rannalla:
33, Mh. asuj. b. ArkantM, Valkian
Meren rannalla, pohiais lö.näjän wanhin
kauppakaupunki ja Rutjan Meri- kaupan
pääpaikka. 15, mh. asuj. 6. Odessa,
Venäjän kaupan pääpaikka Mustan Meren
rannalla. 58, mh asuj.
§: 4. Maan laam.Rauppa.N?alrakunnan

asctukser.
Suurin osa Europalaista Venäjäta

on amara lakia, jossa siellä ja täällä on
joku, mäki. Maan laatu on tässä tamiassa
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waltakunnassa sangen waihettelewa; läntlsen
Venäjän etelä- puoli on parhaasta päästä
amaroim, medettömiä jäkälä- kankaita; kes-
kiset ja eteläitäistt osat omat sangen kasma*
mia, ja pohjaiset.ja pohjaisitäiset omat
enimmiten metsiä ja soita. Ilma on kyllä
puhdas ja raitis, maan hymin epätasainen,
niin että eteläisimmissä maanpaikoissa on
etelä- Frankriikin kuummuus, ja pohjaisim-
missa taas niin koma pakkainen, että elämä
hopia jähmentyy ja taotaan.

Kauppa on lamia ja muuanne mie-
däiin: eloa, talia, liinaa (parastakokoEuropas-
sa),pellawasta, nahkaa, rautaa, nahkoja j. n. e.

Muualta tuodaan: miiniä, suolaa, kalo-
ja, silkkiä, ftbriiki ja siirtomaa- kamaroita.

Hallitusmuoto on ja
hallitusismin perittämä. Keisarin lyhyin ja
tamallisin nimi on: kaikkein Nen (itäisten
I c j e matt ia s. Napasukua taikka Aatelia on
sangen paljo ja rikasta. Papis-ja Porwarl
säädyillä on suuret edm rikkauteen; talonpojat
jaetaan Kruunun ja Herrain mlonpoikiin.

Uskon oppi on Gre ekk ala in e n Katolii-
kin, maall kaikilla muillakin uskolaisilla on täy«
dellinen wapaisuus picää lumalanpalwelus-
taan. Valaistus ja nuoruuden opetus
nousemat rotomasti.

Sotamo i m a maalla sn mähill een mil-
liona miestä, ja merellä 300. isoimpia ja
pienempiä aluksia.
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Venäjän maltakuntaan kuulumat myös
Suur Ruhtinanmaa Suomi ja Ku-
mnkaanmaltakunta Puola.

Suur Ruhtimnlnaa Suomi.
H. i. Rajar. LVuoria. Nlesiä.
Suur Ruhtinanmaan Suomen rajoja

koskemat: pohjassa Lappi, idässä Venä-
jänmaa (jossa Arkangelin ja Aunuksen
Läänit, niinmyös Laatokan meri ja Inkerin-
maa tapaamat), etelässä Suomen Läksi,
ja lännessä Pohjan Läksi ja Ruotsi. Täcä
waltakuntaa mastaan omat rajana Torneon
ia Muonion joet. Vaan jos Suomen
piiriin luetaan Lapinmaa, joka sen kanssa
on yhdisdeuy, niin määksen raja pohjassa
ja pohjaisliinnessä aina' Norjaan asti.

Suomen pituus pohjasta etelään on
154. peninkulmaa eli 1080. menäjän mers-
ua, ( josta Lapinmaa ottaa noin 45.)
ja lemeys idästä länteen, Ahmenamaan ja
ympärillä oleman saareston luettua, 45. ja
112. .peninkulman mälillä. Lamevs on,
Lappin kanssa 6,873. neli?, penink. Lapinmaa-,
erikseen luettuna, on noin 900. penink. lamea.

Siitä muorismsta, joka on Ruotsin
jaNorjan rajana, eroimks.n Torneon Lapissa
mahma selkonen etelään, ja juoksee läpi
suuren osan Suomea, Tämän kulku on
pohjasta etelään, siksi kunne pääselkä,
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Maanselkä nimeltä, joutuu Vesisakoon
Padasjoen pitäiäässä, josta se kulkee etelä-
läntisten, läntiseen ja miimmen pohjaislänti-seen suuntaan, Hollolan, Janakkalan ja
muiden pitäjien läpi Eurajoen Kappeliin,
Lumiaan, jossa se mihdoin eteläpuolella
Porin Kaupunkia, mähicellen karoaa meren
ramaa masten. Tästä pääftläscä. eroaa
usiampia pienempiä haaroja, joista yksi juok-
see Pyhajärmescä linsalmen, Kuopion,
Pieksämäen ja muiden pitäjien ,kautta Lap-
peenrantaan; toinen Hausjärmen Kappelista
loppuu masta Hangöuddin niemessä, j: n:
e: Maanselkä eromaa Pohjanmaan toisista
maakunnista itäpuolella) ja tekee, muusta
Suomesta croitemn alaman, joka etelässä-
kin on suljettu Soinin Kappelista saman
Maanselän länteen kulkemalta simuhaaralta.

Kaikki ne mesijoukot, jotka alkamat
Maanselän länspuolella, juoksemat Pohjan
Lahteen, ja ne,jotka alkamat stn itä->ja eteläpuo-
lella, juoksemat suoraan, taikka Latokan kaut-
ta, Suomen Lahteen, maan V e sij ao n jär-
wi, keskellä Maanselkää, jakaa m.ttnsä näihin
molempiin laksiin,josta se on nimensäkin saanut.

Suomenmaa on täynnä isompia ja pie-
nempiä jokia ja järmiä, jonka tähden se on
saariston näkönen, kylmelcy lukemattomilla
saarilla ja luodoilla; järmet taas omat yh-
distetyt keskenänsä mirroitla, jokiloilta taikka.
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kapeilla salmilla, joissa on koskia japutouk-
sia. Kaikki nämät ja rikas moninaisuus
pisiämiä niemiä, korkeita muoria ja metsikkö
rantoja tekemät yhteen, että maassa on micä
kauniimmia näkemyksiä ja ihanoita paikkoja.
Suomen isoimmat mirrat omat: Ta a na-j o k i
l(joka on pohjaislämineu raja Norjaa masten);
T orn e o nj o ki, entinen malmraja; Ke m i jo-
ki; Oul un joki; K yrö-j oki; K uum oj o ki;
Kym t-joki, entinen walcaraja; Wuokse n
joki, joka ! peninkulmaa juostuansa Saimas-
ta tek_, Imarrankuuluisan putouksen; j: m.

lärmistä omat määriin olettamia:

Höytiäinen; Orimesi; Pyhäjärmi;
Haukimesi; Nesijärmi; Noine; Mal-
las mesi; P äijäne; Saima; La atoka,j: m:

§: 2. Maan Jakaus.
Suomenmaa on jo manhuudesta ollut

jaettu 7. maakuntaan: A. Pohjanmaa; B.
Oik e a Suo m i taikka Turu n m a a ynnä
Porin Läänin kanssa; C. Ahmenamaa,
ympärillä olemien sarien kansft; D. Häme;
E- Uusmaa; F. Samo; G. Karjala.

A. Pohjanmaata, ynnä Kainunmaan
kanssa, koskemat: pohjassa Lapinmaa, idässä
Arkangelin Lääni, Samo japohjaisin Hame,
etelässä Porin Läimni, ja lännessä Pohjan
Läksi ja Ruotsi.
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B- Oikeata Suomen taikka Turun-
Maata johon myös kuuluu Porin Lääni
taikka Satakunta koskemat.- pohjassa Poh-
janmaa, ldässä Häme ja Uusmaa, etelässä
Suomen ja lännessä Pohjan Läksi.

C. Ahmenamaa , suuri luoto , jonka
ympärillä on lähelle 100. isompaa ja pie-
nempää saarta, Pohjan Lahden suussa.

D.Hämettä koskemat: pohjassaPohjan-
maa jaSamo, idässä Samo, etelässä Uus-
maa, ja lännessä Turunma jaPohjanmaa.

E. Uusmaata koskemat: pohjassa Hä-
me, idässä Karjala, etelässä Suomen Läksi
ja lännessä Turunmaa.

F. Samoa koskemat: pohjassa Poh-
janmaa, idässä ja etelässä Karjala, ja
lännessä Häme ja Pohjanmaa.

G. Karjalata koskemat: pohjassa
Pohjanmaa, idässä Aunuksen Lääni, Laato-
kan Meri ja Inkerinmaa, etelässä Suomen
Läksi, ja lännessä Uusmaa ja Samo.

Siitä ajasta kuin maa oli kahden
maltakunnan alla^ on sen jakaus Vanhaan
(taikka Venäläisen) ja Uuteen Suomeen tul-
lut yhteisesti harjoitetuksi. Edellisellä nimellä
merkitään se osa, jokaoli Venäjän alla asti
wnot-.1, 1743; jälkisellä muma maata.
Niinmyös pidttään Ruotsin Karjalata ni-
menä sillä osalla tästä maakunnasta, ioka
sotilakossa eillänimitetMä muonna jäiRuotsille.
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Sisällisen hallituksen suhteen on maa
jaettu 8. lääniin; 1. OuKm ja Rajaanin;
2. tVaasan; 3. Turuu ja porin ynnä
Ahrvenamaan kanssa; 4. Uusmaan; 5^
-Hämen-innan', 6. Mikkelin; 7. Ruopion;
ja 8, wiiputin Lääniin.

1, Oulun ja Rajaanin L-äam.

Tämä lääni on pohjaisesta Pohjan-
maasta ynnä Kajaanin kanssa, niinmyös
Suomen Lapista, ja sijallansa pitää 5.
kihlakunta: Torneon, Remin, Oulun,
Rajaanin ja Salon kihlakunnat. Läänin
wäkiluku nocksee no^n 125 mh. henkeen.
Asujamet omat Suomalaisia perijuureltansa,
kielelleen ja tamoillen ; on myös Lappalaisia-
kin. Kaupunkia:

Torneo, saarella Torneon.mirransuussa, sai mapaisuuksmsa muonna l62l;
maan haastetaan kirkon jo muonna 1350.
tähän mihityksi Upsalan Arkki-pispalta.
Torneo on kaikista Suomen kaupungista
pohjaisin ja sillä on mapaus käydä kauppaa
ulkomaalla, maikka tämä jo on' majoamassa.
Muuanne miedään paraasman lohia, moita,
termaa, pölkyjä, lailtoja ja lapin mmaroica,
joista isoin osa kuljetetaan Tukhulmiin. Asu-
janten mäijrä on 600. henkeä.
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Oulu,.Oulun joen suussa, merikau-
punki, jossa läänin maanherralla on ismin,
käypi Turun ja Helsingin siwulla, kai-
kista Suomen kaupungista lameampaa
kauppaa. Perustettiin muonna 1605. Viepi
muuanne samaa camarata kuin Torneo.
Fabriikiscä ci ole miclä minnekään. Kau-
pungissa on koulu, asetettu muonna 1639,
kirjan pränm ja huoneen-hällimsseura.
Äsujanten määrä on 5100. henkeä. Rajaa-
ni, Paltamon pitäjäässä, mähäinen maa-
kaupunki, perustettu muonna 1650. Koi-
mukosken marrella. Asujamia on 400. hen-
keä. Nämät elätteleksen enimmiten karjan
kaitsemisella ja maanruukilla. Saarella kos-
kessa oli ennen nyt jo häminnyt Kajaanin
linna.

Braahen taikka Salosten kaupunki,
Salon kihlakunnassa, merikaupunki, perus-
ttttu muonna 1649, meren lahden rannalla;
tässä on 1830. asuj: ja ei marsin huono
kauppa.

Tämän läänin alle kuuluu myös Keml
ja se osa Torneon Lapista, joka on Ve-
näjän mallan alla. Lapissa ei ole yhtäkään
kaupunkia. Tämä osa Lappia on jaettu kah»
teen lamiaan pitäjäästn, Sodankylään ja
Utsjokeen, ynnä niiden alla olemien kappelien
kanssa, asutut muuttamilta Lappalaisilta.
Suomalaisia siirtolaisia on kuitenkin asetta-
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uneet monin paikoin ja alkanut miljellä maata
niin paljo kuin koma luonnonlaam on myöcm
antanut.

2. Vaasan Lääni.
Sijallansa pitää melkeen koko eteläisen

Pohjanmaan sekä 3. pitäjästä Hämettä ja on.
jaettu 4. kihlakuntaan: K ors holma n Po h»
jäisin, Korsholman Keskinen, Kors»
Holman Itänen jaKorsholman Län-
tinen kihlakunta. Asujamet,joiden määrä nousee
noin 200. mh. omat osittain Suomalaisiaosittain myös jälkisiä Ruotsalaisista siirtolai-
sista, jotka ennen aikaan omat asettauneet
pitkin meren rautaa. Kaupungit omat:

Rokkola, perusteltu muonna 1620,
merikaupunki, meren lahden rannalla, käypi
mchmaa kaauppaa ja merenkulkua: tässä
on muutamia pienempiä fabriikia. Pohjanmaita
ja Samosta käymät talonpojat tässä myy-
mässä maaiamaroitanst. Asujamia on 25W.
henkeä.Pietarsaari, Merikaupunki, jyssa on
someljas Hamina, mahma kauppa ja pie-
nempiä fabriikkiä. Asujantm määrä on
132^. henkeä. Kaupunki on perustettu
muonna 1653. Jaako de la Gardien leskeltä
Ebba Braahelca, ja sai nimensä (Ruotsiksi
Jakobstad) hänestä.
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Joensuun kaupunki taikka UusK arlel>y
merikaupunki, Lapua-joen suussa, peninkulma
mereltä. Perustettu muonna 1614, sai tämä
mapaisuuksensa 1620, josta sen ikä tamal-
lisesti luetaan. Vuodesta 1648. oli tämä
kaupunki jonkun ajan maaherran isminna.
Muuanne miedään tamallisia maan saaliita;
köyhemmät kaupunkilaiset elämleksen kalas-
tamalla. Asujamen määrä on 890 henkeä,waasa, merikaupunki, käypi wahwaa
kauppaa, maikka Hamina on peninkulman
päässä, maaherran ja Homi- Oikeuden is-
tuin. Kaupunki sai mapaisuuksensa muonna
1611, ja siinä on nyt joitakuita pienempiä
fabriikiä, kirjan präntti, Gymnasiumi, koulu
ja merimiesten ov.tus. Asujamia on 3140.
henkeä.

Rasköö (Suomeksi Kyperäsaari, )
muonna 1785, Korsholman eteläisessä kih-
lakunnassa perustettu merikaupunki , m.r_m
saaressa, jolla on kaunis sia jamarsin hymit
Hamina; käypi pientä kauppaa. Asujamia on
610. henkeä.

Risciina, jolla on hymä ja mukama
Hamina, niinmyös mahma puukalujen ja
karjan laiwaws. Asujamen määrä on 17W
henkeä. Perustettu 1649. Iywäskylä, pe-
rustettu Päjäsen pohjaiseen päähän, on masca
alottama.
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3. Turun ja porin Lääni ynnä Ahwe-
namaan kanssa.

Tämän alle kuuluu pieni osa eteläistä
Pohjanmaata, suurin osa ,

Satakuntaa j« koko
Ahmenamaa. Tämä katsotaan tamallisestt
niinkuin olema kolmesta pääosasta: Oikea
Suomi taikka Turunmaa, Satakunta
taikka Porin Lääni ja Ahmenamaa.
Kihlakuntia on 9: Vlä-Satakunnan
Vläpuolen, Vlä- Satakunnan Ala-
puolen, Ala- Satakunnan, Nehman,
Mynämäen, Maskun, Piikkiön, Hali-
kon ja Ah me nam aan kihlakunta. Asuja-
met omat Suomalaisia, maan Turun saa-
Mossa ja koko Ahmenamaalla Ruotsalaisesta
sumusta, jotkaomat myös pitäneetkin Ruot-
sin kieley ja lamat. Nakiluku tekee 250 tyh.
henkeä.

°

'

Tainmerko^^, maakaupunki, Messu-
kylän pitäjiiässä, Satakunnassa, perustettu
muonna 1779, mirran marrella, joka yhdistää

sai muonna
1821. mapakaupungin oikeukset sekä ulko>
että oma- maisille fabriikiläifille, hqndtwärk«
karille ja pormarille, jotka lähän assttaumal,
minmyös mapaisuus kaikista kruunun meoisca
ja mähemämätdin sallimus, mä kaikissa
paikoin lnyydä töitänsä. Siinä, on papexin
teko, pommulin fabriiki j: m:H. 2,150 asnj:
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Pori: (Ruotsiksi Björneborg) merikau-
punki Kuumo- joen marrella, Ulmilan pirä-
jäässä, jonka nimenkin tämä ennen kantoi,
on Suomen manhimmia kaupunkia, jonka
perusmsaikaa ei saata tarkoin määrätä.
Nykyisten paikkaansa, Porin entisen kunin-
kaan moision maalle, muutettiin se muonna
1558. Kaupunki käypi ei marsin huonoa
ulkomaan kauppaa laudoilla, pölkyillä, ter-
malla ja ruokamärkillä. Siinä on koulu ja
asujamia 4720 henkeä.Rauma, aiman manha kaupunki Oikeassa
Suomessa, meren rannalla, sai jo muonna
t441. mapaisuuksensa Ruotsin Kuninkaalta
Ristolta; oli keskiaikanakuuluisa kaupaltaan ja
kiitetyltä koulultaan, Mttu nimellä Colle-
gium Raumenfe. Nuodesta 1830. lähtien
vn tällä, mähentämätöin merikaupungin
mapaifuus, miepi muuanne kaikenlaisia puu-
kaluja, ja myypi maassa ison joukon rih-
ma- pitsiä, joica tässä kudotaan marsin
taitamasti , joka taitamaisuus on marmaan
jäänyt juna ennen olleesta nais- luostarista.
Asujamia on 1740. henkeä.

Nuskaupunki, Uuskirkon pitäjäässä,
Perustettu muonna 1617? sai muonna 1830
Wähentämattömän .merikaupungin oikeuden.
Niepi muuanne puukaluja , ja enimmtcm
puuastioita, niinmyös paljon Ma, ja pel-
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lamas- kankaita ja sukkia. Asujanten määrä»
on 1740 henkeä.

Naantali, hymin manha ja luostaris-
taan kuuluisa, maan nykyjään aiman wä-
häinen merikanpunki, jossaon hymä Hamina,
perustettu muonna 1443, käypi kauppaa
enimmitenruokamärkillä ja karjalla, paraasra
päästä Tukhulmissa, jaon myös tmm
sukan- neulettaan, marmaan perintö luosmri-
<»jasca. Sukkia myydään osittain omassamaassa , osittain miedäiin eillänimitettyyn
kaupunkiin. Asujamia ei ole kuin 700 henkeä.
Turku., Aura joen suussa, Suomen kuu-
luisin ja manhin kaupunki (maikka sen ensi-
mäistä alkua ei enää saaca tarkoin määrätä),
ennen pääkaupunki maassamme ja Suomen
Akademian istuin. Jo ennen ja lopuksi mii-
meisenpalon jälkeen,wuonncrlB27, muutettiin
kaikki Turussa olemat yhteiset laitokset
Helsinkiin. Turku on maaherran, Homi
oikeuden za Arkki pispan istuin, niinmyös
on siiinä gymnasium., mihitty muonna 1830,
koulu ja merimiesten opetus. Ilman sim, on
tässä läänin lasaretti, piplia ja emank.liu-
milllnen seura, toimitukset Suomen kirkon-
menoa asettamaan, Suomalainen Huoneen-hallitns seura, kaks kirjan pränmä, lailvan
tekopaikkoja, kaks werka ja muita fabriikiä,
j.n. e. Tämä kaupunki oli ennen Suomenparas
kauppapaikka. AsujqtM on 13,190. henkeä.
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Niemellä Aurajoen .suussa, on, heti
kaupungin mieressä, Turun manha linna,
ennen niin kuuluisa Suomen tarinoista.

Tähän lääniin kuuluu myös Ahme-
namaan iso luoto ja sen ympärillä olemat
pienemmät saaret. He sijallansa pitämät 8.
emäkirkköa ja 7. kappelia. Asujamet elätte-
leksen kalastamisella, hylkeen pyydölla, ja
laimattamat Tukhulmiin polttopuuta, jonka
he saamat Pohjan Lahden rannoilta. Niin-
myös käymät he muorous-mackoissa Suo-
men ja Ruotsin haminain mälillä. Naki-
luku nousee noin 14,000. henkeen. Ahme-
namaalla ei ole yhtäkään kaupunkia, maan
sotimnrusmksen rakennus Bomarsundissa.

4. Usmaan Lääni.

Ennen yhdistetty Hitmeenlinnan lää-
nin kanssa, eroitettiin tämä siira Suomen
läänien asettamisessa (muonna 1831), ja
sijallansa pitää Uusmaan ja jonkun osan
Hämeetä/Lääni on jaettu 4.kihlakuntaan: Na»
seporinLäntinen,Raseporln Itäinen,
Helsingin jaPernonkihlakunta. Asukkaat
Hämeen osassa omat Suomalaisia; maan
Uusmaassa omat he osaksi Ruotsalaisesta
sumusta ja puhumat Ruotsin kieltä. Heidän
määränsä on 150 tuh. henkeä. Kaupungit
omat:
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Eknääsi, manha merikaupunki, maik-
ka sen ikää ei saaca tarkoin sanoa. Jo nel-
jännessä roista muosisadassa ..ähd-ään siitä
mainittaman. Tämän asujamet käymät wä«
häistä kauppa enimmiten Saksanmaalla.
Heidän määränsä on 1230. henkeä.Lähellä EknääsiH on Hangöudd,
miimeinen niemeke Suomen Lahdessa, jossa
on pieni sotimarustus ynnä marusmsmäen
kanssa.

Helsinki, Uusmaassa, meren lahden
rannalla, jossa on sangen hymä Hamina: tämä
on Suomenmaan pääkaupunki ja Gmral»
gumernöörin, maaherran ja koko suurruhti-
nanmaan sisällisen hallituksen istuin. Tähä-l
muutettiin keisarillinen Suomen senaatti ynnä
muiden siihen kuulumien toimitusten kanssa,muonna 1819, niinmyös Suomenmaan
Akademia(nytkeisarillisen Aleksanderin
Akademian Suomessa nimellä) muon-
na 1828. Uudesta rakenu palon jälkeen
muonna 1809, on Helsingissä moma kau-
nista rakennusta, ja se on kauniin kaupunki
koko maassamme. Tässä on koulu, meri»
miesten ja Nenäläis sotamiesten opems,
kolmet kirianpränttiä ja joita kuita pienempiä
fabriikiä. Nakiluku ja kauppa omat hymin
kohonneet, myös akademian sinne muuttama,
ja asujancen määrä on 13,560. henkeä.

Kaupungin haminata marjelee smä
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peninkulmaa lomonaolema luja "Viaporin
sotimarustus, perustettu muonna 1749
seitsemelle saarelle. Paitsi marusmsmäkeä,'
on siinä asujamia 1,300. henkeä.porwo, wanha kaupunki, raketti-,
uskomattoman ilmoituksen jälkeen, muonna
1346, taikka miimeistäänkin miidennemoista
muosisadcu. alussa. Kaupunki sai (ynua
Rauman, Uuskaupungin jaEknääsin kanssa)
muonna 1830. täydellisen merikaupungin
mapaisuuden. on pispan ja gymnasiumin
istuin, ji ilinan sitä on siinä kirjanprätm,
jonkunlainen ulkokauppa kaikenlaisiUa maa»
kamaroilla ja kankailla. Asujamia on 2750.

Lowiisa, merikaupunki, perustettu muon-
na 1745, ja kutsuun Kuningattaren Lowii-
sa Ulrikan nimellä. Sen ulkokauppa on
mähainen, ja asujamen määrä on 2440.
henkeä. Kaupungissa on koulu, ja st oli
yhteen lomiin määrätty maaherran istuimeksi.
Peninkulman päässä Lomiisasta on Swarr-
yolman sotimarustus, meren saaressa.

5< Hämeenlinnan Lääni
Sisällänsa pitää suurimman osan Hä-

mettä, ja pienen osan itäistä Satakuntaa. Sii»
nä on 5. kihlakuntaa. Vtä Hollolan, Ala
Hollolan, Ylä Sääskma.n, Ala
Sääskmäen jaSatakunnan kihlakunta.A-
sukkaat omat Suomalaisia kielelleen, lamoille ja
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elämälleen, ja heidän määränsä tekee 133,
tuh, henkeä.

Hämeenlinna, perustettu muonna
1650, maan 1778 muutettu nykyiselle sial»
Len, on ainoa kaupunki koko läänissä,
järmen rannalla maan keskessä, maaherran
ismin. Siinä on koulu ja asujamet eläueleksen
enlmmiten maanruukkilla jahammärkki töillä.
Kaupunki paloi enemmän kuin kaks kolmar-osaa 14. päimanä Syys kuuta muonna 1831;
maan nyt on se uudesta somasti rakenu.
Nakiluku nousee 2310. henkeen. .

Kaupungin wierellä on wanha Hämeen-
tinna, ennen Kro n opor i ja siue Häm ee n-
iinna; siinä ei ole nyt enää socamarukkeila.

6. Mikkelin Lääni
Kutsuttiin (muoteen 1831. asti) Kym-

Msntngärdiy (Kymikartanon) lääniksi, jonka
nimen se sai muinoisesta kuninkaan Moisiosta
Kymmenegärdi, joka on Kymi mirran
wisen haaran marrella. Tämän läänin alle
kuuluu pieni osa pohjaisitäistä Hämettä,
osa keskistä ja koko eteläpuoli Samoa.
Kihlakuntia on 4. Rantasalmen, lu-
wan, Mikkelin ja Heinolan kihlakunta.
Asujamet omat Suomalaisia ja heidänmääränsä 135, mh. henkeä.

Heinola, kahden järmen malissä,
Heinolan kappelissa, pohjaisitäisessa Ha-
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meessä, maan asukkailta myös kutsuttu
Iyr ängoksi, stn kylän nimi, jonka maille
tämä rakettiin. Oli, aina muoteen 1842
asti, maaherran istuin. Asujancett määrä
nouje. 970. henkeen.

Mikkeli, on maaherran ja läänin
hallituksen nykyinen istuin. Asujamia noin
550. henkeä.

Sarvonlinna, Haukimeden ja Sai-
man mälissä, on manha sotimarusms,
perustettu muonna 1475 ja ennen Olaus-
pojiksi kulsuccu. Kaupungissa on koulu
ja Asujamia noin 510. henkeä.

7. Ruopion Lääni.
Ennen Samon jaKarjalan Lääniksi ni-

mitetty, sisällänsä pitää pohjaispuolen Samos»
ta jaRuotsin Karjalan: jaettuu skihlakuntaan:
ylä-Karjalan, ala>Karjalan, linsal-
men^ Kuopion ja Rautalammin kihla-
kunta. Asuiamet omat kaikki Suomalaisia, ja
heidän määränsä luetaan 157. mh. hengeksi.
Läänissä on yks ainoa kaupunki, nimittäin:

Ruopio, Kallameden rannalle muonna
1776. perustettu maakaupunki, maahernm
istuin. Asukkailla on täydellinen elams-ja
kauppa-mapaus, ja elämät maaruukista ja
hammärkki töistään. Tässä on koulu, gym-
nasium!, kirjapränti ja 2050. asux
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Ruotsin Karjalassa ei ole yhtäkään kau-
punkia.

8. wiipurin Lääni
Taikka Nanha Suomenmaa,

sisallänsä pitää sen osan Karjalaca ja Sa-
moa, joka jo ennen Haminan rauhaa (muon-
na 1809) oli Nenäjiin alla. Lääni on
jaettu 8. kihlakuntaan: Kymin, Rannan,
L appiweden, läskisten, Äyräpään,
Käkisalmen Eteläinen, Käkisalmen
Keskinen ja Käkisalmen Pohjainen
kihlakunta. Asujamet omat suurimmaksi o-
saksi Suomalista, maan heidän keskemsä
on myös joku määrä Saksalaisia ja -Ve-
näläisiä asettauneet. Nakiluku nousee 245,
tuh. henkeen.

Kaupunkia ja muita merkillisiä paikkoja
omat: Hamina, niemellä Suomen lahdessa,
merikaupunki ynnä kahden pienen esikaupunkm,
taikka lopotin kanssa. Tätä kutsuttiin ennen
Ne hk ala hdeksi, maan sai nykyisen nimen-
sä (Ruotsiksi. Fredrikshamn) Ruotsin Kunin-
k.lalta Fredrikkil :seltä, muonna 1723, kuinsen marustaminen oli maha ennen aljcnu. Tä-
hän mummiin, muonna 182i,Suomen kadet-
ti koulu Haapaniemestä , ja kaupungissa
on ilman sitä koulu ja muita pienempiä
oppi»laitoksia. Kauppaa käydään metsin
tuottamilla, ja asujamia on3360. henkeä.
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Kymi-joen itäisen haaran marrelle on
raketm pieni sotimarusms, jolla on Kymi
nimenä, ja penink: siitä oU Ruotsinsalmi,
joka edelisessä Suomen sodassa tuli niin
kuuluisaksi; nykyjään lujasti marustetm
sota»laiwojm Hamina. Lähellä olcwalle. Kotkan
saarelle on rakettu amirali huoneita, kirk>
koja, siukka huoneira j: n: e:

wiipuri; maaherran istuin, hymin wa-
rustettu merikaupunki, rakettu kahdelle saarelle
symään pistätmässä meren lahdessa. Kau-
punki on perustettu muonna 1293, oli
ennen pispan, ja miimeksi korkeimman
kirkollisuushallitukstn ismin. Nyt siinä on
gymnasium. , koulu , ja kaks naisten
opemsca, kirjan präntti j: n: e: Se
on läänin parhain kauppapaikka ja lai-
mattaa mahmasti kaikenlaista metsän tuot-
tamaa. Ulkopuolelle kaupunkia on rakettu
kaks isoa esikaupunkia, ja asukkaat, lumullen
6110. henkeä, omac Suomalaisia, Venä-
läisiä ja Saksalaisten ja Ruotsalaisten
jälkisiä.

Taamirn, Luumäen pitäjäässch, oli
määrätty raja-marustukseksi, maan siitä

arwelluksesta ei tullut mitään, jakuin tässä
ei nyt ote marusmsmäkeäkään, niin on
paikka aiman häminnyt ja asumatoin.

Lappeenranta, Lappimeden rannalla,
perustettu muoden 1656. paikoilla, mähainen.
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maakaupunki. Asujamia on 1100. henkeä.
Tässä on kuritus huone mainioille ja ny-
kyisempään aikaan cähen on astreltu koulu.

Kaupunki on näköjään kuin esikaupunki
lähelle olemalle linnalle samalla niinellä.

Rääkisalmi, hymin manha kaupunki^
lähellä Vuoksen suuca Laatokassa: msja
on pieni sotimarusms , rakenu wuonna
1295. kahdelle saarelle mirrassa, niinmyös
yks pienempi koulu. Asujamia, osittain Suo«
malaisa osittain Venäläisiä, on 1060 henkeä.

Konemitscm saarella Laatokassa, lähellä
Käkisalmea, on Greekalainen mies*, luostari,
(monastira).

Sorcamala, perustettu muonna 1640,
Laatoka>järmen pohjais>päässce^, KarMkasstl.
Asukkaat käymät Milkasta kaup pM Laa.okaa
myöden Pietarissa, jonne he laimattamar
moita, kataa ja tnrkkinahkoja ja tuomat
sieltä jauhoja. Sonamalassa on koulu, ja
lalmella pidetään täällä markkinoita, joihin
ympärillä olemata maakuntaa kokou sangen
paljo. Asujamen määrä on 520. henkeä.

Neljä peninkulmaa tästä kaupungista
on Laacoka-järmessä Valamon saari,
johon on rakettu Greekalainen mies-luostari.
Tässä ennen pidetyt kuuluisat markkinat
omac nyt poiskiellyt.



56

3. Maan laaru. wiljat. -^laruskeinot.
wäkiluku.

Suomenmaa on luonnolta onnellisesti
lahjoitettua maata, kasmamaa, hedelmällistä
ja suurilla sisällisillä amuilla. Peltomaa on
useimmin paikoin hymää ja tulokasta; suuri
joukko soica on marsin someliasta miljellä;
niityt kasmamac yltäkylläistsu kaikenlaisia
elättämiä heinälajia; metsissä on mielä kyllin
honkia, kuusia ja koimuja sekä rakennusai-
neeksi että kaluksi ja polttopuuksi, niinmyös
kaikenlaisia elämiä; järmet ja mirrat omat
Kalaisia.

Sillä suurella alalla, jonka tämä suur-
ruhtinanmaa ottaa, on kaikki tämä kuitenkin
aiman muuuelemaista. Kasmamin maa on
Turun jaPorin läänissä, etelä-Pohjanmaas-sa ja Hämeessä, paitsi sen pohjaisimmia
puotia. Sitte seuraa Samo ja Karjala, ja
huonointa on Oulun jaKajanin lääni, jossa
Kiecakankaat maihtumat symien soiden kanssa.
Vaan kuin korkeammalle nosnur maan ruuk-
ki on opettanut näistä miimeksimainituism
pakottamaan hymäc riistat, ja muuttamaan
ne kasmamiksi pelloiksi ja niityiksi, niin pi-
detään ne nyc moictona.

Ilma on armattamasti sillä lameudella,
jonka Suomenmaa ottaa, marsin epätasainen
Eteläpuolessa on se hywin lempeä, enimmiten.
pitkin meren ramaa ja saaristossa; pohjais-
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puolessa taas paljoa kylmempi. Edellisessä
on yö kesäpäimän-seisomisen aikana, ainoas-
taan neljän tunnin hämärä, kuitenkin niin
walkea, että aiwan hymin saattaa lukea;
jälkimäisessä on samana aikana metkeen
alinomainen päimä, maikka aurinko, paitsi
pohjoisimmia paikkoija, menee alas. Keski-
lumuksi yli koko maan saattaa lukea calmen
7. kuukaudeksi, taikka Lokakuun keskeltä
Toukokuun keskelle, jossa lumussa eroims
kuitenkin on aiman suuri etetä-ja pohjais
puolien mälillä. Saaristossa Turun seuduissa
)'a ympärillä olemissa tienoissa ottamat kemät,
kesä ja syys 7. kuukautta, kuin eiwät Ka-
jaanissa, Torneossa ja pohjaisissa tienois-
ja tee enemmän kuin 4. kuukautta, ja
pohjaisinmassa Lapissa ainoastaan 3, maansen siwulla omat kemäl ja syys hymin
lyhyet, ja mumos talmesta kesään ja taas
takaisiin talmeen, tapahtuu melkeen aimansuoraan.

Ennennimitetyssa osassa maata hyös-
tywät aiwan hywästi usiammat mläisem-
mät puun-lajlt, niinkuin tammi, olakoiwu,
jalawa, saarni, wchtera, pähkinäpuu j: m:
yli koko maan kaswawat petäjä, kuusia
koiwu, leppä, kacaja, pihlaja, tuomi j;
n: e: Hedelmäpuita, esimerkiksi: smena, päö
rona ja kirsimarja-puita kastatetaan etelään
päin joka paikassa. Näistä kaswaa omena-
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puu Porin läänin ja Hämeen eteläpuolissa
ja keski Karjalassa, maan kirsimarjat miela
ylempänä. Marja-pensaat (niinkuin miina
ja pisto-marjat) hyöscymät pohjaisimmissa-
kin tienoissa. Marjoja kasmaa joka laadusta.
Mansikoita, mattuja, mustikoita, lakkoja ja
mesimansikoita (pohjais-puolissa) on ylcäkyllä.

Ilma on sangen termeellinen, ja metsä
tienoot ja saaristo pidetään raiminna. Tääl-
tä luetaan yhden hengen kuoleman 50. srä,
ja ylipäätään 5. lasta syntymän jokaisesta

parikunnasta. Keskilumuksi yli koko maan
on ocellu yhden hengen kuolemaksi 35.stä
taikka 40.stä, ja 4. lasra syntymäksi joka
amioliitosta; maan Rymättylän ja Taimas-
salon pitäjissä joissa kuolemaifuus Mullaan
oleman suurin, sanoman yhden kuoleman
23.stä taikka 25.stä hengestä ja ainoastaan
3. lasca syntymän parikunnasta.Suomenmaan
koko mäkiluku nousee mähä yli yks milliona4.)o
mh. hengen , taikka lähemmäksi 540.henkeä
nelikulmaiselle peninkulmalle, paitsi Lappia.
Kuitenkin on tämä mäkituku erinäisillä
tienoilla maassa jaettu marsin epätasaisesti.
Niin on Oulun läänissä (ilman Lapinmaal-
ta) noin 160. henkeä nelik: penink:, Vaasan
läänissä 550, Turun ja Porin läänissä 5060,
Uusmaan jaHämeenlmnan läänissä 940. Mik-
kelin läänissä 900, Kuopion läänissä 440 ja
Viipurin läänissä 575 henkeä nelik: penink:
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Keskiluku mäenlisääntymiselle on miidessälois-
ta muodessaollut noin 16,700henkeä jokamuosi,
Greekan-Venäläis-jeurakumien lukemana.

Maamme elamskeinoista on maan-
ruukki ensimäinen. Täällä miljellään hymin
emisasti ruista, ohraa, kauraa, mehnää,
tattaria, rokkia, papuja, kaalia, pomtia,
naurista, pellamasta, liina j: m: Maamme
erinäisissä paikkakunnissa saamat marsin
epätasaisen jymälumun kylmyn jälkeen riis-
toista; maan eimät kylmäkään yhtä tihiään.
Häme, Samo ja Karjala kylmämäl har-
maan ja saamat korkian jymälumun; heille
ei ole kymmenees jymä mikään hymä salis.
Turunmaa ja Uusma kylwäwät tihiään ja
katsomat kymmenen jymän .aliron ftligen
hymäksi. Muut elamskeinot omac karjan
kaitseminen, metsät, kalastaminen ja metsäs-
täminen.

Suomalaiset myymät ja taimattamat
muuanne paljo moita, lihaa, talia ja nah-
koja; niinmyös lautoja, pölkkyjä, rakennus
aineita, termaa, kalaa ja jonkun mähän
metsän amamcua. Raudan teko on muosi
muodelta ollut nousemassa. Meidän maasja
on 14. masuunaa, 30. kankiraudan paljaa
ynnä 46. ahjon kanssa. Usiammat masuu»
naf puhumat mielä taikka Ruotsalaista,
taikka järmi ja hölmä malmia; maan hymiä
kaimancoja on Tuorilassa^ Sillböttssä,
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Malmbergissä, Ojamossa, Mihinielnessä,
Kutonsuomääellä j. m., joissa myös tehdään
työlä rommasti. Rautamalmit noin 20.
muista paikoista omat koetelleessa näyttä-
neet hymin hymiltä. Orijärmessä, Kis-
kon pitäjäässä on maski kaimamo , jonka
malmi sulatetaan Koskesten, Kärkelän ja
Fiskarin ruukissa. Hymänlaatuisia maski-
juonia löydetään siellä ja täällä; maan ne
hopiamatmit, joira paikka palkoin on hamair-
tu, saattamat olla niin mähäantoisia, että
heitä ei rumeta tekemäänkään. Sahoja on
ylämaassa suuri joukko. Lasiruukit, merka
fabrii.it ja hienompien kankaiden kutomukstt
omat muosittam enenneet. Erittäin on keh-
ruuta ja palttina kutomuksia ahkeruudella
harjoiteltu, jonkasiwulla talonpoikanen kanssa
myypi suuren joukon karkiampia millä ja
pellamas kankaita, niinmyös sukkia.

Viimeisinä muosina, hallicuksen mur-
heesta ja enii-lmiren hallituskansan kustan-
nuksella, toimitetut koskenperkaukstt omat
olleet suurihyötyistt maalle, kuin omat anta-
neet tilaa uusiksi niitty ja pelto maiksi, ja
myös senkin suhteen, mä omat lauhentaneet
ilman.

Suomen talonpoika elää ylipäätään
hymin niukasii, ja myypi ennen kamaransa
kuin itse nauttii niitä. Muuten omac Suo-
malaiset chkerma, k.stäwätä ja t.k.wätä
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kansaa, maruststtu wchwoilla jastnilla ja
elamälaadusia strä ilmasta wchmistuneilla
moimilla. Armeliaan heidän luontoonsa kuu»
luwan jonkun jyli>yde!l: maan stn siwulle
yhdistämät he makamielisyyden ja maaroissa
ja hädissä koe.ellull urhoollisuuden, michuut*
lisen innon sodassa ja uskollisuuden hallirsiala
ja esimalma mastaa.!.

Simiscyneimpien kesken, jossa kanssa-
käyminen on lMvmänyt jylyyd.n, on tämä
estänyt k.mytmielisyydm tulemasta, jonk^
näkee niin lemmnema' muissa siwistyneim^
missi kansoissa.

Lappataist. (perijuurelm samasta, maik-
ka nyt kielelle ja lamoilla Suomalaisista
kauas eronneesta sumusta) miectämäc aiman
toistnkaltaisca elämää, kuin toiset maan
asukkaat. He eimät pidä mitäkään maan
ru'.lkcia, eikä heillä ole marsinaisia asuin-
palkkoja, maan siirräkjet edes ja takaisin,
Lapln metsissä ja muoristoissa, peurakar*
joinem, joista he saamat elatuksenft ja mitä
enimmän tarwitstwm maatteeksi ja muuksi
kaluksi. Kuin Lappalaisen lulemat hämiölle,
niin astttaumat he järwien ja mirtoen ran-
noilla taikka metsämaihin, ja kuin kokemat
elätellä henkeänsä kalanpyynnöllä ja metsäs-
tämällä, niin saamat he silloin Kala ja
Metsä Lappien nimen.
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Kuninkaan waltakunta Puola.
§. 1. svajar. Suuruus, wäkiluku.
'Puolan rajoilla on: idässä Venäjän-

maa; pohjassa ja lännessä Preussia» maat,
ia etelässä Osterriik.n waltakunta. Se
picäa Mliänsä 2,2W. nelik: penink:, joilla
asuu 4. millionia ihmisiä.

§. 2. tVirtoja. Raupunkia.
Virroista on Veikseli, joka tulee

Karpaatin muorilta, juokste läpi maan ja
lankee 100. peninkulman pimisna Itä
Mereen, merkillinen niinkuin isoin, ja Nii-
meni, niinkuinraja mirtaVenäjätamastaan.

Kaupungista omat merkillisimmiä: N>ar-
son?a, Veikselin marrella, maltakunnan pää-
kaupunki, jakaupan pääpaikka, 136.MH: asuj:
ja Lublini jossa pidetään suuret markkinat;
12. tuh. asuj.
§. 3. Maan laatu. Rauppa. Uskon oppi.

Puola on tasaista maaca, jossalöytyy
ainoastaan jona kuita mäkiä, maan usiampia
soisia tienoita, ja on muuten maanruukkiin ja
karjan kaicseemisemsomeljastta. Ilma on lempiä.

Muuanne miedään: eloa, laiman-
rakennusaineita, hemosia ja sarmikarjaa.

Muualra t uoda n: ftbriikki> ja siirtomaa-
tamaroita, miiniä, suolaa, mpakkaja metallia.

Kaupan käynti oi: parahaasta päästä
Juutalaisien halcussa. Uuskon oppi on
R uomalainen Katoliikin.
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Wapawaltakunta Kc.rkow.r
Rajat. Suuruus. Aaupunki. -Hallitus-

muoto.

Tämä pieni waltakunta on Veikstlin
läntisellä rannalla , Kuninkaanwaltakunti ei.
Puolan, Galilsian ja Prcusstan keskessä^
ja sisällänsa- pitää 17. nelik: penink., joilla
asuu noin 108. mh..ihmistä.

Pääkaupungissa Arakomassa on 35,
mh. asuj: Hallitusmuoto on mapamal-
tainen,-maan koko malcakuma on Venä-
jän, Osterriikm ja Preusian suojelun alla.

Saksan Liitto taikka Saksanmaa.
§. 1. Osar. Rajat. Suuruus. Mäkilukn.

Saksanmaa ei kuulu yhdm ainoan
Ruhtinan alle, maan on jaettu 39. isoimpaa»
ja pienempään maltskumaan , jotka yhieen
tekemät siksi kutsutun Saksan Liiton. Liiton
erinäiset jäsenet omat. 1. Keisari, 7. Ku-
ningasta, 1 Väli-Ruhtinas, 5 Suur
Hercmata, 9 Hmmata, 11. Ruhlinaca,
1 Waa<Kreiwi ja 4. mapaa kaupunkia.

Isoimmat Saksan Liiton ,
Valtakun»

nista owat: 1. Keisarilliset Osterrikin
Maat; 2. Preussian Maat/
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Kuninkaanwaltakunta Baieri; 4. Kn-
ninkaanmaltakunta Saksi; 3. Kunin>
kaanmaltakunta Hanoomeri; 6. Ku-
ninkaanmaltakuntaVyrtembergi; ?.

DanmarkinKuninkaanMaatts. Hol-
landinKuninkaanomaisuus^.Belgiani
Kuninkaan omaisuus 10. Suur-Herttuan-
m..a Vaadi; 11. Vaali-Ruhtinanmaa
Hessen Kasse li; 21. Suur-Herttuat.'*
maa Hesfen-Barmstadtti; 13. Suur
H erttu a n maa t M ekle nburgi; 14,Hert-
tuanmaa Nassoma.
Liiron yhteiset asiat toimitetaan alinomaiseltaLiittokokoukselta, taikka Asianajajilta Liittolais
Valtakunnista, joista Ostemikin Keisaria
on Sananjohdattaja.

Saksanmaata koskemat: pohjassa Itä
Meri, Danmarki ja Saksan Meri; idässä
Peussia, Puola, Galitsia ja Ungerinmaa;
etelässä Adriatin Meri, Italia ja Smeitsi,
ja lällnessä Frankriki, Belgia ja Hol-
landi. Se sisällänfä pitää 11,600. ne-
lik: penink: , joilla asuu noin 35- millionia
ihmisiä, joista noin 19. millionia mnnustaupr
RomaKlistn Katolikin Uskoon ja 16. millionin
paikkoin Emangeliumilliseen Luterukstn.
§. 2. Maan laaru. Wuoria. wircoja.
Saksanmaa on marsin erilaatuinen, maikka
ylipäätään kasmama ja hedelmällinen. Poh-
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jäinen puoli on tasamaata, joka mähitellm
alenee I.a )a Saksan Merta masun; was.n
eteläinen puoli on taas muorikas.a, ja stn-
tähden on siellä Harmoja isompia takeita.
Siitä tulee myös, että kutsumat Pohjais-
puolta Ala-ja Eteläpuolta Plä Saksaksi.

Saksaninaan korkein muorennyppylä
on Orre les, kuuluma Alppimu.riin. joka on
7,200. kyynärää ylen.pänä merca. Vuo-
ristoista omac merMisimmät: Ertsi-muo*
ret, Böömin ja Saksin maltakuntien
miilillä, ja Hartsi>wuori, joka juoksee
Braunsweigin ja Hannowerin läpitse.

Saksanmaassa on noin 500 mirtaa,
joista 60. on purjehtimisten somelijasca.
Isoimmat omat:, 1 Don oma, pka lähtee
Baadista ja lankee, 330. peninkulmaa juos-
tuansa, Mustaan Mereen. 2. Reini, joka
alkaa Alpien mmurilla, juoksee läpitse isonosan läntistä Saksanmaata ja lankee, 150
peninkulmaa juostuansa, Saksan Mereen;
3. Elbe, alkaa Böömissä ja juoksee pohjaan
päin läpi Saksin ja Preussian maiden, ja
lanke, 90. penil-k: juostuansa, Saksan
Mereen; 4. Oderi, alkaa Merissä, juoksee
pohjaan päin Preussia!, maiden läpi ja
lanke, 90. penink: juostuansa, Itä Mereen.

PrelUsmn WMakuuta.
§: 1. Osat. Rajac. Suuruus. N)äkiluku.

Preusian waltakunta on kahdesta pää?
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osasta: A) Maisra ulkona Saksasta
ja B) Maisca Saksassa.

Saksasta ulkona olemat maat omm: 1.
KuninkaanmalcakuncaOikeaPreusia
ja 2. Suur-HertluanmaaPoosi, ennen
Puolaan kuuluma.

Maat Saksassa omat: 1. M a a-Kr ei>
min m a a Brandenburgi; 2. H er t ua n m a a
Po m m eri; 3.H er c t ua nm a aSaksi; 4.R ei-
ni m a a t; 5. H er t ua nm a a Slesia.

Preussian malcakunnan rajoja koskee
idässä Venäjä ia Puola: pohjassa Ve-
näjä ja Itä-Meri; lännessä Meklenburgi,
Hanoomeri, Hollandi, Belgia ja Hessi, ja
«elässä Frankriiki, Saksi ja Osterriiki-
Molemmat pääosat jaetaan 10. maakuntaan.
Tämän maltakunnan lameus on s.tnh. nelik:
penink:, joilla asuu 14. millionia ihmisiä
usiammista kcmsoivm.

§: 2. Raupunkia
Isoimmat ja määriin otetcawat omat:

_~ Berlin. , Brandenburgissa, koko malta-
kunnan pää ja ensimäinen hallitus kaupunki
sekä sisällisen kaupan pääpaikka: 250.tnh.
asuj: 2. Bönigsbergi: nyt itä-Preussin
ennen koko Valtakunnan pääkaupunki: tässä
on wahwa kauppa ja64,
Vekselin micrellä, pääkaupunki Läns Preus-
siassa, malcakunnan isoin merikauppa kau-
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punki: 56, tul>. asuj: 4-Brest oma, päa>
kaupunki Slesiassa; tässä on suurn
millainarkkinat ja 63.tuh. asuj: .5. Sce tt i ni,
Oderin mierella, Pommerin pääkaupunki:
31.mh.asuj: 6. poosi, 32tuh: ajuj: Poosin
pääkaupunki. 7. Magdeburcps tuh.
asuj;, pääkaupunki josia
masta saadaan parhaita samusmcuja sian
raajoja ja jossa kasmaa pellamasra enem-
män kuin koko Europassa. Mslebeni,
Saksissa, jossa Lutheerus syntyi ja kuoli.
Kölni, Reini.maisfa, 61,m1>. asuj: kuuluisa
siellä tehdystä haifu-medesta.

§: 3. Maan laaru. Hallitusmuoto-.
Preussian maac omat, paitsi Slesiata^

lakioica ja alenemat Itä»mereen päin, niin
että rantamaat pitää suluilla marjeltaman
meden paisumisesta. Maa on osittain hiekka-
maat» ja keskinkertaisesta kasmannosta,
osittain hymin kasmamaa. Brandenburgissa
kaiketikin on isoja hietakankaita ja Preussi-assa paljo soisia tienoita. Remi-maa. omat
kaikista kasmamimmat.

Muuanne miedään: Preussiasea,
Poosisca jaPommerisca: eloa, ruoka aineita,
metsän tuottamia, pellamasta ja liinaa:
toisista maakunnista : ftbriiki - mmaroita,
niinkuin palttinaa , kacmma , merkaa ,

silkkikankaita ja rautakatuja. Muualta
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tuodaan: miiniä, suolaa, metallia, raaka
aineita ja siirtomaa tamaroita.

Hallitusmuoto on yksmaltainen.Poosissa
j . Reini maissa on Romalainen Karoinkin
usko, maan toisissa Emankeliumillinen
Luteruksm, mallan päällä. Sotamoimaa
maalla on 165,000. miestä. Laimastoa ei
ole ensinkään.

Keistmnwaltatunta östeniki
§: 1. Osar. Rajat. Suuruus. Jakaus

österriiki on niinkuin Preussiakin 2
pääosasta, nimittäin. A) Maista ulkona
Saksasta, ja B) Maista Saksassa.

Maat ulkona Saksasta omat: t. Ga-
litsialaisetPerintoMaat taikka Kunin-
kaanmaltakunta G alit sia, ennen Puolaan
kuuluma, ynnä Bukominan kanssa. 2.
Ungerin Perincö>Maat, taikka Suur
Nuhtincmmaa Sii b e n b yrg i, Kuninkaan»
maltakunnat Ung eri, Dalmatia, Kro-
atia ja Slamonia sekä Sotaraja,
kapea maan suikale pitkin Turkin rajaa
Dalmatiasta aina GaUitsiaan asti, jossa
maassa kaikki talonpojat omat sotamiehiä.
3. Italian Perintö Maat taikka Ku-
ninkaanmaltakuma Lo m b ardei- We ne-
digi.
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Saksassa olemat maat omat: l. Arkki
Herttuanmaa Osterri'iki. 2. Hertluan-
maa Steiermarki.3.Kuninkaanmatta'
kuuia Illyria. 4.KreiwinmaaTyroli.
5. Kuninkaanmaltakunta Böömi, ja
6. Maa Kreiminmaa Meeri

Koko malcakunnan rajoja koskemat:
idässä Turkinmaa ja Venäjä; pohjassa
Puola, Preussia ja Saksi; lännessä Vaieri,
Smeitsi ja Sardinian Maat; ecelassä
Paaminmaltakunta, Adriatin Meri ja Tur-
kinmaa. Koko maltakunra sisälliinsä pirää
12,000. nelik: penink:, joilla elää 36. milli,
oma asujamia, joista noin 12. mill: on
Saksalaisissa, 5. mill: paikkoinGalitfialaisissa,
lähelle 13 mill: Ungerilaisissa , ja 5. mill:
Italialaisissa maissa.Asujamec saattaa jakaa4.
pääkan saan: 1. Sak salaiset, 2.Magyarit
(Ungerissa) 3. Slamit (joita on enin ja
lamiammalta) ja 4. Italialaiset.

§: 2. Raupunkia.
Isoimmia ja määriin olettamia omat:
1. wiini, Monoman marrella, Arkki-

Hertmanmaassa OsterriikissH, Saksanmaan
isoin kaupunki,koko malcakunnan pääkaupunki,
Keisarm asuinpaikka, 350. mh. asuj:, on
koko sisällisen kaupan olopaikka ja malcakunnan
mlsimäinen kaupunki käsitöinsa ja taiwatM
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nmdensa suhteen. 2. pragi, 120 tuh. asuj.*,
pääkaupunki Böömissä, jossamaassakaswaa
paras humala koko Europassa. 3. Oftni,
30 mh. asuj:, Ungern, pääkaupunki, jossa
maassa kaswaa paras miini koko Europassa
ja ehkä koko maailmassakin , ja jossa on
Kalaisin mirca, Teissi, koko Europassa.
4. Lembergi, 60 cuh. asuj:, pääkaupunki
G..licsiassa/iolla maalla on Vielicskassa koko
Maailman merkillisin suolakaimanro, jossa
600. kyynärän sywyydessä enemmän kuin
600. miestä tekemät joka päimä työtä
ja osiksi asumatkin ynnä 100. hewoisen
kanssa, jotka owat työssä tarpeelliset. 5.
Triesch meren rannalla Illyriassa, 5l) tuh.
asuj:, waltakunuan ensimmäinen meri- jaKaup-
pa Kaupunki.6 Milano, Lombardein pääkau-
Punki, 145 mh.asuj: mahma kauppa ja taito ah-
keruus. 7. tVenedigi, meren rannalla Lombar-
dei Venedigisjä, on maltakunnan toinen meri
ja kauppakaupunki, rakettu 72. saarelle,
jotka omat yhdistetyt 306. sillalla, ja
suurimmaksi osaksi on kanamia katujen
asemesta. 6. Hermanstadci , 18 mh«
asuj:, pääkaupunki Siibenbyrgissä, joka on
muita Europan maita rikkain kullasta.
A 3. Maan laacu. Bauppa. Halli-

tusmuoto.
Osterriikin waltakunta, paitsi pohjais

Galitsiaa jaetelästä Ungeria, joissasuuremmat
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lakea, koko Europassa omat, on muorimaata.
Alpit, Böömin muorec ja Karpaam
kulkemat malcakunnan läpicst. Maa on
ylipäätään marsin kaswawaa, kuitenkm on
eteläisessä Ungerissa isoja jMlä ja hieta
kankaita stkä soica. Ilma on muoristoissa
kyilnempi kuin pohjais »Saksassa, waan
raitis; lämpimin on se Dal-
matiassa ja eteläisessä Ungerissa, jossa se
soisissa tienoissa on sangen caudillimn.

Muuanne miedään: millaa ja milla-
kankaita, pummulia ja pummulikankaita,
pellamasta ja pellamaskankaita ,

muorityön
tuouamia, eloa, miiniä ja lasitamaroita ,

enimmiren Böömistä, jossa parasta ja
huokeinra lasia tehdään koko Europassa'
Muualta tuodat.: ftbriiki ja siirtomaa
tamaroita.

Hallitusmuoto on yksmaltainen jä
hallitsialla on melkeen mapa moima. Unge-
rissa Siibenbyrgissä ja Tyrolissa on st
kuitenkin osiksi mähennetty Valtakunnan
säädyiltä. Muuten on hallitus jokaisessa
maakunnassa erilailla kokoiltu. Uskon oppi
on Romalainen Katoliikin. Sotamoima
maalla nousee rauhan ajalla 270. tuh. mieheen.
Laimasto on Triestissä, ja marsin mähainen.
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Kuninkaan waltakunta Baieri.
Suurus. N^riluku. Aa.lpu.ll*l. Hallitus»

muoco.
Baierin Kuninka.-Nwaltkuntaa on 1400.

nelik: penink., joilla on 4. mi.l.3oot_ch.asujanta.
MerMisimmät kaupungit omat: Myn-

kheni, maltakunnan pää ja hallitus kau-
punki, 60 tuh. asujanta. Nyrnbergi, 40. cuh.
asuj:, iso kauppa ia taitoahkeruus.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi on Romalainen Katoliikin. Sotamoima
on 60. tuh. miestä. Baieri on kaikista
Europan maista rikkain elämästä hopiasra.

Kuninkaanwaltakunta Saksi
Suuruus. N>äkiluku. Raupunkia. Hal-

lituslnuoco.
Saksin Kuninkaanwaltakunta on 340.

nelik: penink:, joilla on asujamia noin N mill:
Merkillisimmät kaupungit omat: Dres-

deni, malcakunnan pää jahallituskaupungi,
jossa on 61. mh. asuj:, mahma kauppa ja
taitoahkeruus. Leipsiigi, 43. mh. asuj:,
maltakunnan suurin kauppakaupunki, ja
erittäin kuuluisa kolmesta sen tienoilla pi-
detystä tappelusta, ja kolmesta suurista
markkinoistaan.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Eroan-
keliumillinen Luteerukstn uskon oppi on
wallan päällä. Sotarooimaa on 10. mh.
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miestä. Saksissa on hienoin posliini - sami
koko Europassa.

Kuninkaanwaltakunta Wyrtem-
bergi.

Suuruus. NMiluku. Raupunkia. Hal-
litusmuoto .

Vyrtembergin Kuninkaanmaltakumaa
on 360. nelik: penink:, joilla on 4 mill: asu-
jamia.

Merkillisin kaupunki dn Stutgarn,
maltakunnan pää ja hallitus kaupunki,
48. mh. asuj.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi on Evankeliumillinen Luteeruksen.
Sotamoima nousee 20 mh. mieheen.
Kuninkaanwaltakunta Hanowert.

Suuruus. N?äkiluku. Raupunkia. Hal-
litusmuoto.

Hanowerin Kuninkaanwaltakunta sisäl-
liinsä pitää 684. nelik: penink:, joilla on
mähän yli 14 mill: asujamia.

Merkillisin kaupunki on Hanoynri,
maltakunnan pää ja hallituskaupunki, 26
mh.asuj:

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi on Emankeliumilllnen Luteeruksen. So-
tamoima nousee 20,my: mieheen.
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Hanomerin maakunnassa Ost-Fr's-
landissa on parhaimmat hewoiser Saksan-massa.
Kuninkaanwaltakunta Dauumrki.

§: 1. Osat. Suuruus, rväklluku.
Danmarkin Kuninkaanwaltakunta on

kahdesta pääosasta, nimittäin: A) Maar
ulkona Saksanmaasta, ja V) Maat
Saksassa.

Maat ulkona Saksanmaasta omat: 1.
Islandi ja Färöin luodot. 2. Dans-
kan luodot Siällandi, Fyeni, Lange-
landi, Falsceri, Lollandi j: m: 3.
Juutin Niemimaa ynnä Hettuan-
maan Slesmiigin kanssa.

Maat Saksassa omat: Hemuanmaat
Holsteini ja Lauenburgi.

Danmarkin maltakuntaa on 2.44?. nelik:
penink:, joilla elää 2 mill: 200 tuh: asujamia.

Vaariin olettamat kaupungit omat: 1
Riöbenhanmi, Siällandilla, Oresundin
rannalla, maltakunnan pääkaupunki ja Ku-
ninkaan asuinpaikka, Europan koreimmia
kaupunkia: siinä on 120 mh. asuj:, mahma
kauppa ja meren kulku. 2. Altona, Hol-
steinissii, Elbe-mirran marrella, 26 mh. asuj.,
wahwakauppa jameren kulku. Helsingöri,
Oresundin rannalla, siinä jossa se on kapein;
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7. mh: asuj: Tässä maksetaan tulliraha
kaikilta Salmen läpi kulkemilta .aimoilta.

§: __. Maan laatu. Rauppa. Hallitus-
muoto.

Danmarki on lakiala maata, jossa on
ainoastaan joita kuita pienempiä mäkiä. Se
on hymin someljasta maan ruukkiin ja karjan

kaicsemiseen. Meri saattaa matkaan että ilma
on usiasci paksu ja sumuinen, maan tekeesen myös taimella lauhiammaksi.

Muuanne «viedään: eloa, hewoi>
sia, sarmielämiä, nahkoja, sulkia ja palomiinaa.
Holsteinissa on parhaat lypsylehmät koko
Saksanmaassa.

Muualta tuoda an: suolaa, miiniii,
metsän tuottamia, metallia, lasia, ftbriiki
ja siirtomaa-tamaroita.

Hallitusmuoto on yksmaltainen: Uskon
oppi Ewankeliumillinen Luteeruksen. Sota-
moimaa maalla on 27. tuh: miestä, maan
merellä on se mähainen.

Danmarkin siirtomaat Asiassa, Afri-
kassa ja Amerikassa tekewät yhteen 200.
taikka 300. nelik: peninkulmaa.

Kuninkaanwaltakunta Hollandi.
§: 1. Rajac. Suuruus. N?äki.uku.

HoNandin rajoja koskeman lännessä
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ja poM-ssa Pohjan Meri, idässä Peussian
Reini-maat, ja etelässä Belgia.

Tätä malcakuntaa on 630. nelik: penink:,
joilla on 2? mill: asujamia.

§: 2. wircoja. Raupunkin,
Virroista on isoin Reini, joka monin

haaroin juoksee Hollandin läpitse.
Merkillisimmäc kaupungit omat: 1.

Amsterdam:', maltakunnan pääkaupungi
a toinen kauppakaupunki Europassa, 200,
uh: asuj: 2. Haagi, Kuninkaan asunpaikka,
50. mh: asuj: 3." RotcerdaM, wahwa
merikauppa ja taitoahkeruus, 70,cuh. asuj:

§: 3. Maan laatu. Rauppa. Hallitus-
muoto .

Holland, on tasaista, soista ja alamata
maata, olletikin pohjais ja läns osar, joissa
maa on alempana kuin meri, jonka tähden
sitä pitää kalliilla suluilla marjeltaman
meden paisumuksisca. Ilma on märkä,
paksu jaraskas. Maa on hymästi hoidettua
ja karjaa on paljo. Ilman sitä on
Hollandissa puhtain karja, parhaimmat
niityt ja ryytimaat koko Europassa.

Muuanne wied ään: moita, juustoa, fa-
briiki-tamaroita, Itä jaLäns Indiantuottamia.

Muualta tuodaan: eloa, puukaluja,
suolaa, miiniä, siirtomaa ja raaka-tamaroita
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Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi on Ewankeliumillinen Parannettu.
Sotamoimaa ei saata niin tarkoin määrätä.

Kuninkaanwaltakunta Belgia.
§. 1. Rajat. Suuruus. tVäkiluku.

Belgian rajoja koskemat: pohjassa
Hollandi, Lännessä Pohjan Meri, idässä
Preussian Reini maat, ja etelässä Frank»:
riiki.

Tätä^maltakuntaa on 520. nelik. pe-
nink, joilla elää noin 4. mill. 200. tuh
asujamia.

§. 2. Raupunkia.
Merkillisimmiit omat. 1. Bryssel^

pää ja hallituskaupunki, 115. tuh. asuj.,
mahma maakauppa ja taitoahkeruus. 2.
Antwerpi, wahwalla sotiwarusmksella,
75. mh. asuj., ja mahma merikauppa.

§. 3. Maan laatu. Rauppa. Halli-
tusmuoto

Belgia on tasamaata, maan ei niin
alamam kuin Hollandi, on marsin someljasta
karjan kaitsemiseen, ja sangen hymästi hoi-
dettu. Ilma on termeellisempi kuin Hollandissa.
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Muuanne miedään: eloa, moita,
juustoa, ja fabriiki-tamaroita, olletikin palt-
tinaa, pitsiä ja merkaa.
Muualta tuodaan: suolaa, «pimiä, puu
ja siirtomaa tamaroua.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi on Romalainen Kmoliikin. Soca»
moimaa ei saata määrätä niin tarkoin.

Kuninkaanwaltakunta Suur «Bri-
tannia ja Irlcmdi.

§. l. Osar. Rajac. Suuruus, wäkiluku.
Wixcoja.

Suur - Britannian Kuninkaanwalta-
kunta on kahdesta isosta luotomaasta- 1)
Suur Britannia, jonka eteläpuoli on
Kuninkaanwaltakunta Eng landi, japohjais-
puoli Kuninkaanwaltakunta Skotlandi,2)
Kuninkaanrvallakuma Irland i, ja muita
pienempiä luotoja. Koko waltakunta kutsu-
taan tamallisesti yhdellä nimellä Englandiksi.

Suur-Britannian rajoja koskemat:
pohjassa ja idässä Saksan Meri, etelässä
Franstan Kanama taikka salmi, ja lännessä
Atlantin Meri ja Irlandin Meri.

Britannian luodot sisällänsä pitämät
5,500. nelik. penink., joilla elää 26, mill:
asujamia.

Englandin suurin wirta on Temsi,
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joka, 30. penink. juostuansa, lankee Pohjan
Mereen. Ei missään maassa koko Maan
päällä ole niin paljo kanamia kuin Eng»
landisja .

§. 2. Raupunkia.
A) En gla n dissa Rondoni, Temsin suussa,
maltakunnan pää ja hallituskaupunki, suuria
kauppakaupunki koko maailmassa, mäkirik-
kain kaikista koko Europassa, ja isoin
ftbriiki kaupunki: asujamia lähelle 2. millionaa.
2. Doweri, Kalelani salmen marrella, onse paikka, josta mennään y!i salmen Frank-
riikiin: 12 mh. asuj. 3. por-s.non. i, saman
salmen rannalla, on sotalaimaston paäasemo,
50 tuh asuj. 4. plymoucj, josja on 75 tuh.
asuj., suur Hamina ja suuria makasiinia
laimaslon tarpeita masten 5: B^scoli,
Vristoli, kanawan marrella, 100, luh. aj:j.
ja sangen wahwa kauppa 6. Birmingha,ni
146 tuh. asuj., Englandin suurin ftbriiki

kaupunki 7. Manchesceri, maltakunnan
isoimmia ftbriiki kaupunkia, 180. ml>. asuj.
Tirverpooli, maltakunnan toinen kauppa-
kaupunki jossa on 230. mh. asuj. 9.
Hulli, on parhaimmia meri ja kauppa
kaupunkia, 46, tuh. asuj.
B) Skotlandissa 10 Edinburgi,
pääkaupunki, jossa on 162. mh. asuj.,
isoja ftdriikiä ja mahma merikauppa.
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11. Glasgow:', jossa on 205, tuh. asuj:,
wahwa merikauppa jataitoahkeruus. Kar-
roni, suurin raudan malu paikka koko
Europassa. Skotlandiin kuulumat myös
Orkadin, Setlandin ja Hebridin saarescot.
C) Irland i: 12. Dublini, pääkaupunki,
jossa on 240. mh. asuj: , mahma merikaup-
pa ja iso taitoahkeruus.

13. Rorki, 107.MH. asuj: ja niin wah-
wa lihakauppa, että sitä kutsutaan tamalli-
sesci malcakunnan tappo huoneeksi.
§. 3. Maan laacu. Rauppa. Hallitus-

muoto.
Englandi on suurimmaksi osaksi tasaista

maata, ainoastaan pohjais ja läns puolissa
on muoria. Sko.la.ldi taas on enimmäksi
osaksi mäkistä, ja pohjais puoli olletikin on
täynnä kallioisia ja metsikkö muoria. Irlandi
on tasaista, ja täällä maihmmat laksot ja
niityt, maan löytyy kuitenki soita ja rimpiä-
kin. Maa on kasmamaa ja hymästi hoidet-
tua. Ilma on ylipäätään, meren likeyden
suhteen, märkä, maan kuitenkin lämmin.

Englandi on koko maailmassa se ainoa
maltakunra, jossa kaikenlaiset ftbriikit omat
nosneet korkeimmalleen, ja jossa kaikkein
lamein kauppa löytyy. Koko Europasta on
Englandi rikkainta raudasta ja tinasta, ja
siinä on Ruotsin siwulla paras maski, ja
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kaikista maista lihamin tappo karja, niin
myös omat Englandin hemoiset parhaita
juoksioita koko maailmassa.
Muuanne miedään: kaikenlaisia ftbriiki-
liiallisuus ja siirtomaa-kamaroita, niinmyös
kimihiiliä, kimisuolaa ja tinaa.

Muualta tuodaan: miiniii,puuasti-
oita, laiman rakennusaineita jakaikmlaamisia
raakatarpeita ftbriikilöihin.

Hallitusmuoto on yksmaltainen: Uskon
oppi on Englandisfä Ewankeliumillinen
Englandin, Skotlandissä Ewankeliumillinen
Parannettu, ja Irlandissa Romalainen
Katoliikin.

Sotamoimaa maalla on noin. 100,mh.
miestä, merellä on se suurin koko maail-massa ja mähilleen kuin kaikkein Europan
malmkuntien yhteenluettuna, nimittäin enämpi
kuin 600 isoimpm ja pienempiä aluksia.

Englandin siirtomaat Asiassa, Afrikas-sa ja Amerikassa sisällänsa pitämät yli 100.
mh. nelik: penink:

Kuninkaanwaltakunta Frankriiki.
§. 1. Rajat. Suuruus. Wäkiluku. N)ir.

coja.

Frankriikin rajoja koskemat: pohjassa
Belgia ja Kanama taikka Franskan salmi;
idässä Saksanmaa, Smeitsi ja Italia-
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etelässä Spania ja Keski Meri, ja lännes-
sä Atlantin Meri.

Frankriiki sisälliinsä Mä to,mh.
nelik: penink:, joilla elää 34 millionia asu-
jamia.
Isoimmat mirrat omat 1. Seini, joka
juoksee pohjaislänteen ja lankee, 96. penmk:
kuljettuansa, Franskan Salmeen.

2. Loeeri, joka juoksee pohjaislänteen
ja lankee, 120. penink: juostuansa, Atlantin
Mereen.

3. Rooni, joka alkaa Sweitsin muo-
rilla, juoksee Gensi järwen läpitse etelään,
ja lankee, 90. penink: juostuansa, Keski
Mereen,

§. 2. Raupunkia.
Parisi, Seini «virran rannalla maan

sisässä, maltakunnan pää ja hallituskaupun-
ki, Europan ensimäistä ja suurimmia ftb-
riiki kaupunkia, mahma kauppa ja 910,mh.
asuj: 2. Rouen (Nuangi), jossa on92,mh.
asuj:, isoja ftbriikiä ja mahma merikauppa.

3. Lille (Lilj), 72,mh. asuj. ja hy-
wiä ftbriikiä.

4. Ralais (Kalee), Kalelani taikka
Franskan salmen rannalla; tästä mennään
yli salmen Englandiin.

5. Bresci, 30,tuh. asuj:, maltakunnan
ensimäinen sotalaimaston Hamina.
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6. Nantes:, malcakunnan isoimmia
ftbriiki ja kauppakaupunkia, 76,mh. asuj:

7. Lyon (Liongi), Rooni mirran mar-
rella, malcakunnan parhain ftbriiki kaupun-
ki ja suurin Parisin jälkeen, 150,mh. asuj:

8. Marseille (Marstlji)-, Keski Me»
ren rannalla, maltakunnan kuuluisimmia
Kauppakaupunkia, I4,mh asuj:

9. Toulon (Tulongi), 35,mh. asuj.,
marsin hymä Hamina ja yhden laimastoosan asenco paikka.

10. Bordeaux (Bordoo), 100 mh. asuj: ,

maltakunnan parhaimmia kauppakaupunkia.

§: 3. Maan laatu. Rauppa. Haltirus-
muoco.

Suurimmaksi osaksi on Frankriiki
tasaista maata, maan on täällä kuitenkin
joira kuita «vuorimaita, niinkuin luura
«vuoret, jotka eromamat tämän «valtakunnan
Smeicsisiii, Alpit, jotka eromamat sen
Italiasta, ja Pyreneian «vuoret, jotka
eromamat sen Spanias.a. Ilma on ylipää-
tään marsin lämmin, lempiä ja ihana. Maa
on melkeen kaikin paikoin hedelmällinen ja
hymästi hoidettu.
Muuanne miedään: «viiniä, miinaa,
hedelmiä ja suuri joukko kaikenlaisia ftbriiki
ja liikaisia mmaroita.
Muualta tuodaan: raaka tarpeita ftb»
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kiloille, laiman rakennusaineita, niinmyös
metalleja ja siirtomaa tamarara.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi Romalainen Katoliikin. Soramoima
maalla nousee noin 300,mh. mieheen, ja
merellä yli 70. isompia ja pienempiä aluksia.

Frankriikin siirtomaat Asiassa, Afrikas-sa ja Amerikassa tekemät (paitsi Algierin
maata) noin 6000. nelik: penink:

Kuninkaanwaltakunta Spania.
§: 1. Rajac. Suuruus. N>uoria, N)ir-

coja.
Spanian rajoja koskemat: pohjassa

Frankriiki ja Franskan mikka Biskaian
meripolmi, idässä ja etelässä Keski meri,
ja lännessä Portugali ja Atlantin Meri.

Spania sisälliinsä pitää 8,400 nelik:
penink:, joilla elää 13. mill: asujamia.

Pyreneian «vuoret eroitamar Spanian
Frankriikistä ja juoksemat aina Kap Finis
terran niemeen asti.

Wirroista omat merkillisimmät: 1.
Du ero, joka juoksee idästä länteen Spa-
nian ja Portugalin liipitse, ja lankee 10H
peninkulmaa pitkänä, Spanian Mereen.
2. Tai o, joka juoksee idästä länteen,
Spanian ja Portugalin läpitss, ja lankee,
100 peninkulman pituisna, Spanian Mereen.
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§. 2. Raupunkia.
Suurimmia omat: I.Madridi,maan kes-

kessä maltatakunnan pää ja hallituskaupnnki,
200,mh asuj: 2. Barcelona, jossa on 120,
mh. asuj: , mahma merikauppa ja taito
ahkeruus. 3. Cadifsi, Atlantin Meren
rannalla, Spanian parhain merikauppa-
kaupunki, 53,mh. asuj: ja hymä sotalaimaston
Hamina.

Gibraltar:', muorelle räkecm sotima-rusms, Gibraltari salmen rannalla, kuuluu
Englandin alle. <

4. Tllikanw,, Keski Meren rannalla,
25,mh. asuj: ; tätä lähellä oi: Ter ra
Wekkian Hamina, kuuluisa suolastaan.

Spaniaan kuulumat myös Keski Meren
luotomaat M alork a , Minok a ja Vwi sa,
miimmeksi nimitetty kuuluisa merisuolastaan.
§: 3. Maan laatu. Raappa. Hallitus-

miloco.

Spania on suurimmaksi osaksi wucris-
ta maata: keskisti maakunnat omat lamioita,
korkeita tasa»maita. Maa on ylipäätään
hedelmällinen, maan aiman huonosti hoidettu,
ja taitoahkeruus, kauppa ja opems paikat
rappiolla. Spaniasft on kuitenki parhaimmat
hemoiset ja lampaat koko Europassa ja
enin ja parhaimmia korkki tammia.

Muuanne miedään: millacs, silkkiä,mii-



86

nia, hedelmiä, suolaa, korkkia ja tupakkaa.
Muualta tuodaan: suolattua jakuimaa

kalaa, eloa, laiman rakennusaineita, ftbriiki ja
siirtomaa tamaram.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
Oppi Ruomalainen Katoliikin. Sotamoima
maalla tekee noinso,mh. miestä. Laiwasw
on mähainen.

Spanian siirtomaat Asiassa, Afrikassa
ja Amerikassa tekemät 5000. nelik: penink:,
joilla elää 4. mill: asuj.
Kuninkaanwaltakunta Portugali.

§ 1. Rajat. Suuruus. tVäkiluku Rau-
punkia.

Portugalin rajoja koskemat: pohjassa ja
idässä Spania, etelässä ja lännessä Atlantin
Meri.
Portugalia on 1,800 nelik: penink:, ja
asujamia «vähän yli 3 _- millionin.
Kaupungista omat määriin otettamia: 1. Lis-
sabon,, Taio mirran «varrella, maltakunnan
pääkaupunki, 240,mh. asuj:, wahwa meri-
kauppa.
2. Sanca Mesi taikka Secuali, kuuluisa
merisuolastansa, ja 3. porro, kuuluisa munis-
taan.
§. 2. Maan laatu. Rauppa. Hallitns-

muoco.
Meren puolella on maa tasainen ja
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Hiekkanen: keskimaa on sitä «vastaan muorista
ja tasaisia on aiman Harmassa. Maa on
kuitenkin ylipäätään hedelmällinen, maikka
asujamet hoitamat sitä huonosti. Ilma on
raitis ja lämmin, maan ej kuitenkaan niin
kuumma kuin etelä Spaniasft.

Muuanne miedään: «viiniä, meri-
suolaa, hedelmiä.
Muualta tuodaan, eloa, kuimaa ja
suolattua kalaa, pumarpeim, ja ftbriiki ja
siirtomaa tamaroim.

, Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi Romalainen Katoliikin: Socamoima
maalla nousee 21,000. mieheen, ja laimas-
toa on 23. suurempaa japienempää alusta,
joissa on I2,mh. miestä marusmsmäkeä.

Portugalin siirtomaat Asiassa ja Af-
rikassa tekemät yhteenluettuna 500. nelik:
penink:, joilla elää 1 z mill: asujamia.

Sweitsi
taikka

Sweitsin Waltayhteys.

§. 1. Rajac. Suuruus. Jakaus. Rau-
punkia.

Sweitsin taikka Helwecian rajoja kos-
kemat: pohjassa ja idässä Saksanmaaz
lännessä Frankriiki, ja etelässä Italia.
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S «Veitsiä on noin 700. nelik: penink:
joilla elää noin 2,mi11: 200. mh. asuj.

Smeitsi on 22. siksi kutsutuista kan-
tonista, joilla jokaisellaon yhdenlaiset mapauk-
ftt, maan omat toisiinsa yhdistetyt keskmäi>
seksi amuksi ja marjoksi: siitä . tulee nimi:
«valtayhreys.

Parhaimmat kaupungit omat:
1 Zyrichi, Sweitsin ensimäinenkaupun-

ki, 12 mh. asuj:
2 Berni, 20 mh. asuj: ja «vilkas

kauppa.
3 Baftli , 2i mh. asuj : ja mahma

kauppa.
4 Gensi, Genfi järmen rannalla, Hel-

metian isoin kaupunki, 38 mh. asuj: ja suu-
ri taitoahkeruus.

§. 2 Maan laacu. Rauppa Ha!lin:s>
muoro.

Smeitsi on ylhäisin maa Europassa
ja, olletekin eteläpuolessa, joka on Alpi-
wuorilca täytetty, sängen «vuorikasta. Läm-
min on usiammassa «välimaissa marsin
mahma kesällä , maan korkeimmat «vuoret
omat ikuisen lumen ja jään alla. Ilma on,
maan korkeuden suhteen, kylmempi kuin poh-
janmassa olemassa Saksanmaassa. Mata-
lammilla muorilla on sangen hymiä karjan
laitumia, ja muorren onelmat (lomat) omat
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hedelmällisiä. Smeitsissii on paras sarwi-
karja koko Europassa.

Muuanne «viedään: karjaa, juustoa,
moita, uuri- kelloja ja muita taitotöitä.

Muua t t a tuodaa n: eloa, «viiniä, suolaa
ja siirtomaa-tamarata.

Hallitusmuoto , on mapamaltainen kai-
kissa kantonissa , paitsi yhtä ainoa (Neuf-
chateli), joka kuuluu Preussian kuninkaan
qlle niinkin perintö , maan on muuten erik-seen Preussiasta.

Uskon oppi on muutamissa kantonissa
Emankeliummillinen Parannettu, toisissa
Romalainen Katoliikin. Koko maan sota-
«voima nousee noin 30:mh. mieheen.

Italia.
Rajat. Suuruus. Jakaus.

Italian rajoja koskemat: pohjassa
Smeitsi ja Saksanmaa; lännessä Frankrii-
ki ja Keski Meri: etelässä sama meri , ja
idässä Adriatin Meri.

Italiam on 5,600 nelik. penink., joilla
elää 20 millionia asuj.

Italia jaetaan 3 pääosaan, nimittäin:
A) Pohjanen taikka Plä-Italia; B)
Keskinen Italia, ja C) Eteläinen
taikka Ala -I tali a. Jokaisessa näissä pää-
osissa on usiampia «valtakuntia, niinkuin

A) Vlä-ItaUassa: 1 Kuninkaan-
«valtakunnan LombardiaWenedigi; 2B)
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Keskisessä-Icaliassa; 1 SuurHert-
tuanmaa Toskana, ja 2 Kirkko raikka
Paamin maltakunra, C) Ala«lra-
lia s sa: Kuninkaanmalrakunta N e ape l i D)
Luotomaat, nimittäin: 1K or si ka (Frank-
riikiin kuuluma;) 2 Sardinia yhdistetty
Vlä-Icaliäsja olemien Sardinilaisten mai-
den kanssa; 3 Sisilia, yhdistetty Neapelin
kanssa, ja 4 Malta (Englandiin kuuluma).

Hallitusmuoto on kaikissa yksmaltai-
nen ja uskon oppi Romalainen Kato-
liikin.

§: 2. wuoria. Maan laatu. Rauppa.
Alppi «vuoret eroittawat Italian Sweit»

siscä, Saksanmaasta ja Frankriikistä , ja
laskewu etelään yhden haaran, Apennini-
wuorer, jotka juoksemat koko Italian läpitse
aina Italian ja Sisilian matilla olemaan
Messina-salmeen asti.

Icalia on «vuorimaata, maan on soi»
siakin tienoita ja suuria lakeita ,

enimmit, n
Pohjais-Italiassa. W«an maa on ylipää-
tään niin hedelmällinen , ja ilma niin läm-
min ja ihana, mä Italiata tamallisesti kut-suman Europan Ryytimaaksi.

Muuanne miedään: eloa, hedelmiä,
silkkiä, miiniä, millaa, enimmicen v.sapelista,
ja mlikimeä.

Muualta tuodaan: kulmaa ja suolat-
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ma kalaa, metalleja, niinmyös ftbriiki- ja siirto-
maa» mmarata.

§. 3. Raupunkia.
A) Sardinian Kuninkaanwaltakuu-nassa.

1. kurini koko maltakunnan pääkau-
punki ja Kuninkaan asuin paikka, Europan
kauniimmia kaupunkia, lähelle 122,mh. asuj:
2. Genua, Keskimeren rannalla, kuuluisa
mevikauppakaupunki jolla on liikanimi ihana,
noin 80,mh. asuj: 3. Ragliari, pääkaupun-
ki Sardinian luodolla, 27, tuh. asuj:

Sotamoima maalla nousee noin 16,
tuh. mieheen; merellä on se mähainen.

B) Paawinwaltakunnassa.
Romi, joka on maailman merkillisin.»

mia kaupunkia, Paamin asuin paikka; tässä
on noin 152,tuh. asuj: 328 kirkkoa ia 186
luostaria.

Paami Malilaan Kardinalilm, jotka
omat ne korkeimmat Karoliikkiläisec Papir.
Socawoima menee 9,100 mieheen.
C) Molempain Sisiliain Kuninkaan-

waltakunnassa.
1. Neapeli, koko maltakunnan pää-

kaupunki ja Kuninkaan asuntopaikka, jossa
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on 360,mh. asujanta, joista 80,mh. on
kerjäläisiä, Latsaroniksi kutsutut, jotka omat
elatus keinoillansa kuuluisat; mahma kauppa
ja mito<ahkeruus ; sangen hyödylliset omat
silkin «valmistukset.

Ei komin kaukana tästä' on tulta
suitsuttama muori Wesuwius.

2. Palermo, Sisilian pääkaupunki
172,mh. asuj:, «vahwa kauppa ja suuret
silkin «valmistukset.

Sisiliassa on Etnan tulta suitsuttama
muori, sen lajin muorista suurin, koko Eu-
ropassa, s,mh. kyynärää korkia ja juuren-
ympärys 20 peninkulmaa.

Socamoima maalla tekee noin 50,mh:
miestä; merellä on se mähainen.
Kuninkaanwaltakunta Grekanmaa.

§. 1. Rajat. Suuruus. Raupunkia.
Greekanmaam koskemat lännessä A-

driatin meri, etelässä Keski Meri; idässä
Arkipelagiksi kutsmm meren saaristo ja
pohiassa Turkinmaa.

Greckanmaa sisällänsä pitää noin 700
nelik: peninkulmaa, joilla elää «vähilleen 1
milliona asujamia.

Kaupungista omat suurimmat:
1. Acheni, muinoin tietojen ja taitojen

koti ja maailman isoimmia kauppakaupunkia,
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waan nyt siinä ei ole kuin noin 20,mh.
asnj:

2. Vlauplia taikka Napoli di Ro-
mania, Morea nimisellä niemimaalla I2.mh.
asu):

Tähän malmkuntaän kuulumia luoto-
maita omat: Negroponti, Hydra, jolla
on lamea ja kuuluisa meri kauppa ja Sy k-
laadien saari kihermä.

§: 2 Maan laatu. Rauppa. Hallitus-
muoto.

Greekan maa on hedelmällistä, maan
aiman kehnosti hoidettua «vuorimaata, jossa
on ilma mirä hempeintä.

Muuanne miedään: öljyä, hedelmiä,
silkkiä, pummulia ja karjaa

Muualta tuo dan: ftbriikki ja siirto-
maa tamaram.

Hallitusmuoto on yksmaltainen. Uskon
oppi Greekalainen Katoliikin.

lonian Luotomaiden Wapaknnta.
Tämä suur- Britannian hoidon alla

olema waltakunta, 47 nelik: penink: iso, on
seitsemästä, Greekanmaan lämeisen rannan
luonaolewasca saaresta:Kor fu, K efalo ni a
ja Tsance owat suuremmat. Asujamia
nnlsee 200,mh: henkeen
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Maa on muorista maan ylipäätän he»delmälliscä ja kaswaa sangen hymää
öljyä, «viiniä ja kaikenlaisia ihanoita hedel»
miä. Ilma on raitis ja lempeä.

Europalainen Turkinmaa
§: 1 Rajat, Suuruus, tVuoria.
Europalainen Turkinmaa koskee etelässä

Greekanmaara, Arkipelagia ja Marmori jiir-
miä; lännessä Adriatin Merca ja.Osterrii-
kin «valtakuntaa, pohjassa niitä Osterrikin
maita jotka eimät ole Saksanmassa niin
myös Wenäjätä, ja idässä Mustaa Mer-
ta. Europalainen Turkinmaa tekee 9,400 ne-
lik. peninkulmaa , ioilla asuu «vähilleen 10
millionia ihmisiä. Asiassa ja Afrikassa ole»
main maidensa kanssa tekee Turkinmaa 43mh:
nelik. penink: joilla elää 21 million: ihmisiä?
jotka kuulumat «viiteen erilaiseen päätahko-
kuntaan ihmissukukunnasta,

Balkan, muori, yksi haara alpista juok-
see lännestä itään aina Mustaan Mereen
asti.

§. 2. Raupunkia.
Ronstanrinopeli, Turkinkielellii Stam-

buli, Marmori järmen rannalla, Sulmnin
taikka Turkin Kejsariy asuntopaikka ja mal-
takunnan pääkaupunki jossa on 800,mh.
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asujanta; 485 moskeeaksi kutsuttua Mahome-
tin kirkkoa; smh. rukoushuoneita; sangen hy-
«vä Hamina ja lamia kauppa manhan
maailman kanssa.

2. Adrianopeli, Maritsa mirran
marrella, mahma kauppakaupunki; 80,iuh.
asujauca.

3. Saloniki, Konsmntinopelin jälestä
parhain kauppa kaupunki Europalaisessa
Turkinmaassa; 32,mh asuj:
Turkinmaan alle mielä kuulumia Greekan
luotoja omat: a) Rhodos b) Kandia laik-
ka Creeca. Hoimmaita Turkin Keisarin
alla owat: Ruhtinanmaar Moldawa ja
Watakki a jotka hallitaan omilta Hospoda-
riksi kutsumilta ruhtinoiltaan, elinajaksi Sul-
tanelca Mirkaansa asetetut ja hänelle «veron
maksawaiset.
§. 3. Maanlaaru. Kauppa. Hallitus-

muoto.
Europalainen Turkinmaa on muo-

rista maata maan löytyy tasamaitakin ja
maa on sangen hedelmällistä maan marsin
huynnosti «viljeltyä. Kuitenkin kaswaa täällä
parhain pummuli jatupakka koko Europassa.

Muuannemiedään: pummulia, silkkiä,
mittaa, tupakka, sarwikarjaa jasahwiaani nah-
kaa joka on parasta Europassa.

Muualta tuodaan: kaikenlaisiaftbriikki-
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ja siirtomaa mmaroita. Merikauppaa
yiywät eninmiten muukalaiset. Hallitus
muoro on yksi «valtainen. Uskon oppi on
Mahometin ja kaikia eriuskoisia ylenkatsomat
Turkkilaiset.

Asia.
§. 1. Rajar. Suurus, wäkiluku.

Asiam koskemat: lännessä Afrika,
Keski Meri, Musta Meri ja Europa;
pohjassa Rutjan Meri; idässä Hiljainen
Meri ja etelässä Indian Meri.

,

Asia tekee 850, mh: nelik: penink:,
joilla on noin 5. taikka 600. million: asu-
jan.a.

§: 2. Meriä. Laksia. Salmia.
1. Arabian läksi (Punanen Meri)

Arabian ja Urikan mälillä aina Suetsin
taipaleeseen asti.

2. Persian Läksi, Hsialaisen Turkin-
maan, Persian ja Arabian keskessa.

3. Be n g alin läksi, Esi- ja Taka-Indi-
an mälillä.

4 Kiinan Meri,Täkalndian>Sun-
da luomjen jaKiinan mälillä. a) Beeringin
S allmi, (Anian Salmi) 12 penink. lewiä>eroittaa Asian Amerikasta.
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b) Sunda Salmi, Sumatra ja
lawa-luotojen wälissä, on Kiinassa pur-
jehtiwaisten cawallinen kulku paikka.

§: 3. wuoria. lärwiä. wirroja.
Siberian wuoret, juoksemat monella

erimimellä Kirgisiläisten kankailta aina
Ohotskin mereen, eromäen Siberian Kes-
kisestä Asiasta. Hi m ala ia taikka Hi m aleh
eroittaa Esi Indian Tibecistä. Dawala»
gir i (Walkia wuori), Himalaja wuor.en
ja koko Maailman, tähän asti mttu korkein
Wuorbnyppylä, nousee lähelle 14 mh:
kyynärää ylemmäksi mma. Kaukasus,
Mustan ja Kaspin merten wälillä. Kas-
ein Meri, maan isoin jiirwi, näkywäisena
weden ulos juoksutta.

Wirwja 1. Eufrat i, alkaa Asia»
laisessa Turkinmaassa, yhdistäksen Tigris
wirran kanssa lankee 200. penink:
juostuansa Persian Lahteen 2 Indus,
lähtee Himalaiawwuorilta ja juokfte poh-
jasta etelään Afganistan ja Beludschistan
läpitse Indian mereen, 340 penink: pitkä.
3. Ganges alkaa Himalaia muorilla,
juoksee etelä itää kohden Bengalin Lahteen,
300 penink: pitkä. 4. langtsekiangi taikka
Sininen Wirta, joka alkaa Tiberin korkeilla
tasamailla ja lankee 550penink: juostuansa
Hoanghoi lahteen. 5 Hoangh o.Ma Kelta-
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nm Wirta, joka alkaa eteläisessä Mongoliassa
ja lankee 430 penmk: juostuansa Hoanghoi
lahteen. 6 Obi, joka lähtee Mongoliasta ja
lankee, 640 penink: juostuansa, Rutjan meren
Obi Lahteen.

§. 4. Jakaus. Raupunkia.
Asia kohomksen keskeltä mainion

suureksi wuoritasamaksi. Tällä mwalla on
luonto jakanuc Asian mannermaan 3. osaan.

A) Pohjais Asia, ston Siberia
ynnä Kirgisiläis kankaiden 'kansa jotka
kuulumat Wenäjän mallan alle. B) Kor-
kia taikka Keskinen Asia, ston: I.Kau-
kasian maat, kuulumat Wenäjän walman.
2. Wapa Tatarinmaa taikka Tur-
tistani, jaettu moneen «valtakuntaan. 3.
Kiinan alle kuuluma Korkia Asia,
se on: Mongolian, M ändschurin,(Tun-
gusian) ja Tibetin maat jotka omat kor-
keimmat «vuorimaat koko maan päällä j: m:

C) Eteläinen A sia, se on: 1. Asia»
lainen Turkinmaa. 2Arabia,jaettumo-
neen «valtakuntaan. 3 Irani taikka Per si a.
4. Afganistani. 5< Beludschistani.

Itä India se on: a) Esilndia taik»
ka Hindostani (isoimmakst osaksi Britan-
nian alla. b) Taka India, jaettu usiam-
piin walmkuntiin. 7. Kiina.

D) Asian Luotomagt: 1. Seiloni.
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(Englandin) 2. Sunda Luodot, jotka o-
wat: a) Sumatra, b) Jama (Hollan»
din) c)Borneo. d)Celebes. 3. Moluk-
ki luodo t. (Hollandin). 4F i l i p i in i t, (osaksi
Spanian). 5 Japanin luotomaat.
§ 5 Maan laatu. Rauppa. Asujamet.

Kuin Asia kuuluu kolmeen Ilma myz>
hön, pohjaispuolisten kylmään, l.mpeään ice
«väriin «vyöhön, niin on Asiassa kaikenlaa-
tuista ilmoja kylmemmästä lämpimimmaäll.
Moma tienotta on pohjaisessa ja keski-
sissä Asiassa, joissa ihmiset ei saata asua,
jonka siaan eteläinen Asia kuuluu Maan
hedelmällisimmiin maiden joukkoon.

Asialaiset eimät itse käy muuta kuin maa-
kauppaa, Karamaanlksi kutsutuissa suurissa
kauppafturoissa. Merikanpan käymät Euro-
palaiset,ollet.kin Englandilaistt. Asialaisten mitl>
ahkeruus on ylipäätään ei komin suuri. En-
ropalais-t käymät Asiasta: 1) Teetä ja post-
liniä, Kiinasta; 2) pummulia ja pummuli-
kankaita, silkiä ja silkki kankaita; 3) kahmia ja
sokuria, riisi nimisiä jymiä; 4) helmiä, kalkita
kiiviä, tinaa ja elfenbeeniä, Indiasm; 5)
Turkinahkoja, Siberiasm.

Asiassa on asujamia 3 pääsumusm :

malkeasm , kettasesm , ja mustanruskeasta.
Mahometin ja Pakanallinen usko omac e-
nimmin lewjtetyt. Kristityirä on ainoastaan



100

17 millionin paikkoin. Asian kansoista ei ole
yhtäkään oikein simistynyttä. Siberiassa on
monm kesytoinm kansakuntaa < ja korkiassa
Asiassa omat melkeen kaikki paimen kan-
soja.

§ 6 Raupunkia.
A) Asialaisessa Turkinmaassa
Slnyrna, mähässäAsiassa, 120:mh. asuj;

tässä osassa Turkinmaamparhain kauppa kau-
punki. Damasto suuri maakaupunki Syri-
ossa, 200:tuh. asuj leerusallmi Palesti-nassa, entistä masten nyc mähainen )a huo-
nosti rakenu kaupunki, 12.uh. asuj.

B) Arabiassa.
Mekka, 18:mh. asuj. Mahomecin syn-

nyin paikka, jonka tähden tähän kaupunkiin
joka muosi rientää suuri joukko Mahomema
uskomaista, synninkamjia.

C) Esi Indiassa taikka Hindosta-
nissa. (Englandin.)

Ralkuc.a, Bengalin pääkaupunki,Eng-
landin Im Indiassa; 700,ruh. asuj. lamea
kauppa ja taico ahkeruus. Madrasi, Koro-
mandeli rantamaalla, 460 mh. asuj. wahwa
kauppa jaiso mito ahkeruus. Bombai 160
mh. asuj. iso kauppa ja mito ahkeruus.
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Britannian alle kuulumissa maissa Itä
Indiassa tekee mäki luku yhteenluettuna 83
millionaa.

D) Kiinassa.
Ranconi, maltakunnan parhain kauppa-

kaupunki, on tähänasti ollutainoa paikka jossa
Europalaisten annettiin käydä kauppaa; 800
Mh. asuj. peekingi, pääkaupunki jaKeisarin
asuntopaikka, on sekä isoin että «väkirikkain
kaupunki koko maailmassa, 1 -_ millionia asuj.

Kiinan «valtakunta on «väkirikkain koko
Maan päällä ja Wenäjän mallan jälkeen
suurin kaikista. Sen ala tekee 160 tuh. ne-
lik. penink. paikkoin, ja asujamen määrä
«varmaan 2?0 mikka 300 millionia.

E) Itä Indian Luotomailla.
Barawia, lama-luodolla, Hollandilaisten
alla olemien maiden pää kaupunkia, josta
miedään muuanne paljo kahmia, sokuria,
pippuria j: m:

Afrika.
§: 1- Rajat. Suuruus. Laksia. wuoria.

NArtoja.
Afrikam koskemat: pohjassa Keski Me-
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ri; lännessä Atlantin ia Ethiopian Meret;
etelässä Ethiopian Meri; idässä Indian
Meri, Arabian Läksi ja Asia.

Afrikam on 530. mh: nelik: penink:
ja sen asujamia 100 millionia.
§: 1. Laksia. N)uoria. Niemiä. Wirroja.
Guinean Läksi, ylä ja Ala Guinean
mälillä. Atlas muori juokse Atlantin
Merestä lähtien pitkin pohjais ranma aina
Egyptiin asti.

Niemen neniä: a)KapWerdi, taik-
ka ruohon päinen niemi, Senegambiassa. b)
Hywii moiwonnie mi (Goda Hoppsudden)
«eläisin Afrikasta.

Niili «virta juoksee etelästä pohjaan,
Abysinian, Nubian jaEgyptin läpitse ja lan-
kee 350. penink: juostuansa, Keski Mereen.

§: 2. Jakaus. Maat.
A) Pohjainen Afrika, jossa on:

1. Ryömärimalmkunnat, jotka owat: a)
(Tripoli, b) Tunis. c)Agieri (lue Al>
schiiri) josmyks osa on Frankrikin. d) Keisarin
mikka Sulmnin «valtakunta Marokko.

B) Keskinen Afrika jossa on. 1
Sahara suurin hiekka lakia koko Maan
päällä- 2 Sennegambia. 3. Ylä Gui-
nea. 4 Sudani taikka Nigritia. 5.
N übia (osaksi Turkin alla). 6Abyssi nia-
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C) Eteläinen Afrika, jossa on: 1.
Ala Guinea mikka Kongo, ynnä siellä
olemien Pormgiisin siirtomaiden kansa; 2.
Kapmaa (Niemimaa), Britannian
alle kuuluma. Rantamaat S o fal a ja
Mosambiki jossa on Pormgalisllla
siirtomaita j: m'.

D) Luotomaani. Maderan saa»
rest o, «elä länceen Gibraltarista. (Portu-
galin omaisuus.. 2 Kanaria Luodot
(Spanian omaisuus), joihin myös kuuluu
Ferro, jonka läpi.se ensimäinen puolipäiwän
piiri on «vedetty. Werdi niemen
Luodot (Portugalin omaisuusi 4 Sanra
Heleena (Britannian). 5 Madagaska-
ri. 6 Maskareinit). Britannian ja
Frankriikin -omaisuuksia).

§'. 3. Maan laacu. Rauppa. Asujamet.
Afrika on suurimmaksi osaksi kuummas-

sa myössä (Zonissä), jonka tähden
ilma täällä on kuumma ja muuten suuri
puutos medestä. Talmi ei ole muu kuin
alinomainen kuukausmääriä pitkä sade.

Merikauppa käydäkn kokonaan Eu-
ropalaisilla, maan on mähainen, sira
kauppaa masten jom he käymät Asiassa ja
Amerikassa. Pohjais ja Keskisessä Afri-
kassa käydään maakauppaa Karamaanissa.
Taito ahkeruus on aiman «vähäinen.
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Europalaistt käymät Afrikasta: 1)
Eloa, olletikin riisiksi kutsuttua, ja mehnää,
Pohjais Afrikasta; 2) miniä, 3) kahmia,
Maskareini saarelta; 4) pummulia ja el-
fenbeeniä (elefantin hampaita) etelä Afrikasta.
Europalaistt ostiwac myös ennen orjia tääl-
tä, maan nyt on se kurjallinen kauppa
kleletty «vaikci «vieläkään loppunut. Afrikan
asujamec kuuluu kahteen ihmissukuun: mus-
taan ja «valkeeseen. Kristityltä on aiman
«vähä. Mahometin usko on leminnyt Pohjais
Afrikassa. Melkeen kaikki Negeriläistt omat
Pakanoita. Pohjas Afrikan asujamet, jotka
omac sukuisin Arabialaisia, omac puolisimis-
tyneitä, maan usiammat Negeri sumut ke-
syttömiä.

§ 4 Raupunkia-

1 Rairo, Niili «virran rannalla, Egyp-
tin pääkaupunki, 300 my. asuj: ja mahma
kauppa «vanhassa mailmassa. 2 Alexandria,
Keski meren rannalla, HOmh. asuj: ja mah.
ma «vehnän ja ohran kauppa. 3 Tripoli,
Keski meren rannalla, pääkaupunki Ryömäri
«valtakunnassa Tripolissa, 25 tuh. asuj: ja
hymä kauppa- 4 Tunis, Keski meren ran-
nalla, pääkaupunki Ryömärimalmkunnassa
TuniSsa, 150mh.asuj. jahymäkauppa jamim
ahkeruus 5 Algieri, Keski meren rannalla,
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50:euh. asuj. ennen Ryömarimaltakunnan
Algierin pääkaupunki, maan 1830 omislimac
Frankriikiläiset sen itselleen.

Egypti kuuluu Turkin mallan alle, maan
sillä on ollut nytt jo bymän aikaa oma hal-
litsiansa, Mehemer Ali nimeltä, joka kuiten-
kin maksaa Keisarille «veroa. Algier, Tunis
ja Tripolis kutsuman ryömarimalmkunniksi
sentähden että niiden asukkaat ennen Algierin
anastamista rosmosimat Europalaisten Keski
merm kulkemia laimoja, ja Europan «valta-
kuntiin piti maksaman heille «veroa että
saada kauppalaimansa näiltä rauhoitetuksi.

5 Rap kaupunki, 20: mh. asuj. on
pääkaupunki Britannian etelä Afrikassa
olemissa siirtomaissa ja Itä Indiassa pur-
jehtiwaisten lepo paikka.

Amerika.
§: 1. Rajac. Suuruus.

Amerika koskee pohjassa Rutjan
merta; idässä ja etelässä Atlantin merm;
ja lännessä Hiljaista Merta.

Amerikaa tekee 660.cuh. nelik'. penink.'
ja asujamia on noin 40. million.'

Amerika on Luonolm jaenu kolmeenosaan.
A) Pohjais Amerikka, Rutjan

merestä Panaman mipaleseen. B) Ecel a
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Amerika. C) Läns India, tuow-
maat Pohjais ja Etelä Amerikan mä-
lillä.

§: 2. Laksia. Wuoria. Järnnä. Wirroja.
1. Baffinin laksi, Grönlandin

läntisellä puolella, yhdistää Atlantin meren ja
Rutjan meren. 2 Hudsonninlaksi,
Brimnman alle kuulumassa Pohjais Amc-
rikassa. 3. Meksiko laksi, jonka ympä-
rillä on Meksiko, Pohjais Amerikan
«valtakunnat jaKuba. Ma g ellani n sa lm i,
Etelä Amerikan ja Tulimaa luodon (Elds-
landet) «välillä,

Kordillerien muoret juoksemat
Amerikan eteläisestä niemestä pohjaakohden
pitkin läntistä rantaa ja Pohjais Amerikan
läpitse ainaRutjan mereen asti.Kap Horni on
Tulimaan «viimmenen niemi.

lärmiä: 1. Plä järmi Pohjais
Amerikassa. 2. Oncario joka Lorentso
«virran kautta juokse Lorentso lahteen.

Winoja: 1 Missisippi juoksee
Amerikan Wapawalmkuntien läpitse poh-
jasta etelään ja lankee 400 penink: juostu-
ansa uuden Orleannin tienoissa Meksikon
lahteen. 2 Marannon taikka Amatsoni
«virta, suurin koko maan päällä, alkaa
Perussa ja juoksee Brasilian läpitse Atlan-
tin mereen 1350. penink. pitkä.
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3. Parana alkaa Brasiliasta ja
lankee Rio dela Platan (Hopiawirran)
nimellä Atlamin mereen, 450. penink. Ms-mcmsa.

§. 3. Jakaus. Maat.
A) Pohjais Amerika sisälliinsä

pitää: 1 Pohjas Napamaat mikka muu-
tamia osittain tuntemattomiakin luotomaita,
joiden joukkoon kuuluu Grönlandi, (Ruo-
honpäinen maa) osaksi Danmarkin omaisuus.
2. Britannian Pohjais Amerika,
johon kuuluu Kanada, Usi Foundlandi j: m:
3. Wenäjän Am erika, Beeringin Sal-
men tienoissa. 4. Pohjais Amerikan
yhdistyneet Wapawaltakunnat. 5.
Wapawaltakunta Meksiko. 6. Kes-
kisen Amerikan yhdistyne et Wapa>
«valtakunnat.

B) Etelä Amerika sisällä nsä pitää:
t. Wapawaltakunta Kolumbia 2,
Wapa Waltakunta Peru. 3- Wapa-
waltakunta Boliwia. 4. Wapawal-
takunta Kiilis.PatagoniajaTulimaa
joilla on wielä «vapaat peri asujamensa. 6.
yhdistyneet Wapawaltakunnat
Plata, saman nimisen mirran ympärillä.
7. Wapawaltakunta Paraguay.
«Wapawaltakunta Uraguah. 9Kei-
sarPwaltakunta Brasilia. 10 Gu-
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yana, Frankrikin, Hollstndin ja Englandin
kesken jaenu siirtomaa.

C) Läns India sisällänsä pitää: 1.
Isot Antilli luodot, nimittäin a) Kuba
ja b)Portorico (Spanian.) c) Jamaika
(SuurBritannian.) d) Wapawaltakunta
Haiti mirka Santa Domingo. 2
Pienet Anlillit laikka Karaib i Luodot,,
jaellut Suren Britannian, Frankriikin,
Hollandin, Danmarkin, Spanian ja Ruot-
sin kesken 3. Bahama taikka Lukaian
luodor, Suur Britannian.
§: 4. Maan laatu. Rauppa. Asujamet.

Kuin Amerikan maita on neljän ilma
«vyön alla ja koska se on sangen hedel-
mällistä, ja rikasta «vedestä, niin on tämä
maan osa soweljas kaswatmmaan kaikkia
wiljoja, ja hänessä on ilman sitä joitakuita
omituisiakin, jotka owac muutetut Amerikasta
Europaan, niinkuin potaatit ja tupakka.
Kuitenkin on Amerika saanut toisesta maa-
osista paljon usiampia eläimiä ja kaswuja
niin kuin hewoisia, sarwikarjaa, kahwipuun,
sokuri pillin jotka kaikki menestywät siellä
warsin hywin, ja joita ennen Amerikan
löytämistä siellä ei ollutkaan. Kauppa
Amerikan kansa on «voitollinen Europalaisille
jotka siellä «vaihtamat taitotoitänsa luonnon
tawaroihin; siM mito ahkeruus Amerikassa
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paitsi PohjaiS Amerikan tzhdiStynelssi
Wapawaltakunnassa, o» aiwm wähäinen.

Amerikasta wievään muuanne: ID
siinomaa tawaroim, nimkuin kahwja,
?nia, sokuria, pummulic^ tupakkaa, sini
wäriä., mahogni-puuta; 2) turkkinahkoja ja
nahkaa; 3) Walaskaloja ja hylkeitä ; 4)
Hopia.a, Kultaa, platinaa ja kalleita kiwiil.

Amerikaan tu odaanmuualta: kai-
Lelaisia fabriiki jcr käsueko töitä ja muinom
Neegeri orjia Afrikasta.

Amerikassa on ihmisiä kolmesta piiA
sumusta: 1) WaSkipunainen suku t2 milli»,
oma joita Amerikan periafujamet owat,
Europalaisilta Indianikfi kutsutut; Europa»
laisten jälkisiä (15 milloinia) joiden «siwan-
himmat mliwat tänne wuonna 1492, ja siitH
lähtien owat panneet allensa melkeen koko
Amerikan. Näistä on 10 million: Eliglan»
dilaisten,'Skottilaisten ja Irlandilaisten jäl-
kisiä ja owat Pohjais Amerikan wattakuntim
pääkansa; 4 million: Spanialaisten jälkisiH
owat wallan päällä Meksikossa , Keski
Amerikassa ja Etelä Amerikan Wapawal-
takunnissa; 1 nnlliona Portugalilaisia, jotka
owat wallan päällä Brasiliassa; 3) Nege*
riläisiä (noin 7^ million:) joita Europalaiset
owat ostaneet Afrikasta orjikseen. Naimisten
kauna näitten pääsukujen wälillä on tullut
seoittttu suku (noin 5 z million:). Katoinkin
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Usft> on pääuskona Etelä ja Keski Ameriskassa, Meksikossa Haitissa ja Spanian
siirtomaissa. Emankeliumillinm usko on yh-
teinen Pohjas Amerikassa. Guuri osa In?
dianisti on Pakanoita.

§ 5 Raupunkia.
W Pohjais Amerikan Yhdistymis

stt Valtakunnissa:
washingtoni, 20 mh asuj:, yhdiste»

lykstn pääkaupunki , Hqllitukstn ja Presi»
lymm stsunpaikka.

pMadebphia, Delawari «virran rau»
«alla, jossaon 2lO:mh. asuj.; «vahwakGp^
pH ja mito ahkeruus , niin mpös yhteinm
ssHan teko paikka.

Njn3?orki, Hudson, wirran raMaffq.
jossa 240, tuh. asuj. wahwataiw ahkeruus ja
parhain kauppa koko Pohjas Amerikassa.

Bostoni, jossa on wahwa kauppa ja.
taito ahkeruus, 70,tuh: asuj:

Baltimore, noin 90 mh asuj: marsin
wchwa kauppa ja mito ahkeruus.

Pchjais Amerikan Wapawaltakunnat^
joita nyt on 26^ owat yhdistyneet liittowalta-
kunniksi jonka yhteiset asiat hoidetaan jokawal-
takunnasm yhteen kounmneilm asianmiehiltä ,

jM hallituksella on sekä lakia säätäwä että
lain-täyttäwä «voima, sillä lamalla nimittäin.
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että Presidents, joka «valitaan joka 4 muosi,
yn hallituksen päänä; asiamiesten kokouksesta
taas on takia säätämä «voima.

Kaikki uskon opit omat tumalliset , ja
Maassa' ei tunnusteta eyhtäkään paäopiksi.
Tätä malmkunma on 114 mh, nelikulmaista
peninkulmaa, joilla elää noin 17 millionaa
asujamia; ilman sitä on se maailman toiM
merimalmkunm. Nämät yhdistyneet «valm-
kunnat omat perijuurelta Englandin siirtst-.
lnaim, maan tekeysiwät wapaM Monnci
f.776. .

B) Yhdistyneissä Meksikon Waltcv
kunnissa:

Meksiko, liiton pääkaupunki,niinmyös
stsiamjesten kokouksen ja Presidentin asun-
paikka; 180,mh. asuj. ja wahwa kauppa.

Guanaksato, jonka wierellä on «valta»
kunnan rikkaimmat hopiakaiwannot, 35 mh.

N>era Nruz, Meksiko lahden rannalla?18 Mh. asuj: ja wahwa kauppa.
Meksiko on hopiasm rikkain maa koko

mailmasfa, ja sillä on yhdenlainen hallitus?
muoto kuin Pohjais Amerikan Littomalta-
kunnalla.
C) Kolumbian Wapawaltakunnassq.

Bogota, pääkaupunki minmyös asi^
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miesten kokouksen jaPresidentin asuin paikka;
40tuh. asuj: 4,300 kyynärää ylempänä
merra.'

Rwiro, «vuorten lomassa «vaan kui»
tenkm 4,350 kyynärää ylenpänä merm; 70
«tIA asuj. ja wahwa kauppa.
D) Wapawaltakmmassa Perussa.

Lima, pääkaupunki, uiinmyös asiamies-
ten kokouksen ja Presidenten asunpaikka,
noin 70 mh. asuj:

Perussa on rikkaimmia hopia jakulta
kaiwanwja.
E) Platan yhdistyneissä Wapawal-

takullnissiu
Buenos Ayrcs, Platå wirran rän-

nällä, pääkaupunki jaasiamiesten kokouksen
ja Presidentin asuinpaikka, 90. tuh: asuj:
ja wahwWauppa.
F) Kejsarin Valtakunnassa Brasi-

liassa.
Rio Janeiro pääkaupunk, Kejsarin

asuinpaikka, 200 tuh: asuj: mito ahkeruusja marsin wahwa kauppa.
Brasiliam on 135 mh. nelik: penink: joilla
on 6 millionaa asujamia ja Brasilia on
kullasta rikkain maa koho maan päällä.
Hallitusmuoto on yksmaltainen.
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G) Läns Indiassa.
-Harvanna pääkaupunki, Spaniaan kuu-

lumalla luodolla, Kuba nimeltä, 150: mh.
asuj. ja wahwa kauppa.

Meksiko, keski Amerika ja ne 7 nykyistä
Wapawalmkunma Etelä Amerikassa (yhteen
254 mh. nelik. penink. ja asujamia noin 26
million.) oliwat ennen Spanian siirtomaita,
waan owat mähitellen wuosien 1810—1825
wälillä tehneet «vapaaksi.

Australia.
§.1. 010. Suuruus. Osat.

Australia, se on Enlämaat, on yhdestä
mannermaasta ja suuresta joucosm isoim«
Pia ja pienempiä luotomaita ja saaria joiden
kaikkein ympärillä on Hiljainen Meri ja
Indian meri.

Australian luotomaat tekemät yhteey
luettuna 160 mh. nelik. penink. ja asujamet
noin 2 millionaa.

Uusi Hollandi, Australian manner>
maa, tekee 140 mh. nelk. penink. joilla on
noin mill. asujamia. Tämän itäisellä ran-
tamaa.!, jom kutsuman Uudeksi Etelä
Malisiksi owat Englandilaiset pe.ilsm<
neet simopaikkoja joihin he laiuawar pahan-
tekiöitänsä.

Waariin otenawimmat luodot owat:
l Uusi Guinea. 2 Uusi Seeland. 3
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Maan Diemen-n Maa. 4 Uusi Bri-
tannia. 5 Seura luodot. 6 Sand-
wich.n luodot.
§. 2. Maanlaaru. Tuorramat. Asujamer.

Kuin Australia on suurimmaksi osaksi
kuummassa «vyössä (zonissa) niin on ilma
'.ywin lämmin, maan meri haalakoittaa
/uitenkin kuumuuden.

Australiassa on puute syötämstä elin-
miStä, jotlka tähden monta sukua sen asu-
jam.sm on ihmisensyöjiä; Europalaiset owat
kuljettaneet tänne homoista, sarmikarjaa ja
elo laija j. m. Australialaisilla ei ole suurta
kanssakäymistä keskenään, «vaan «vielä
«vähemmin muiden maan asujamen kanssa.

Uus Hollandi ja lähiset luodot owat
asumt Papu.kst taikka Australian Necgeri-
laisiksi kutsutuilta ihmisiltä, jotka elämät
täydellisessä luomokappal , en tilassa. Muussa
Australiassa asumat Malajit, iholtaan mus-
muxuskioita. Sandmichi ja Seura luotojen
asujamet owat osiksi ottaneet Kr stin uskon,
«vaan mum Australian asujamet owat
Pakanoita.

Wirheitä
Siw«lsratt 7 s^s^). U,-s^la.ia, lue: Australia.

— . i, st.iso^ Eaarjta, lue: Saaria.
— .22 — 20stiso): salmi, l^.: salmi.
— .24 — 23fti,00: Pojlin, tuo: pohjan.


