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3i>l)fcattto.

§ l. Sivarin ti c-tu. sÖJrtrtu=frtrttrt. SOtaa^pailo*

wiaan*tieto neumoomeide: i)9Jtaan rafen*
nuffen, fuuruuben ja liiffnmifen, 2) Sen
pinnan (aabun ja Ijebelmät, ia 3) Maan
päällä olemiöta fanfafunniöta ja mitä
nämät tätjäti aöti oivat aifaan faaneet.

9)Zaan*fartta on ifomman taiffa pienem*
män maaofau ja pinä olemien merfittämäin, niin*
fuin merien, »vuorien j. n, e., riimauö. — Maa*
pallo on maan rafennuffen jälfeen teljty ferä,
joljon ou fumailtu maita, muoria j. n, e.

§ 2* mäföala. %lmat SSttrtrtilutrt.

-Ääföalaffi eli Saimaan rannaffi fut*
fumme me fen ymmyrjäifen alan, joöfa maa ja
taiivaö näyttämät lokaaman toifen fr».

Söaltailmat oivat neljä: ©tetä,
Stä ja Sänfi, Se taimaan tieno, joöta attrinfo
näyttää uoufeman, on Stä; fe, jonne yän laöfeuu,
Sänp; fe joöfa Jjän on puolenpäimän aitana, ©tetä,
ja fe jofa on etelän maötapäätä,

SJlaailmau mittaamattomaöfa amaruubeöfa
(Saimaatta) fulfee tulemattomia tähtiä, jotfa omat
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fjaivaitut oleman faljbenlaipa, nimittäin: l) fen*
faltaipa, jotfa itfeötänfä loiötamat ja aina
ornat liiffumatta; tämänfaltainen on aurinfo ja
ufeammat täljbet; näitä futfutaan pyfymäififp
täljbeifp; ja 2) niitä jotfa itfeötänfä omat
pimeät, ja aina olipmat femmoifet, joö toifet ei
malaipp tjeitä, ja jotfa aina muuttumat toipötanfa
ja muiöta maailman padoiöta; näitä futfutaan lii f*
fumifp täljbeifp, (planeetaifp) ja -Pyro*
tötäljbeifp. ©bediöten jouffoon, joita on net*
jättäfymmentä, huilun Maatin. Raitti liiffumaifet
tätjbet faamat »valonfa ja lämpymänfä auringoöta,
pyörieöfänfä fen ympäri ftturiöfa foifeiöfa raboiöfa,
toinen toiötanfa ulompana. .pyrötötäljbet faamat,
futfieöfanfa auringon ympäri, pitä malonfa, ja
Ijeibän ympäridänfä on erinomainen matfea piimi,
ja Ijeibän fenraöfanfa fäet=maöta, jota me futfum*
me Se on Rajoitetun ttifan näföinen,
ja pitä on heitä nxxxiben tietien jälteen
fin futfuttu Äomeetifp, jofa on niin paljo fuin
Suffatäybet. Söiiben triffnmaifen täljben ym*
parilla pyörii jotfa myöö omat pimeitä
fappateita, maan »vataiötaan auringotta. sturiufo
on faifften liiffuivaiöten täi)tien feöfeöfä. Sen ja
SJlaan »väliä on 14 fertaa htyannen txxtjatta (mii*
lionia) peninfulmaa. sturinfoynnä liiffumaiöten
ja -Pyrötötälftien fanöfa tefee meibän 51 urin fo*
luntamme. Räin faiffi pyfymäifet täljbet mai)*
tamt olla auringoita ja (jeitlä niinmuoboin malj*
taa oda liiffumia täljttä ympäridänfä, niin on pflä
taivada tutjanpn ferroin sturinfofttntia. Raitti
nämät yhteen luettuna futfumma me Maait*
tnafp, jonfa amaruuö, järjeötyö ja tyanuttö xnax)*
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taa meiöfä maifuttaa forfcan ißmettelemifen ja
funnioituffen pde laupiaalle Olennotte, jofa »vai*
tiaatla fanadanfa on faifen tämän teßnyt.

§ 3. SOtaan tafennnS, fuuruué jrt litffuiuincn.
SJlaa on nielleen ymmyrjäitten fap*

pale, jofa liiffitu mapaaöti amaruubeöfa, niin*
fuin sriirinfo, Rxxn ja muutfitt taimaada olemat
fappatcet, ilman Reillä olematta milä.ään »varaa
taiffa napaa.

Maan ymmyrjäifyyö tobiötetaan feuraamada
tamada :

i. Ruin Maa, fnlfieöfanfa sltiringon ym*
pari, tulee sluringon ja Runxx mälide, niin l)eit*
tää fe ymmyrjäifen marjon Ruun pääde. Rxxin
»varjo on ymmyrjäinen, niin pitää myöö Maan
oleman ymmyrjäifen.

2. Rxiin »vuoret, firfontomit taiffa laimat
omat meiötä etäänä, niin emme pdoin näe Reitä
enpnfään; »vaan joö Ktyenemme Reitä, niin näem*
me enfln aiuoaöti ylimmät ofat Reiötä, ptte, futa
enemmin lifeuemmc, ptä enemmin näemme Reiötä,
ja »viimeiu fofo fappateen. Syy täßän on maan
ymmyrjäinen rafennuö, pdä Rän peittää ymmyr*
jäifyybedänfä ptä enemmin, futa faumempana
olemme näßtämäötämme.

3. SJloneöti on purjeßbiitu maan ympäri ja
laöfettu epmerfifp aiman itään ja tultu totiin län*
neötä; niinmttoboin on maa ymmyrjäinen.

©ttä maa meide näyttää oleman ei ymmyr*
jäinen maan tafainen, tulee pitä, etfemme fer*
rada aina faata näßbä Räneötä fuin aiman »vä*
Räifen ofan.
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Ruin maa mitattaipin fuoraan läpitfenfä, niin
tnliö pitä 1192 peninfuimaa, maan maan pintaa
ou 4,458,000 nelifulmaiöta peninfulmaa.

Sitä mittaa, joda paiffain fattfaifuuö toi*
pöta paifoiöta määrätään, futfutaan pen inf ui*
ma fp. -Peninfulma ei ole jofa paifaöfa yßtä
pitfä. Ruin taßtoo tietää yßben maa*alan a»va*
ruuben, niin mitataan fe yßtäpmniftda nelif ui*
mitta; ja niriimuoboin on yfp nelifulmainen pe*
ninfulma yßtä pitfä ja toiöta lemeä.

Maan li ifun to on Ktytalainen. ©ttptnäi*
nen eli fen päimällinen liifunto on fenfat*
täinen, että maa fäännäffen ajatufpöfamme fu*
maidun affelinfa (napanfa) ympäri länneötä itään
24 tunniöfa, jota aifaa me futfttmme muorofau*
befp. Säötä tulee tafaitten »valon ja pimey*
ben taiffa päimän ja yön mitutoö, fuin maan
molemmat puoliöfot jofa mnorofaup fääntymät »vuo*
rottain aurinfoa maöten ja Räneötä poiö.

Maan pyöriminen länneötä itään tefee fen,
etta aurinfo ja täßbet näyttäivät fntfeman aiman
toipn, nimittäin ibäötä länteen.

Maan toinen taiffa muofinen liifunto
on fenfaltainen, että maa juoffee pitfin foifeaa
piiriä auringon ympäri 565 päimäöfä, s tunniöfa,
46 äöfeeöfä (minuutiöfa) ja 49 terffauffeöfa (fe*
funbiöfa), jofa aifa futfutaan »vuobefp.

Siitä että maa liiffuu ja me feuraamme Ra*
nen myötänfä, näyttää fe metde fuin aurinfo ful*
fip ja maa otip atadanfa.

Ruin txxxx muoben fulueöfa pyörii 12 fertaa
maan ympäri, niin on muop jaettuna 12 fuu*
fau teen. Ruin fuu maan ympäri futfieöfanfa
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tulee fen ja auringon mälide, niin eötää fe au*
ringon »valaifemaöta maata) pitä tulee auringon
pimeneminen. Ruin taas maa tulee txxun ja
auringon mälide, niin eötää Rän auringon ma*
taifemaöta fuuta; ja täötä tulee fuun pimene*
minen.
§ 4. SOtaan rtffclt. 9*lrttt»rtt. .JJuö*

(tprtitoän piitit SRSuobcn a[at

Maan af f eli on fe fuora miima, jonfa me
ajatuffiöfa fumailemme oleman mebettynä maan
läpi poßioifeöta eletään. Saman miiman poßjoiö*
pää futfutaan -Poßjoiö*namafp, ja eteläöfä
oleiva pää ©telä*namafp.

-Päimän*tafaajafp futfutaan ptä ymmyr*
jäiötä faarta (prfeliä), jonfa me ajatufpöfa fuivai*
lemme oleivan »vebettynä ahvan maan ympäri,
yßtä faufana fefä poßjoiö* että etelä*namaöta.

Raitti taaxet jaetaan 360 yßtä fxxuxiin opin,
joita futfutaan graabifp (aöfetmifp); ja graabi
taaé 60 minuuttiin (äöfeen) ja jofa äöfi 60 fe*
funtiin (terffauffeeu).

puolipäimän piixi on fe ymmyrjäinen
faari, jonfa me itfeflemme fumailemme oleman me*
bettynä aiman päimän tafaajan poiffi poßjoiö* ja
etelä=naman ja faiffien muiben maapaiffain läpi.
puolipäimän piirifp futfutaan niitä fentäßben, että
faiffi ne paifat, jotfa omat faman puolipäimän pii*
rin ada, faamat famada aitaa puolipäimänfä. Sen
puolipäimän piirin taxitta, jota on otettu enpmäi*
fefp, jaetaan maa Ktyteen puolisoon, nimittäin
itätfeen ja län ti feen pv oliofaan.

Söuoben aifain muutoö ja päimän epäta*
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fariten pituuö tulemat maan fadettanfa olemaöta
afennoöta aurinfoa maöten, ja Ränen muotifeöta
liifunnoötanfa fen ympäri, pttä tamatta, että maan
poßjoiö*napa yßben puolen »vuotta (21 päimäötä
SJlaaliöfuuta 21 päiivään Syyöfuuta) fäännäffen
maöten aurinfoa, maan toifen puolen mnotta (21
päimäötä Syyöfuuta 21 päimään SJlaaliöfuuta)
poiö auringoöta.

©bettifeöfä tapauffeöfa on meillä, jotfa afumme
pähvän tafaajan poßjaifeda puoleda, Äemät ja
Refä) jälfifeöfä Syffy ja Salmi. 9tiidä taaö,
jotfa omat päimän*tafaajan etetäifellä puoleda, on
ebedifeöfä tapauffeöfa fyffy ja taimi, mutta jälfi*
feöfä femät ja fefä.

Silloin fuin poßjoiö*napa ott läßittttä aurin*
foa, niin omat meillä, jotfa afumme poßjoiöpuoleda
pibemmmät pähvät, fybän fefän aifana (19—22
päiivään Äefäfuuöfa). Sidoin taa6 tum etelä*
napa on läßinnä aurinfoa, niin ornat meidä ly*
Rrinmät päimät fybän taimen aifana (19—22 päi*
»vään 3oulufuuöfa).

§ 5. Ättännctspitrit. 9trtprt=pitrit. SOtaan^vuöt

$äännet*piirifp futfutaan ne piirit, fuin
mebetään SJlaanfumatt ympäri, päimän*tafaajan
mufaan ja yßtä fanfana pitä, nimittäin 23 aöfel*
maa 28 minuuttia. -Jiäitä on fafp ja futfutaan
fäännet*piirif(l fentäßben, että aurinfo näyttää
niinfuin f ääntymän tafaip, tultuanfa näiötä
toifen taiffa toifen päälle.

Se jofa ou poßjoifen puoleda päimän-- tafaa*
jaota futfutaan trapit n fäännet-piirifp.
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Se jofa on etelän puoleda päimän*tafaajaa
futfutaan SJletfäfauriin fäännet*piirifp.

%lapa*piititfi futfutaan niitä ymmyr jäipä
faaria, jotfa ajattelemme oleman mebettynä Maan
ympäri famade fuunnade fuin päimäu*tafaajafin
ja yßtä faufaua SJlaan naivoiöta fuin fäännet*
piixit omat päimän=tafaajaöta. laitatin on 2,
nimittäin poßjoinen %lapa*piixi, 23° aöfelmaa
(graabia) 28' minuutia poßjoiö=namaöta ja et e*
lainen %lapa*piixi 25° 28' etelä*na»vaöta.

SJlaan möillä ymmärretään ne ofat SJlaan
pinnaöta, jotfa omat ebedänimitettyi» piirien mä*
liöfä. %laita ou 5, nimittäin:

l. Sämmin eli fuuma 28 yö, molempien
kääntöpiirien »vätidä. 2. -poßjoiö* puolin en
lempiä S©yö, Ätapun fääutöpiirin ja pvtyjoifen
napapiirin mälitlä. 5. ©teläpuolinen lem*
pia SOByö, SDletfänfaurin ja eteläifen napapiirin
»välillä. 4. -Poßjaiöpuotinen $ylmä Siöyö,
poßjaifen napapiirin ja poßjatönaman »välidä, ja
5. ©teläpuolinen Äylmä 2öyö, eteläifen
napapiirin ja etelänaman mälidä.

Sofaifen paifan 31 ma määrätään fuurim*
mafp ofafp paltanfa näiöfä SSöifp futfutuiöfa
maa opöfa. sliuoaötanfa rimmade SSyöde lait*
feamat auringon fäteet foßbaötcnfa alaö; muille
möide lanfeamat Re mittoon, maan ymmyrjätfyyben
fnßteen, j«on_a täbben Rcidä onfin mäßempi moimaa.
Rnta ebempänä niinmuoboin paiffa on päimän*
tafaajaota, ptä minompaan lanfeaivat auringon
fäteet Räiten päädenfä, ja ptä fylmempi on myöö
irina pinä paifaöfa.
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§ 6. Scttieijö. tyituué*

§)Rben paifan Semeybellä ymmärtää Maan-
tieto fen etaan -Päimän*tafaajaöta. Seiveyö lue*
taan taiffa poßjaifeen (poßjaiö lemeyö) taiffa ete*
tään (etelä lemeyö), ja aöfetmat tuetaan -Puoli*
päimän piirillä. -Paifan -Pituu&.ella yminärre*
tään fen etaan enflmäifeötä -puolipäimän piiriötä.
-Pitmtö ou taiffa itäinen taiffa läntinen ja
aöfetmat tuetaan -Päimäntafaajatta. Ruin tuntee
yß&en paifan fefä lemeyben että pitnuben, niin on
fen paitan pa felmäöti ja tarfoin määrätty.

§ _r. SOtaa. aScji.

SJlaapadon ympärillä on jofa Raaratta Rienoa
juoffemaa, läpinäßtämää ainetta, jota futfutaan
31 maff K

Sämpimen »vaifittuffen Kuitta Maan pinnan,
offetiftn meben, pääde noufee ilmaan alinomaifeöti
Rienoja, moneöti näfymättömiä Rnurnja, jotfa mäßi*
telien laöfeumat alaö faö tee ti a, taiffa muuttu»
mat itmaöfa piimi fp. Rxxin tämä Rieno mep*
ainet fofouu pifaroifp ja faömaa, niin tulee fe
alaö fumttna, fateena, lumena ja taleina,
©ttä Ruurut noufemat mebeötä lämpimän maifu*
txxtfen fautta, ttäfee malfiatte pannuöta meppa*
ba^ta. Rxxta forfeammade ilmaan tulee, ptä fyt*
mempi on pllä, Sumirajafp futfumme ptä for*
fetttta »jtempänä merta, jonfa yläpuoletta Sumi ja
Sää eimät foöfaau fula, Sama ei ole yßtä for*
featta jofa paifaöfa maan paädä, »vaan Kultien
forfcimmatla päriväntafaajau ada, pllä pedä
on lämmin ifoin, ja mäßettee ptte futa enemmiu
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poiffenee päimäntafaajaöta napoin päin, niin että
fe niibeii foßbada on aiivan alßaalta.

Maan pinnatta on SJlaata ja SS että! »vaan
maa ei ota tantta foltnatta*ofaa, mep taa& peittää
enemmän fuin fafp folmatta^ofaa maan pinnaöta.
Äaifen maan ympärillä on jofa paifaöfa mettä.
SJlantereffi taiffa ©lattttermaafp futfumme
ifoimmat maa fappaleet. Suoboiffi, Su ot o*

maiffi ja Saariffi futfutaan pienemmät ofat
maaöta, joiben ympärillä on jofa puoleda mettä.
SJliemifp ja 91 ie mi maiffi futfutaan ne ofat
maaöta, joiben ympäridä upammin puolin on mettä,
»vaan, jotfa yßbeltä puolen ornat fiini mantereöfa,
SJlaafielufafp futfutaan f aitaa maa^appaletta,
jofa piötää pitfäde mereen, Saipateeffi ja
fannaffeffl fittfutaan Riettoa maafuifaletta, jofa,
eroittaen fafp järmeä, yßbiötää faffl xxxaata. Maan
pinnalla olemat forfeat paitat futfutaan, forfeu*
teufa ja muun oleittonfa fityteen, mäfilöiffi,
maafeliffi, »vuoriffi, »vuorenfeliffi ja
muorifnnniffi. -\Jliemeffi futfutaan yßtäjär*
meen ja mereen piötäivää, laitaa maata. Suita
fuitfuttaivat muoret offetttamat amauffeötanfa tulta
ja palamaa ainetta, jota futfutaan ta aiv af fi.
SÖBuorten mälidä on pedä ja täällä fyivempiä taiffa
matalampia lomia; näitä futfutaan taffoiffi:
fuin näiben lomien piixi on ifompi ja niiben poßja
melfein yßtä tafainen, niin futfutaan niitä tafa*
maiffi. Soö femmoinen tafamaa on faömama*
toin ja peitetty pienidä fimidä taiffa Riefatta, niin
futfutaan fe ©rämaafp. Sumi* ja 3ää*la*
feubet omat futtret lumijäätiffä*joufot, jotfa omat
aina fulamatta forfeain »vuorten päättä ja lomiöfa.
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SBefi on taiffa pußbaöta, ruoöteiöta
taiffa fuolaiöta. SGBep peittää ufeampia opa
maapinnan lomiöfa, joita funruutettfa ja erilaifen
laatunfa muofp futfutaan erilailla. Säßteet omat
pienempiä mepfofoufpa, jotfa omaöta moimaötanfa
nottfemat maaöta. Söep-juoffu läßteeötä futfutaan
noroffi eli purofp. Ufeampien purojen yßbiötyf*
feötä tulee jofi, ja ufeampien jofien yßbiötyffeötä
mir t a eli Rym i. 3ärtv e f p futfutaan ptä meben
fofouöta, jofa faifitta puolin on fuljettu maalta.

SsBalta*merefp futfutaan ptä meben fo*
touéta, jota on manterien ympäridä. S^ereti mep
oh fuolaiöta ja paßamafuiöta, ja ei felpaa juo*
mäffl eifä feittoon. Sat me ffl futfutaan ptä fai*
taa ofaa mereötä, jofa, eroittaen faffl maata, yR*
biMä fafp mettä. Äanamafp futfutaan ißtniö*
ten toimeda ja taiboda teßty ytjbiötyö faßbett »ve=
ben mälidä. SO^erittielufafp (-pyörteeffl) fut*
futaan fe pyörimä liifunto, jofa »vebedä on muu*
tamiöfa paitoin meredä. Mcxi myöö noufee jofa
»vuorofautetta, ja tätä futfutaan luoteefp, jofa on
6 tuntia pitfä, ja laöfeffen famoin, jota futfutaan
muoffefp, ja on myöö 6 tuntia pitfä.

§ 8. SOtaan-oiat SSSaltamcvct
3foimmat yßbeöfä olemat maa=fappaleet fut*

fxxtaan SJ.aan*ofif jl, ja niitä on s, nimittäin:
I. Stäifeöfä maa*puoliöfoöfa:

l. ©uropa luoteen puoleda. 2. 51 fia foi*
lifeöfa, jofa on yßbiötetty fefä ©uropan että 3
51 f rifa n fanöfa, jofa on lounaöfa, 4. sluötra*
tia faafon ada, paljaita luotoja ja faaria, joiöta
Uuö Hodanbi on fuurin.
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11. Säuteifcöfä maa*puoliöfoöfa :

5. 51 m eri fa. 9.äiötä maan opöta futfu*
taan ne 3 ebediötä SSanßafp SKaaitmafp, ei
fen »vuofp, fuin fe ofa maata otiö manßempi, maan
pitä fyyötä, että fe on odut meide faumemmin
tuttu; ja ne 2 jälfiötä futfutaan yßteifcdä nimedä
Unbetfx SJlaailmafp, fen fityteen, että me
olemme tudeet tuntemaan ne paljoa myößemmin.

SSkltameret jaetaan 5 pääofaan:
51) $Poßjaiö*3äämeri taiffa dixxtjan*

meri, -poßjaiö=naman ympärillä, piixitettn ©uro*
pan, slpan ja slmerifan poßjaiplta mailta.

B) ©tetä*3äämeri, ©tetä*naman ym*
päridä.

©) Säntinen taiffa stmerifan Mcxi,
jonfa itäifeUä pxxoleUa on (^nxopa ja slfrifa, jalän*
tifettä puoleda -Poßjaiö* ja ©telä*slmerifa. Sama
pibetään oleman -päimäntafaajalta jaettunaKtyteen
ofaan, nimittäin: stttantin SR eteen poßjaöfa
ja ©tR iopia n SJUreen eteläöfä. s(tlautin Me*
reötä tulee faffl funxta laßtea: $oilifeen eli itä*
poßjaifeen Stä Mcxi, ja faafon ade Resti
SJleri, jofa eroittaa ©uropan slfri.aöta.

S)) Syyni* eli ©tclä*3Jleri, jonfa MU
feUä puoleda on slmerifa, ja läntifettä ja etelä*
puoleda sl|la ja UxxfcfaoUanbi.

©) 3nbian SJleri eli Rnntna meri, jonfa
ympärillä on ©telä*stpa, itäinen slfrifa ja tänti*
nen sluötraatia, ja eteläöfä juoffee tämä meri
yßteen ©tetä*3äämeren fanöfa.
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§ 9. Sbmtefittvut. &öalrttötus. U_.fon--.Opp..

SJlaan ifännät, 3Rmifet, alfuperäänfä yßbeötä
parifunnaöta, omat fefä ilma laabun ja elatuö*
feinonfa fityteen, että mniötä fyiötä muuttuneet
erinfaltaipfp, ruumiin mttotonfa, tuontonfa ja far*
»vanfa (märinfä) puoleöta. %eibän tufuanfa laö*
fetaan 1000 midionafp.

$armanfa fityteen omat tymifet jaetut s
fufuun: a) $aufaapan eli malf ia, joßon fuutuu
©uropalaifet, Sänö*stpataifet ja .poßjaiö;slfrifalai*
fet, b) -Urimgolian eli fetta*ruöfia, joßon fuu*
luu Stä*slpa(aifet ; c) 9legeri eli muöta, joda
on fäßärä midanen tuffa, ja joßon fuutuu slfri*
fan ja Uttben*Hodanbin muötat afujamet taiffa
Jleegeritäifet; b) maöfi*punainen, joßon fuutuu
slmerifan periafuffaat; e) SJlalaijen eli mu otan*
rnöfia, joßon fnutumat 3tä*Snbian ja muuta*
main stuötraalian pienempien luotojen afujamet.

©tämäfertanfa ja maliötuffenfa fußteen tai*
taan tymifet jafaa 4 tuoffaan: l.
taiffa SSitlit, jotfa elämät ei paljoa paremmin
fuin luontofappateet, ilman Saitta ja
2. e n*f an fat, joida ei ote mafoja afun*
poja, »vaan elämät ainoaöri farjoiötanfa ja muut*
telemat niiben fanöfa, fuin tarmitfemat parempia
laitumia; 5. SJlaanmiljetiät, joida omat mar*
Pnaifet afuinpaifat; 4. $8 ai aiotut, joilla omat
ei ainoaöti »varpnaifet afumapat, maan myöö fen
pmuda paremmat fanfafunuadifet afetuffet ja fuu*
rempi »valaiötuö.

Uöfon*opin fityteen jaetaan tymifet faßteen
pääluoffaan: l) ne jotfa palmelemat yßtä, to*
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tiöta 3umataa, ja 2) -Pafanat, taiffa ne
jotfa palmetemat ufeampia 3umaloita. ©bedipöfä

on taa^ 3 pääjafauöta, nimittäin:
sl)_?riötin*oppi, fäätty SÖBapaßfajaltamme

Sefuffefta noin 1850 muotta ptten.
Se jafauu 2 toipötanfa mäßän eroamaan pää*

laßfoon, fuin omat:
a) Äatoliiffiläifeen Uöfon**Oppiin, jofa

jafauu faßteen ojaan; l) -Paamitaifeen Rato*
liiffitäifeen, jofa tunnuötaa Raamin 9.omiöfa
Rixton maadifefp päämießefp, ja 2)<__sreefatai*
feen jofa ei tunnuöta-Paa*
mia firffonfa päämießefp.

b) -Proteötantinen Uö.on*Oppi, jofa eroaa
3 mäßän erinäifeen ofaan: l) ©tvangeliumit*
linen Sutßeruffen, 2) ©mangeliumillinen
parannettu, ja 3) ©mangelittmitlinen ©ng*
ta n bin Uéton*oppi.

B) Suutalaiöten U6ton*oppi, fäätty 3uu*
tataiöten lain afettajatta SJlofeffelta, noin 3,300
muotta ptte.

©) SJlaßometin Uöfon*oppi slrabialaifelta,
SJlaßometi nimifettä fauppamießettä, noin 1,200
muotta ptte.

§ io. SOtaat Ranfat SSaltatunnat
SJlaafunta on jofu määrätty ofa 9Jri.au

pinnaöta. Ranfa on jouffo tyrnipä, jotfa yßfeifen
alfunfa, fietenfä, tapainfa, lafiinfa j, m, fautta
omat feöfenättfä yßbiötetyt ja exoitetnt toipöta iR*
mipötä. SCBallafn nt a on upampain fufnjen xoapaa
yßteyö, toipnaan fanfojenfin, jotfa omat yßbiöty*
neet faman lain ja Rattituffen alle. Sofaifen SÖBat*
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tafunnati päätarfoituö on, lemittää malaiöritöta ja
pmeyttä jäfeninfä feöfen. Suttaffenfa täßän tar*
foituffeen, pitää SSaltafunnan ennen faiffia fuo*
jaaman jofaiöta jäfentänfä fefä toipa jäfeniä etta
ulfonaipa mißottipa maötaan. Ruin maltafunnan
faiffi jäfenet, taiffa fofo fanfa, eimät itfe taiba
olla ofaffaat Rattituffeöta, niin on fanfan täyty*
nyt antaa tämän forfean moiman yßbette Rallit*
palle taiffa Hattitnffette. Roxtein Rattituömoima
on niinmuoboin, apan luonnon jälleen, folmeöta
laabuöta. 1. Oifeuö fäätää lafia taiffa afettaa
fanfatte yßteipä ojenuuönuoria, ja panna fanfan
päälle »veroja j. n. e. fe on: lam fääntö*malta.
2. -Cifeuö että Sain fäöfyjen jälfeen ratriiiöta
riitoja maltafunnan jäfenten malitta, taiffa tuo*
mio*malta. 3. SSkipaifuuö että Rattita ja toi*
mittaa faiffi mitä laiöfa on fäätty, taiffa toi*
mituö*»vatta. $eruötnö*laifp taiffa slfe*
tuffefp futfutaan fe tafi, jofa määrää fanfattifet
fäännöffet, taiffa miten ja f eitä forfein morina ja
Rattituö toimitetaan.

SSaltafunnattiöten fäännöfpen fußteen jaetaan
maltafunnat gjfömaltaifiin ja SÖapamaltai*
fii n. Se maltafunta joöfa forfein moima on fo*
fonanfa taiffa jofpfnfp ofafp yßben ainoan fäpöfä,
futfutaan g)fomattaifefp. Säänfaltaifet mal*
tafunnat ornat taiffa-tperi n tö* maltaf nutia, jotfa
Hattitpan fuoleman jälfeen lanfeaivat Ränen lifim*
mätte fufufaifetteitfa, taiffa SQBaali*»valtafuntia,
joiöfa mailtaan, entifen fuottua. 3oöfa
Hattitpatta omat faiffi 3 ebettänimitettyä noapai*
fuutta Rattituffeöfanfa, niin on Rän3tfc»valtiaö.
Se maltafunta joöfa ainoaöti jofu ofa näiötä
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»vaifuufpöta on 9. itytinaatta, ja ifompi ofa toimi
tetaatt fatifalta taiffa fen 51 fiana ja joilta (Söal*
tafuunau fääbyiltä, permin päimiltä j. n. e.) fut*
futaan slfetuffettifefp, ja Pllä pinotaan ole»van
»vapaa taiffa afetnffeilinen Hadituömuoto. Sä*
mäiifattaiöten tvattafuntieu jäfenet omat myöö p..l*
joa enemmin raityoitetut Ohtytiuaan fottauffeöta,
fuin niiben, joiöfa faiffi moima on annettu ytjbede
ainoalle. Hallitiloilla on myöö erilaifet nimet,
muutamia futfutaan Äeifarifji, toifia Äuninfaiffi,
toifia taas j. n. e. Söapamaltaifefp
futfutaan ptä mattafttntaa, joöfa forfein moima
taiffa jorit ofa pitä ei ole yßbellä ainoalla tiliötä
»vapaalla Rengellä, maan toimitetaan ufeammitta
mieljiltä, jotfa määrätyfp ajafp malitaan fanfatta.
3utmu nbc 11 a on pina \~ia, joöfa Haitpa oman
RymaKtytonfa jälfeen tefee mitä Ktytoo. -Pää*
faupungifp futfutaan ptä faupunfia, joöfa mal*
tafunnan H^Öituffella on panfa, $allitx\6*tau*
pungifp taaö ptä.» joöfa Hoivi, fe on Hallitpa
ja Ränen fufunfa tamadifeöti afumat.

§11. Suoitrtutrtt &rtupprt.

Sofaiöta järjetöintä fappatetta, jofa on maan
päädä eli pfäöfä, futfutaan tiiottantafp. Suot*
tamat jaetaan: a) luonnon tuottamiin, joita
luonto tuottaa itfeötänfä, ja b) taito tuottamiin,
jotfa faaivat näfönfä ißmiöten fäbeltä.

kauppa on tamaroiben ivaißtaminen toifia
Kimaroita eli raßaa »vaötaan. kaupan meueötyf*
fefp omat »vatiluaifet paifat »valitut, jotta oivat
fomeliaat ta»vatoiben afettamifefti ja myymifefp j.
n. e. Sämänfaltaifla paiffoja futfutaan $aupa*
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pai fo iffl. 9£e määrätyt ajat muobeöta, jolloin
oötajat ja myyjät fofoumat fuurempiin jouffoin,
tällä taivalla apoitanfa ratfaifemaan, futfutaan
SJtarffinotfp. Sentäßben että tamaroiben riiljet*
tamilien on femeämpi meredä fuin maalla, omat
fauppa=patfat tamadifeöti »vepen rannalla, Rxxin
fauppaa fäybään tamaroiben matytamifeda ja fut*
jettamifeda merta myöten, niin futfutaan fe meri*
fanpafp, maan fuin tamaroita fuljetetaau maata
myöben, niin futfutaan fauppa maa*faupafp.

Suropa.
§ 1. oJrti«t. Suurimo. Qlfujrtmct.

©uropan rajotyin foöfeivat: -Poßjaöfa dlntlan
mcxi, länneöfä ja eteläöfä sltlantin meri, ja ibäöfä
on fe ußteitä mantereena slflan fanöfa.

©uropan lameuö on noin 168,000 neliful*
makta peuitifulmaa, ja piitä löytyy afujamia uoiii
296 mtliiottaa.

§ S. SÖJcrtn. £af)tia* Srttmtrt.
51) Intian SJteri, joda on laljti SSatfia

eli S33ienan Mexi.
B) sltlanti» 9J.eri, joöta tulee: l) -Poß*

jan eli Saffan SJieri, jolla on lafp Ratte*
gatt/, jofa 3 falmen, pienen Baltin, 3fon
Baltin ja Örefunbin fautta on yßbiötetty 2)
3tämeren fanöfa, joda itfellänfä on 3 laßtea,
nimittäin: a) poßjaöfa $oßjan*, b) ibäöfä Suo*
men* ja c) faafou ada Sißmin*laßti; 3) ©ng*
lanbin uitti eli Panama, jofa $atää*fal*
tjieu fautta on yßbiötetty -Poßjan meren fanöfa;



19

4) 3rlanbin meri, joöta Santa ©eorgtn
falmi juoffee; 5) Biöfaia Saßti; 6) Spanian
meri, jofa ©ibraltarin*falmen fautta on yR*
biötetty 7) _Teöfi*meren fanöfa, jofa on ifoin
laßti fofo mäailmaöfa ja itfe tefee lafpa: a)
slbriatin meren ja &) ©refau meren, jofa
Darbanetli*falmen fautta on yßbiötettynä 8)
3Jiarmora*meren fanöfa, joöta Äonötanti*
nopelin falmi menee 9) SJluötaan SJlereen,
jofa Äaffa*fatmeu fautta on yßbiötetty slöfo*
min meren fanöfa.

§ 3. SäJtrtoirt Cornia),
Seuraaivat »virrat (fymet) juoffemat: a) SRut*

jan SJlereeit: Dm ii n a (SKMenajofi). b) 3tämereen,
1. SGBeiffeli (SSMötuta) 2. Oberi. c) -poßjau
mereen: l. ©Ibe, 2. CReini. b) Oriinöfau mut*
faan: l. Soire (Soaari), 2. ©aronne, e)
nian mereen: Sai o. f) $eöfi*mereen: 1. ©6ro,
2. Olooni, g) slbriatin mereen: -Po. R) Sftuötaait
mereen: l. Donama; 2. Dnieperi. i) slöfomin
mereen: Donni.

Ufeammiöta järmiötä luetellaan täöfä maan:
l. Önega, 2. Saatofa, fuurin fofo ©uropaöfa,
molemmat itäpoßjaifeen eli foitifeen Suomen Saß*
btéta, 3. SQBeneri, itään Rattea,atiäta, 4. SKcc*
lari, länteen 3tä*SJlereötä, 5. B a latoni, itä*
poßjaan slbriatin mereötä, 6. B oben i* järmi ja
7. ©e nf eri* järmi, molemmat tuoteefeen slbria*
tm mereötä.
§ 4. -JSnorirt. Suomton-lrtrttu. Juottrtmtfl,

©uropan merfillipmmätmuorifunnat omat: l.
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-Pyrenean SBnoret, lounaaöfa; 2. sllpit, ete*
läöfä, ja 3. paatit, melfeen feöfettä ©tt*
ropaa.

9J.erfittipmmät niemet oivat: 1.-Poßjaiö niemi
-Poßjaöfa, 2, giniöterrait niemi, läutipn, ja 3,
SJtatapanin niemi, etelaitln mantereeöta.

Stmanfa fityteen taitaa ©uropan jafaa 3 31*
mapiiriin, fuin ornat: l^ fylmä eli poljjaipn ofa
(66 gr. 52 min. pobjaiö4emeyttä', joöfa ei puut
etfä »vitjat Ryivin tule toimeen, ivaan faömaa eni*
ten fnoßufammafta ja peurau*jäfälää; 2 lempiä
(66° 52' ja 45 graabin mälittä-, joöfa faiffi ta*
maflifet miljanime meneötymät ja fypfymät, ja 5)
lammin (45 graabiöKO, joöfa ptruiinipuu faömaa
Rottamattaffin. Samallifeöti ou maa täällä marfln
Rebelmälliötä.

©uropan paraßiminat Sttonnon * t tt o 11 am at
ornat feuraaivat: Sarmifarja, Remoifet, lampaat,
pat ja falat, faifenlaifet elot, tviini, lima, petla*
maö ja metfän*tuottamat, rauta, »vaöfi, tina, riivi*
Riilet, fuola, Ropia ja fulta.

§ 5. Wtaat jrt Sörtttrtftiuurtt.
51) -Poßjan meren maat: länneöfä l. Bri*

tanian luotomaat; 2. Hollanti ja Belgia;
ibäöfä 5. Da n mar f i taiffa 3 uutin maa ja 4.
9Zorja.

B) 3fä=9J.eren maat: länneöfä 1 Ohtotp;
itäöfä 2 SÖBenäjä nma a; eteläöfä 5 preuöp,

©) Äarpaattien maat: 1 Ungeri ja 2
Surfinmaa.

D) sllppi=maat: a) -Poßjaiö sltppimaa: l
Saffanmaa ja 2 Smeitp, b) ©teläsllppimaa:
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Stalin, niemimaa, ja c) Sänö sltppimaa: Oianö*
fan maa.

©) spyreuean Niemimaa: l Spania,
poßjaifin ja itä=puoti, 2 portugali, läntinen
puoti.

©uropa on jaettu 52 ifoutpaan ja pieneni*
pään yfömaltaifeen maltafuutaan, ja 28»vapamal*
taifeen. $fomalta i pöta Ratlitiloiöta on 5 Äeifaria,
14 taiiiigadta, 1 Surfin Äeifari taiffa Suitani,
1 -paami, l SGÖaalriSritytriiaö, 7 Sunr*Htn,ti:uaa/
15 Horinaa ja 12 _J_itytiuad.a. Äuninfaiöta on
9 afetuffetuffediöta, taiffa joiben wapaa oma malta
on ST-kltafutttain pernötuölafien tantta »väljennetty.
söaltafuntaiu fituruuben ja pfällifen moititan fnf)*
teen jaetaan ne 4 luottaan, nimittäin SSBaltafun*
nat cnpmaifeötä, toifeöta, fotmanueöta ja ltctjän*
neötä funriinbeöta.

§. G. lUfon £)ppi*
_?riötiu Uöfo ou muualla ©uropaöfa faanut

»vadan paitil Surfiumaata, joöfa SJ.atjometin
oppi on »valtafuunan uöfona. ©uropalaifet omat
faifidta fanfoiöta fofo maan päällä enimmän ma*
taiotut ja pmiötyneet. Sen pmuöfa omat Re toi*
fia cbedä erinomaifen taito=al)feruutenfa ja taivian
fauppanfa fautta, joita Re Kiymät ympäri fofo
maailman.

He m t emä t mtiißin mailjin taito-töitanfä,
ja tuomat ileltä raafa-^aiueita ja muuta tamaraa,
niinfuin Ktymia, foferia j. n. e. ©beöauttaoffenfa
fauppaa omat ©uropalaifet pirtäyneet muiljiu maa*
otlin ja petiä ottaneet maita alienfa, joiötaRe tuo*
mat foferia, rommia, Ktymia, putnvittoja, tupaf*



22

faa, joita tamadifeöti futfutaan yßteifettä nimellä
pirtotaiö*tamaroifp, pllä nämät miljat faö*
mamat näiöfä pirtomaiffi (folonioifp) futfutuiöfa
maiöfa.

©fanfcutattrtan Sltemimaa.
Sfaubinamian .Jtiemimaaöfa on fafp

maftafuntaa, OUotpja-Jtorja, joitta fummattafin
omat erinäifet afetuffet, mutta Ratiltaan fuitenfin
yßteifeltä _fbninfaal.a. Uöfon oppi motemmiöfa
maltafunniöfa on ©manfetiumittinen Sutße*
tuffen. SRuotjt.

Otuotpn tajoißin foöfemat: poßjaöfa SÖBeuäjän
ja Norjan SOBaltafunnat, länneöfä -Jlorja ja Rat*
tegatin SJleri, eteläöfä 3tä=SJ.eri, ja ibäöfä fama
meri, -Poßjan laßti ja SÖBenäjä.

SJlnotpn fuurin pituuö on poßjaifeöta etelään
iso _J.uotpn peninfulmaa, ja fuurin lemeyö ibä6tä
länteen 40 peninfulmaa. Sameuö on noin 5900
neliöfulmaiöta peninfulmaa, afujanten määrä 3
mittionaa 400 tußatta, ja fofo maltafunta jaetaan
4 pääofaaan, nimittäin: Smealanb, ©ötßa*
lanb, SJtorrlanb ja Sapplanb.

§ 8. 3föuorirt. 3civtt>irt. 3.ofr<*»
OJuotpn muorien pääfetfä on Roli, jota juof*

fee poßjaöta etelään, ja on 9ittotpn ja Norjan
maltafuntain rajana, pfp fuin 9.örop faupungin
tienoilla fäänäffen länteen. Sitte juoffee fe
Doivren niinettä läpi Norjan, fäänt»)y lifellä merta
etelään ja juoffee ptte fuunatte aina mereen a^ti,
fe loppuu Sinbeönäpn niemeen.
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SJlerfittipmmät järmet omat: SOB enner i, SOB et*
(eri ja SJleelari. SOBenneriötä juoffee Ratte*
gattiin ©otin mirta: SOBetteriötä taaö SJlotala
ja SJieclariöta s.orr* ja Söber*Prömi 3tä*
mereen.

§ 3, Ärtupnnftrt.

faupunfia on 86. SQBaariin olettamia näiötä
omat:

Smealanbiöfa: Btocfljolmi (Snfßulmi),
SÖBaltafunnan -Pääfaupunfi ja Munintaan iötuin,
SJ.eelarin meben juoffun fefä marreda että faa*
riöfa. stfuffaita on 91 ttty, Upfala (4700 afuf.),
Säänin Radituffett, Cpiötott (slfabemian) ja slrffi
-Piiöpan iötuin. nyEopingi (3,900 afuf.), Säänin
Radituf fen iötuin. (Drebro (5 tui), afuf.), Säänin
Hallituffen ktnin. s<tyltmi (4,500 afuf.); tämän
mieredä on SÖBaltafunnan paraö maöfifaimanto.

©ötalanbiöfa: £infopinc^t (5,200 afuf.),
Säänin H^dituffen, piiöpan ja ©ymuaftumin iö=
tuin. novrfopingi (is tulj. afuf.V SOBaltaritn*
nau paraimmia äßapriiri faupunfia. jontopingt,
Säänin Hallituffen, SOBaltafunuan toifen Homioi*
fenbeit iötuin, (5,200 afuf.). Wepib (2,400 afuf.),
Säänin Radituf fen, -Piiöpan ja ©ymna jututin iö*
tuin. Kalmavi (6,300 afuf.), Säänin Hadituf*fen, ©ymnaflumin ja piiöpan iétnin. Kavle*
frona, (13,500 afuf.), Säänin Hadituffen ja So*
tataimaöton iötuin. Hlalmo («2 tul), afuf.), Sää*
uin iétnin. £unfc>t (6,200 afuf.),
SOBaltafututati toifen optöton ja iötuin.
(Boteborgi (28 ttty, afuf.), (^ötin mirran mar*
reda, Stocfßotmin jälfeen mattafunnan paraö fan»
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punfi, Säänin «*paHitnffeii, ©ymnapumin ja -Ptiö*
pan iötuin.

(Befle (3emte) (il tity.
afuf.V Säänin Hflditnffen ja ©ymnapumin iötuin.■4ctn ofan ö (2,500 afufV, Säänin Radituf fen,

ja ©ymnaflumin ktuin.
§ 5. SXJfrtrtit lantti. föattfnn luonto. &rtiipprt.

Störtltrtfututrtn afftuffet.
Ofuotp en funriimnafft cfatfi »vnoriöta maata,

jonfa parljain elatuö*feino maan »viljelyö fuitenfi
on, ja funrinna rifKiutena pitetääii xauta ja ivaöfi
faimantoja ja Kuvioita metflä. Soten fanoen ou
ilma loma, mutta fuitenfin raitio, ja fen afuf*
faat näyttämät oleman luouuoötaufa pitfä ifäipä,
joö ei tiifa föytjyijö ja määrätöiii miinan imut*

rimmen paljo lybentäip ifää.
Oiuotfalaifeda on maljma ruumiin rafennuö

ja Räntä on aina tiiteltx) urßoollifefp, teßettifefp,
aßferafp ja tfäumaata rafaötamaifefp. SOBaan fen
pivuda moititaan Ranta, ci »arjin fyyttä, faten*
beöta, liiaöta fitnnian pyynnöötä, ja yttäfytläi*
fyvttä ja fonteutta Ijarjoittamaffl, niinmyäö faif*
fea mieraöta liiafp fuunioittamafp.

SDiuualle miebään: rautaa, jofa hiutuu
oleman paraöta fofa ©uropaöfa, ja maöfea, fum*
piafin fefä raafaua että faluffl teßlyuä: metfän*
tavoaraa, niinfuin pötffyjä, (autoja, tenvaa j. n. e.

SJluitatta tnotaa n: [nolaa, miiniä, tn*
paffaa, »vapriiffi=, pirtolaiö* ja yltäfylläifyyö ta*
maroita.

SOBattafnnta ou yfömaltainen, xxxnttaßn*
ninfaau »vapaa moima on mäßennetty, ja Rallituö
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iötuin on perittämä efiffo oifeuben jälfeen f)änen
mieöpuoleifttta jälfeiflltänfä.

Uöfon oppi on ■CSmanfetiumillinen Su*
tl)eruffen; maan fatlitaan fuitenfin muibenfin
anotin uöfoa tnunuötamieu, niin myöö
laiöteu, pitää mapaa Sumalan palmeluöta, mutta
l)e omat eötetyt faifidta miroiöta, niin mybd fou*
luiöfa oppianfa lemittämäötä.

S o tam oi ma maalla nottfee noin 37,000
miebeeu, ja ilman fltä SÖBarudtnd mäfi, ioljou faiffi
nuori fanfa 20 ja 25 muoben malilla fuuluu.
Sota moi ma a mereltä, taiffa laimactoa, jolla
on noin 23,000 mieötä merimafeä, on 25 fnu*
rempaa laimaa, paitft muita pieiiempitä alufllta.
SÖBaltafunnan maffnt noufemat 9 mitlioniin $auf.o
Oiiftlin, ja faiffeiu meroen pääfumma noin 20
miUiouiiu.

97 o r j a.
§ 1. SJtrtjdt. Siiiirimö. S-öäFtlitFi..

Norjan rajoihin foöfemat: pot)jaöfa Oiutjan
meri, länneöfä ja etelädfä .pol)jan taida Saf*

fan meri, ja \bä^\'ä Oiuotil ja SBBenäjä. Norjan
amaruuö on 3,830 nelidfnlmadta OJuotfm penin*
fttlmaa, ja mäfilufu l mitt. 330 tul), afujanta.

§ s. .?I_>uorirt. 9?temtncmä.
50 St oli juoffee Oiutjau meredtä alfain ete*

lään OJuotfin ja Norjan maliflä ; SS^ Domre,
_t.ötin ftaara, juoffee ibaötä länteen: forfein fuf*
fula tällä muorella, Snöl)etta nimeltä,on 4ooo
fyyuärää ylempänä merta.

9iorb ®ap taiUa *Pol)jaid Vienti, SDZa*
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geröön luoboffa, on poljjaffm niemi (Surovadta;
Slorbfyni, poljjaiftn niemi mantereöta; S täti,
Norjan läutifin, ja Sinbeönäfl eteläijm niemi.

§ 3. Wlaan j.ifmte..
Suonto on muoritta jafanut Norjan 3 pää*

ofaau, nimittäin: Domren fautta l förban*
f jättö (sot)joid mnoridto), ja 2 Sunnanf jättö
(fetetä muoridtoV ja Saugfjelbin fautta 3 SQBeflan*
f jättö (Sänd muoriöto).

§ 4. grtfffrt. «^Btrtoid.
florjan muoret eimät alene mereen päin, maan

juoffcmat rantaan aöti, joöfa l)e loppumat jyrfittä
putouffitta, joiben mätiöfä on paljon ifompia ja
pienempiä laffla, joita täällä futfutaan gjorbifjt.
3foimmat näiötä omat SSeflfjorbi, Sronb*

-parbangerf jorbi, Staman*
gerfjorbi ja Äriftianiafjorbi.

Särmiötä omat ifoimat: SJtjöfen ja gä*
munbi.

§ 5. &<utpnnF.<_.

on 26, joiöta omat merfittiftmmiä:
Zuuftiania, SÖBaltafunnan pääfaupnnfi, l)al*

lituffen ja forfeimman oifeubcn iötuin: afujamia
on 32 tx\i).} tefee fauppaa puufatnida, rauballa,
lafida j. n. e. Srefcntrialit (6 tul), afuj.) yn*
nä Srctmfeftemn fotamaruötuffen fanöfa, jonfa
ebndtada 9_uot|ln kaarto Xli ammut*
tiili. 2u*iftian_*fantu (9 txit). afuf.), joöfa on
tvaljma fauppa, taiman rafennuffet, ja jofa futet*
taa muualle puufaluja, fittiä ja muuta falaa. ©ta*
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rangein (9 txxx). afuf.), tefee fatafauppaa. 23ei>
%mi (24 txxx). afuj.), oli cntifiin aifoin fofo 9tor*
jan fuutuifln fauppa*paiffa, ja on mietä nytfin
paraö faupunfi, miepi uloö fidiä ja faifenlaiöta
muuta falaa, niin myöö falanraömaa. Cronö*
tjjemi (15 tul), afaj.): täöfä on Norjan $anffi,
myöö maljma fauppa ja laiman rafennuö. Sä*
män manftaöfa ja funtuifaöfa Suomiofirfoöfa frun*
nataan Norjan 2\oroft (2 tul), afuj.);
tämän tienoida on Norjan paraö maöfifaimanto.
U^arfcoe, ynnä «Paröotmujtn fanöfa, jofa on
pof)jaifut fotamaruötuö fofo maailmaöfa.

§ 8. SWrtrtnlrtciht. -KSaltrtFtmtMn «tfcttiFfet.
Smörja on .vuorimaata ja (tina ei ole muuta

fntn fuffutoita ja laffoja. sliuoaöti uäiöfä jäi*
fimäiftdfä afumat tymifet. 3tma on pitfän tai*
men atfana fytmä maan vaiiié. Äefä on \i)i)x)t
mutta lämmin. slfnjanten parhaat elatttö tänot
omat maan miljelyö ja färjan faitfeuto, faladta*
minen, ja metfä* ja muori=työt.

SJiorjaéta miebään muualle faloja, metfän*
tamaraa, rantaa, rautafaluja, maöfea, lafla, ter*
maa, turffi*na^foja jamärifammalta, (Siiven f uoria).

korjaan tnoD a a n : eloa, ruofa märffiä, fuo*
laa, .viinin, tupaffaa, liinaa ,petlamadta, mapriifi*
ja jmtolaiö*tamaroita.

storja tuli muonita 1814 yl)btötetyffi OJuot*
jtn fanöfa ybteifen alle, maan fmn*
matlafin on fuitenfin omat lafinfa ja
SOBaltafunta on yfömaltaiueu, maan Äuuinfaau
voapaa moima on .väljennetty, ja l)aditnötötutn on
perittämä ejiffö oifeuben jäl.een Äuninfaan mieö*
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puolifltta jälfetflltä. Uöfon oppi on (Stvanfelin*
midincn Sntl)eruffen.

Sotamoima maalla on i 2,000 miedtä fei*
fomaa mäfeä, mutta ilman (itä on jofaiuen mieö*
puoli melmollinen fotimaau ifaumaan ebedtä: me*
retiä on fotamoimaa 100 ifompia ja pienempiä
alufjla.

9Benä;ätt Äe.farin ttK.ltaf-.nta.
§. l. £>frtt. 9Jnj-._- -iitiirmtö. 3*Frtus.

SQBenäjä, jofa on fuurin maltafunta fofo maan
päällä, fifälläufä pitää maita folmedfa Sftaan o{aö\\\
nimittäin: (Suropadfa, (_■ (Suropaöta,. 3l|ladfa, (i
Stftaöta) ja Slmerifaöfa, jonfa fnt)teeu fe myöö
jaetaan 3 pääofaan: 1. (Su ropa la i feen, 2.
slftalaifeen ja 3. $1 mer ifa la i feen 58 e*
uäjänmaal)an. g)t)teenluetnt tefemät nämät
375,000 nelidfnlmadta peninfulmaa, *) joilla ufuu
66 miljon ia il;millä, jotfa puhumat 40 erilaista
fieltä.

(Snropalaifen Söö enäj a n m aan vajoitta
on: pol)iaöfa Oiutjan SWeri ja SRovja, länneöfä
Storia ja Oinotfl, 3tä S)_eri, SPreuöil ja 3täma(*
tafunta; etelädfä Surfinmaa, 9)iudta ja 3ldfomin
SHeri; ibädfä sl|la. Sata on 76,000 neliofut*
madta pen inf. ja flinä afuu 54 milioda ismillä.
c) tfaiffi ,ä*fä faf.miH.f penrnfufma. onnit luetut SOTi.an**

fietomiran jäifcen, ja 15 täänfaltni^ta *vcn.!iP(ilJtn?a
teffc 10£ jftuorftn peninfulmaa. 3linoa^taan ©fnnbi-
nawiata mainiief-famme olemme luuflcct ok.pan foroe*5
lianuuan pitää tarvaUifet S.uotfalaifet peniufulmat.



29

§ S. 5-_j._-or.rt. l3rt*toirt. StCbtojrt.
Uralin muoret, juoffemat aina o?Htjan Sftc*

reötä läl)tien, etelään Ktyemmäffl Äaöpiit _Plertä
3l}laöfa, ja omat pitfältä Alilan ja (Siiroin rajana.

SGBaariiu otettamat 3ärmet oivat : i. Saat o f a ,

ifoin fofo (Snropaöfa, 175 mirötaa pitfä ja 105
mirötaa lemeä, 2. Duega, 3. SBjeloofero, 4.
SPeiyuö, 5. 3 f men ja 6. 3m a n bra Säpin*
maaöfa. mirrat omat: 1. SBoiga,
jofa on 3077 mirötaa pitfä ja juoffee _H\iöpin SWe*
reen; 2. Don ja 3. Dnieperi, jofa on 2000
mirötaa pitfä, juoffemat fnmpifin SKuötaan s>te*
reen; 4. Dyuna, juoffee Stymin eli OJiigan Sat)*
teen; 5. Dm in a, juoffee $Balfiaan mereen, ja 6.
9tema, jofa juoffee Saatofaöta ©uomen lal)tcen.

-Piifin mittoja ja Panamia pääfee fulfeinaan
läpi fofo SGBenäjäiimaan, nimitäin: f.
mereötä 3tämereeu, 2.
SÖBalfiaa n mereen ja 3. %ttné taota mereötä
3 täin e reen *).

°) 1. _flii?pin uure.its mereen on folme tietä:
91) piifin Si?oh.aa ja fen baaraa £tvenfaa, io?ra .Vtan a*

ma (St-ifrbnciivolorfcbof) ivirpi ginien jänvern päin
juoffcivien meften faurta, l?aatofaan juoffc*
ivaan 2L.olcbiwin ivirta in ja p.rftu Saatofan fanaiuaa
ja 9?rivan ivirraa >pirrariin. &?) pitfin }<\ un
baaraa lUMoiia, 3,'ibivinan fanaivan fautta, 2.i(wman
jofcen, jofa iuofiVe l?a.uofaan. C.) spitfiu 2iio!i]aa ja
fen baaraa ©ebrffnaa, _i3ieloioferon ja iU?aarian fanas
ivan fau.:ta £)nc.a,an jänveen ja ftcttä piifin ___*virr nts
inistä »viiraa Jjaatofaan.

2. _la*pin mcreé-rä SSaffiaan mereen, pitfin
SSolgaa ja fen baaraa SXcaiui nimettä, joéUa «ftatarinan
fana.van fautta pääfee SDitunan rcirtaan ia pitfin juS
Qlrfanodiin.
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§ 3* Wlaaii irtfrtud. faupunfia.
Gntropalainen SSenäjänmaa jaetaan 6:teen

yääofaau: Sänö*SOßeuäjä,^P*o^jaiö*SOöcndjä,
Äedfi* eli ©uur*SGßcnäjä, 3tä*SSenäjä,
slla*Sßenäjä ja ©tela* eli Uud*S3seuäjä,
ja 48 ©übemiin eli Sääniin.

Sänd*SSenäjä, läntinen puoli SÖenäjän
maaéta, .preuftn ja puolan rajaan aéti] täl)än
fuuluu 3 n f eri n maa, Saatofan, Suomenmaan ja
-Peipudjärmen mälidä, S_Bironmaa, rantamaa
länöpuotella -Peipuöjärmeötä juoffema haroman
jofea, Sil)minmaa, o.iigalal)ben rantamaa, -Pci*
puöjärmeötä ibädfä ja Dynan mirtaan lännedfä, ja
kuurinmaa, niemimaa 3tämeren ja D.iigaKty*
ben mältöfä. Sfterfidiflmmiä faupunfia oivat:
Pietari, fal)ben puolen SRema jofea, on fofo SÖal*
tafunnan pää* ja l)atlituö faupunfi, ©uropan juu*
rimmia ja fauniimmia faupunfia, ulfofanpan pää*
paiffa; fliuä on 104 firffoa, 476 tul), afuj. £äötä
ful.ee rautatie SJloöfomaan. 2\ronftaön, 9tema*
joen fuuöfa faarede rafettu, joöfa on maljma fota*
maruötuö ja fotataimaöton Ramma. 50 ttty. afuj.
3\ei_>alt, @uomenlal)ben rannalla, _peljlngin maö*
tapäätä; fliuä on fotamaruötuö ia fotataimaöton
Ramina; li tulj.afitj. Kiitja, KtyedäDyna mirran

3. SD?u3tasta mereSfä itämereen pitfin£mte*
verin tvirraa ia fen baaraa 23erefina nimeltä, joeUa jär«
n?ien ja fanaroicn fautta pääfee 2)ynan roirtaan ja pit*
fin fttä

4. Slrfangeliéta Pietariin hiljetään pitfin Srot»
nan roirtaa ja fen fyaaraa (Sttcbona nimettä, $u6im
(fot järmeen, joelta Slleffanberin fanaman ja 23jeloio»
feron fautta pääfee Onetjan järmeen.
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Styminmaan pääfaupunfi ja SÖBaltafunnan
toinen pääpaiffa 3tämeren rannalla, 71 tul), afuj.
XVdna, SSiliajoen marreda, mabma fauppafau*
punfi, 50 tul), afuj. 2Metr>, Dnieperi mirran
marreda, SÖBeuäjän maltafunnan maityin pääfau*
punfi; fiinä on fuurin ja fuului|ui Suoetari SÖBe*
näjällä, 44 tul), afuj.

$ol)jaiö*Säsenäiä (Ifädänfä pitää folme
poljjaifluta lääniä ((Subernia):
Stunuffcii ja SÖBologban läänit. Sfterftdijtä
faupunfia: Slrfcmcreli, tasetta Dmina eli SÖBieua*
joen fuuta, poljjaid SÖBenäjän manein faupunfi ja
Oiutjamneren faupan pääpaiffa, il ttty. afnj. Bo*
loiretöft, funtuifa Suoötari faareöfa SÖBatflame*
reöfä.

Äeöfi* eli @unr*Sßenäjä, feöfimäiuen
ofa SBenäjänmaaöta; (Ifädänfä pitää 18 Sääniä.
SÄerfiflillmmiä faupunfia; XTioefoxva, (£nropa*
laiUn SBenäjänmaan feöfedä, SÖBaltafunnan euti*
nen pääfaupunfi, on Äeifarin fruuuanö faupunfi
ja (Ifätlifen faupan pääpaiffa; täöfä on 263 firf»
foa, 900 fatua ja 380 tul), afuj. tCvoert, Sää*
nm pääfaupunfi, SBolgan marreda £mertfaajoen
fuuöfa, mttyma mapriff ja fauppafaupunfi; taM
fulfemat aluffet paraaötanfa 2lfa*Sßolgaöta $Pie*
tariin, 17 ttty. afuj. 3aroelai\>_, Säänin pää*
faupunfi, SÖBolgan marreda, mafjma taxxppa ja
fuuluifat palttina maprifit, 33 ttty. afuj.
tvoma, Säänin pääfaupunfi SÖBolgan marreda,
fanniö faupunfi moneda naljfa ;a palttina mapri*
fidä, 12 ttty. afuj. Cula, Säänin pääfaupunfi;
tä^fä on fuurin fimäärin maprifi SÖBenäjäflä ja
fuuluira filpa*ajo feura, 50 tul), afuj.
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Slla*SOßenä ja,maa molemmin puolin SÖBofga*
mirran alapuolta; fifälläufä pitää 5 Säädä. 9).er*
filliilmmiä faupunfia: n__.l.i._i n_nvctoi*o_v Cfaa
ja SÖBolga mirran yl)bidtuffedffi, Säänin pääfau*
punfi; paraita fauppafaupunfia SÖenäjällä. Däöfä
pibetään fuurimmat marffinat fofo (Suropadfa. 27
tul), afuj. Baratorv, Säänin pääfaupunfi SQBolga
mirran marreda, mal)iva ja rifaö fauppafauiuinfi.
42 tul), afuj. i\afan, SQBolgan marreda, Säänin
pääfaupunfi; mal)ma fauppa* ja maprifi-faupnnft;
erinomattain omat merfa, nal)fa, farmiani ja fai*
pua maprifit fuutuifat. 50 tul), afuj. 2lsrral?ai_,
läfjedä SÖBotga mirran fuuta, Säänin pääfaupunfi
ja _taöpin meren faupan pääfaif.a. Sifetlä fan*
punfia on paraö falanpyyntö paiffa SQBolgadfa ja
Äadpin mereöfä. 45 tul), afuj.

3tä*SQßenäjä, Urati .vuorella ja fen län&-
puolella, fifälläufä intaä fafllSääuiä. .Xäöfä omat
SÖBeuäjän riffaammat rauta* ja _vadfi=fahvanno_.
S).erfitli|lminiä faupunfia: permi, Säänin pää*
faupunfi, riffaida xauta- ja maöfi*faimannoida.
10 tul), afuj. (Dc. nbti veti, Säänin pääfaupunfi,
pitää magmaa fauppaa 3l|lataidten fanöfa; mal;*
mada fotamaruötuf fetta. 12 tul), afuj.

($1 elä*2Be n a ja , rantamaa po()jatdpuofeda
SJiudtaa merta, fffällänfä pitää 3 Säädä, paitit
Douöfin Äafaffien maa, Don=mirran alapuoli, ja
-öedfara&ia/ maa Donau* ja-prutl)=mirran mäliöfä.
©telin fatfiöta on niemhnaa Ärim eli -Sauria,
jofa fentä^ben myöö on laityeempi ja bebelmätli*
fempi muita paiffoja SÖBeuäjädä. 9J._-rfiilifeminiä
faupunfia: (iX>e_.f-., SÖBeuäjän faupan pääfaiffa
SLUudtan meren rannalla; täötä miebään paljon
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eloa ja farjantuottamia ulfomaide. 73 tul), afuj.
Cfcerfon, Dnieperi mirran fnuöfa, Säänin pää*
faupunfi. 30 tulj. afuj. CToroo Cfc^ecfast 1,
Doni*mirran marreda, Donöfin fafaffien pääfan*
punfi. 18 tuf). afuj. Bewastopoli, krimin nie*
mimaada, fotataimaöton pääpaiffa SJluötaöfa me*
reöfä, paraita fatamia maan päädä, ja fuuluifa
fotamaruötuö. 40 tul), afuj.

§ 4. SSJlrtrttt torttu. _ft_rtuvprt. Sörtltrtfnttmtti nfctuffet.
©uurm ofa (£nxopataista SÖBenäjätä, on amara

tafamaa joöfa fleda ja täällä on jofu mäfi. hilaan
laatu on tä^fä lamiadfa maltafunnaöfa fangen mai*
f)ettelewa; läntifen 58enäjäu etelä*puoli on par*
x)aasta päältä amaroita, tvebettömiä jä.ä.ä=_an,a.ta;
feöfifet ja eteläifet ofat omat fangen faömamia, ja
poljjaifet ja itäpoljjaifet omat enimiten metftä ja
foita. 3lma on fyftä pufybaö ja-raitio, mutta tyy*
min epätafainen, niin että eteläiflmmiöfä maan*
patfoiöfa on etetä*§ranfriifin fuumuuö, ja potj*
jaiflmmiöfa taaö niin .oma paffatnen, että eiämä
l)opia jähmettyy ja taotaan.

kauppa on lamia ja muuade miebään:
iloaf talia, pamppua (paraöta fofo ©uropaöfa),
pedamaöta, naljfaa, rautaa, napoja j. n. e.

Muualta tuobaan: miiniä, fuofaa, fatoja,
fllffijä, mapriift* ja flirtolatd*tamaroita.

_padituömuoto on yfömaltainen, ja t)adituö*
iötuin perittämä. $eifartn lyhyin ja tamadifln
nimi on: faiffein SÖBenäläiöten 3tfemaltiaö.
SÖBapaafufua taiffa aatelia on fangen paljo ja
rifaöta. $apiö* ja -ponvari*fäabytdä omat fuuret
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ibxxt riffauteen; talonpojat jaetaan kruunun ja
i)erraiu tatonpoifiin.

Uöfon oppi on ©rceffataincn Äatoliifin,
maan faifida mnidafin uöfolaiflda on täybedinen
ivapaifuud pitää 3umalanpatmeluötanfa. SÖBalaid*
tuö jajiuoruuben opetud noufemat rotomaöti.

®otam oi m a maalla on untyidenfä midiona
miet)iä, ja merellä 300 ifompia ja pienempiä
alntfia.

SÖBeuäjän malfafuntaan fuulumatmyöö -3 nur
9.ul)tinaanmaa ©norni ja
tafunta Ritola.

Suur Ruhtinaanmaa ©uomf.
§ I. $la\at. WSuovia. f&Sejiå*

ouur*_y.itytinaanmaau ©nomen rajoihin foö*
femat: pol)jaöfa Sappi, ibä&fä SÖBenäjänmaa (joöfa

ja Slunuffen Säänit, niiumyöö Saato*
fan meri ja tapaamat), eteläöfä <3uo*
men Safyti ja länneöfä $oi)jan Sat)ti ja 9.uotfl.
%ätä maltafuntaa maötaan omat rajana Romeon
ja SJluonion joet. SÖBaan joö @nomcn piiriin lue*
taan Sapinmaa, jofa fen fanöfa on yl)biötetty,
niin mctääffen raja po&jadfa ja luoteeöfa
Sapintuuturia ja £enon jofea aina korjaan a^ti.

©uomen pituuö pof)jaöta etelään on 154 pe*
ninfulmaa eli 1080 menäjän mirötaa, (jodta Sa*
pinmaa ottaa noin 15) ja lemeyö ibäötä länteen,
Stytveuanmaan ja ympärillä oleman faareöton luet*
tua, 45 ja 112 peniufnlman mätidä. Sameuö on,
Säpin fanöfa 6,844 nelif. peninf. Sapinmaa, erif*
feen luettuna, on noin 000 peninf. famea.
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@titö muoriötoöta, jofa on 9.uotftn ja .ftor*
jan rajana, erottaffen Xorneon Sapiöfa maljma
felfonen etelään, ja iuoffee läpi fuuren ofan ©uo*
mea. £ämän jof)to on pot)jaöta etelään, flffi funne
pääfelfä, SDiaanfelfä nimettä, joutuu S&efljafoon
SPabaöjoen pitäjääöfä, jodta fe fääntyy lounaan,
läntifeen ja miimein luoteifeen fuuntaan, _podo*
laan, 3anaffalan ja mniben pitäjien läpi ©ura*
joen fappeliin, Sumiaau, joöfa fe mil)boin etelä*
puolella -Porin faupunfia, mäl)iteden fatoaa meren
rantaa maöten. %ästä pääfeläötä eroaa uflampia
pienempiä yaaroja, joiöta yffx juoffee $yf)äjär*
meötä 3infalmen, Änopion, ja muiben
pitäjien lautta Sappcenrantaan; toinen _pauö*
järmen fappeliöta loppuu maöta -panfoniemedfa
(i}angöubb) j. n. e. SJiaanfelfä eroittaa .pohjanmaan
toifidta maafuuniöta itäpuolella, \a tefee muuöta
©uomeöta eroitetun ataman, jofa eteläöfäfin on
fuljettu ©oiuin fappeliöta faman maan fetän län*
teen fulfcmalta dmityaaralta.

Baitti ne mefljonfot, jotfa alfamat Solaan*
fetän länöpuoteda, juoffemat -pol)jan Saneen, ja
ne, jotfa alfamat fen itä- ja eteläpuolella, juof*
femat fuoraan, taiffa Satofan fautta ©uomen Sai)*
teen, maan 58 efljao n järmi, feöfetlä SJlaanfelfaä,
jafaa metenfä näihin molempiin lafflin, joöta fe
on nimenfäfin faanut.

Suomenmaa on täynnä ifompia japienempiä
jofia ja jänniä, jonfatäljben fe on faariöton nä*
föinen, fylmetty Infemattomida faartda ja luo*
voida; järmet taa6omat yfybiöfetyt feöfenänfä mir*
roida, jofiloida taiffa tapeilla falmida, joiöfa on
foöfia ja putouffla. ftaxtti nämät ja rifaö moni*
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natfuiid pietävoiä niemiä, forfeita muoria ja met*
fiffo rantoja tefemät yhteen, että maa^fa on mitä
fauniimmia näfymyfflä ja ipanoita paiffoja. Suo*
men ifoimmat mirrat omat: £aana*jofi (jofa
on fuote raja korjaa maöten); £orneon*jofi,
nyfyinen maltaraja; $emi*jofi; £)utun*jofi;
$yrö*jofo; _^ofemäen*jofi; _?ymi*jofi, en*
tinen maltaraja; SÖBuoffen*jofi, jofa _• penin-
fulmaa juoötuanfa Saimaöta tefee Jmatcan fuu*
luifan putouffen, j. m.

3ärmiöta omat määriin olettamia: Oulun*
järmi; $atlameft; -Pieliöjärmi; <£>öytiäi*
nen; Örimejl; $Pyl)äjärmi; _g>auHmef!;9*täft*
järmi; O.oine; Sftalladmefl; -Päijäne; Sai*
ma) Saatofa, j. m.

§ 2. ffilaan Srtfrtuö.
Suomenmaa on jo maityuubedta odut jaettu.

7 maafuntaan, jotfa omat: %. -Pohjanmaa; B.
■Cifea Suomi taiffa Turunmaa ynnä
Säänin fanöfa; ©. stl)meuanmaa, ympäri ole*
mien faarien fanöfa;- D. _j?äme; ©. Un omaa;g. Samo; ©. karjala.

51. ynnä Ääinunmaan fanöfa
foöfemat: pol)jaöfa Sapinmaa, ibäöfä slrfangelin
Sääni, Samo ja poljjatjln _päme, etetäöfä $orin
Sääni, ja länneöfä ja Oittotfl.

É. -Oifeaan Suomeen taiffa £urunmaatjan,
jojon myöö fuuluu -Porin Sääni eli Satafunta,
foöfemat: pofyjadfa -Pohjanmaa, ibäöfä ja
Uuömaa, etelädfä Suomen ja länneöfä -Poljjan
Sat)ti.

©. Stymenanmaa, fuuri luoto, jonfa ympä*
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rtdä on läljede 100 ifompaa ja pienempää faarta,
-Pobjan Sajben fuudfa.

D. _&ämeefeen foöfemat: pobjaöfa -Poljjan*
maa ja Samo, ibäöfä Samo, etetäöfä Uuömaa,
ja länneöfä Turunmaa ja -Pohjanmaa.

©. Uuteenmaafjan foöfemat: pol)jaöfa _päme,
ibäöfä karjala, eteläöfä Suomen Sat)ti ja län*
neöfä Turunmaa.g. Samoon foöfemat: poyjaöfa -Pohjanmaa,
ibäöfä ja eteläöfä Äarjata, ja länneöfä _päme ja
-Pohjanmaa.

©. harjataan foöfemat: pojjadfa -Poljjan*
maa, ibäöfä slunuffen Sääni, Saatofan*meri ja
3nferiumaa, eteläöfä Suomen laljti, ja länneöfä
Uuömaa ja Samo.

Siitä a\a6ta tuin maa oli fal)ben maltafun*
nan ada, on fen jafauö SÖBattyaan (taiffa SÖBenä*
läifcn) ja Uuteen Suomeen tullut yjteifeöti l;ar*
joitctuffi. ©bedifetlä nimedä merf itää n f e ofa,
jota oli S_Benäjän ada a^ti muoteen 1743; jälfi*
fettä muuta xmata. Sftiinmyöö pibetään D.uotfin
.Tarjalata nimenä (Idä ofatta täö.ä maafunnaöta,
jofa fotitafoöfa ebedänimitettynä muonita jäi
fKuotjlde.

Stfädifen Ijadituffen fityteen on maa jaettu
8 Sääniin: l. (Dulun ja 2. XPaafan;
3. tCurun ja Povin ynnä 2l&u?enanmaan fanöfa;
4. Uudenmaan; 5. hameenlinnan; 6. Hlit^e*
lm; 7. luopion, ja 8. VO lipuvin Sääniin.

1. _Cnlmt {a Sia jaanin £äättt.
SSämä lääni on pot)jaiöfa -Pohjanmaata ynnä

Kajaanin fanöfa, niinmyöö Suomen Sappi, ja
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(ifädänfä pitää 5 ftylafuntaa: 2_-.ei.rin, (Dttlun,
Kajaanin, Balon ja fLapin ftyfafuunat. Sää*
nm mäfilufn noufee noiu 157 ttty. Jenfeen. slfu*
jamet omat Suomataifla perijuureltanfa, fielettänfä
ja tamoiltanfa; on myöö Sappalaiflafin. feaupunfia:

£ovneo, faareda tLovneon mirran fuuöfa, fai
mapaifuuffenfa vuonna 1621; maan l)aaötetaan
ftrfon jo muonna 1350 taljan mtyityfft Upfalan
slrffi*piiöpalta. Dorneo on fajfiöta Suomen fau*
pungiöta poljjatfln ja fidä on mapaifuud fäybä
fauppaa ntfomaada, ivaiffa tämä jo on majoa*
maöfa. SJ-tuiade miebään paraaötaan loi)ia, moita,
termaa, pölffyjä, lautoja ja lapin tamaroita, joiöta
ifoin ofa futjetetaan £utyutmiiu. Hfujanten lufu
on 600 Ijenfeä.

(Duln, (Dnhm joen fuuöfa, merifaupunfi:
joöfa läänin SKaattyerrada on iötuin, tefee Cttvun
ja é>dfinsin rinnalla, faifidta Suomen f au*
pungiöta lameampaa fauppaa. SPerudtcttiin muonna
1605. Sößiepi nutuade famaa tamaraa fuin Covneo.
SÖBaprtifidtä ei ote mielä minneffään. _Taupint*
gtöfa on Äoufu, afetetttt muonna 1659, $irja*
paino \a £alouben*feura. 51fu jan fen lufu on 5700
Jenfeä. Z\aiaa\\i, -Paltamon pitäjääöfä, mäl)äinen
maafaupunfi, peruötettu muonna 1650. fåoitvu*
foöfen marreda. 2lfujamia on 500 Ijenfeä. itämät
elätteleffen enimmiten färjan faitfemifefla ja maan*
miljeletnifedä. Saarelta foöfeöfa oli ennen _Ta*
jaanin linna, jofa nyt jo on Ijäminnyt.

25taabcn taiffa Baloöten faupunfi, Salon
ftytafunnaöfa, merifaupunfi, peruötettu muonna
1649, merenlal)ben rannade ; täöfä on 2300 afuj.
ja ei ljuono fauppa.
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£ämäu läänin ade fuuluu myöö titenxi ja fe
ofa Romeon Sapiöta, jofa ou SÖBeuäjän madan
ada. Sapiöfa ei ote yl)täfäätt faupunfia. £ämä
ofa Sappia on jaettu fotyteen lamiaan pitäjääfen,
Sobanfylään ja Utöjofeen, ynnä niiben ada ole*
mien fappelien fanöfa, afutut muuttelemitta Sap*
pataifllta. Suomataifia (lirtotaifia on fnitenfin
nfettauneet monin patioin ja alfaneet miljedä
maata niin paljo fuin luonnon foma laatu on
myöben antanut.

2. -Htortfait Säälii.
Sifädanfä pitää melfeen fofo eteläifen -Polj*

janmaan ynnä 3 pitäjäötä Rämettä, ja on jaettu
5 ftylafuntaan: Äo r dl) o tm a n -pol)jaifin, Äorö*
Roiman Äeöfinen, _loröt)ofman 3tänen,
Kuortaneen ja San f faan ftyiafunta. 2lfuja*
met, joiben lufu noufee noin 250 tnl). omat ofxttain
Suomalailla oflttain myöö jälfiflä _J.uotfafaif.ota
(lirtolaifiöta, jotfa manl)aan aifaau omat afettau*
neet pitfin meren rantaa, kaupungit omat:

Z\ol'i:ola, peruötettu muonna 1620/ meri*
faupunfi, meren laljben rannalla, tefee magmaa
fauppaa ja merenfutfua; täöfä on muutamia pie*
nemptä mapriifia. -Pohjanmaalta ja Samoöta fäy*
mät talonpojat täöfä myymäöfa maatamaroitanfa.
Slfujamia ou 2400 Ijenfeä.

Piet-ivfaavi, merifaupunfi joöfa on fome*
liaö t)amiua, mat)ma fauppa ja pienempiä xoap*
riifiä. slfujanten lufu ou 1520 l)enfeä. Äau*
punfi on peruötettu muonna 1653 3aaffo be la
©arbien feöfeltä ©Mu. 23r__al;.el:__, ja fai ntmeufä
(^uotpffl 3aFobjlab) t)äneötä.
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jotnfuun faupunfi taiffa Uud*sarleby
merifaupunfi, Sapua*joen*fuuöfa, peninfulma me*
reltä. -Peruötettu muonna 1614/ fai tämä ma*
paifuuFfenfa 1620, joöta [en ifä tamadifeöti lue*
taan. SÖBuobeöta 1648 oli tämä faupunfi jonfun
ajan 9Jiaaf)erran iötuinna. SJluuade miebään ta*
madifta maanfaaliita ; föyljenu-nät faupunfitatfet
elätteteffen falaötamada. Éfu Janten lufu on 1150
l)enfeä.

XVaafa, muonna 16ii peruötettu merifau*
punfi, tefi magmaa fauppaa, mailla Ramina oli
peninfulman pääöfä; ftinä oli £J.aal)erran ja _pomi*
oifeuben iötuin, mutta faupunfi pato perinpohjin
muonna 1852 ja fen flaan peruötettiin m. 1855
unf! faupunfi:

nitolain EanpnnPi tifemmäfft meren rantaa,
noin puolen peninfulmaa länteen päin SSaafaöta.

Zxaetunen (Äypcräfaari), muonna 1783,
Äoröfyotman eteläifedja ftylafunnadfa peruötettu
merifaupunfi, meren faareöfa, joda on fauniö (la
ja marfln fyymä Ijamina; tefee pientä fauppaa.
slfnjamia on 730 Ijenfeä.

Kiötiina, joda on |ymä ja mufama l)amina,
niinmyöö mal)ma puufatujeu ja färjan laimatoö.
slfujanten lufu on 2400 ijenfeä. 1649.

3yn>äe_:yl«, perudtettu m. i757 *$äjänäu
pot)jaifeen päät)än, on maöta alottama. 587 afuj.
8» hurtin ja Säö.ti ijuttä *2lhtvcnanmaan

£rtt.6frt.
SSämän ade fuulun pieni ofa etetäidtä -Polj*

janmaata, fuurin ofa Satafuntaa ja fofo $tf).ve*
nanmaa. £ämä pibetään tamadifeöti ofeman fot*
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medta pääofadta, f uin omat: Cifea Suomi eli
Turunmaa, Satafunta eli -Porin Sääni
ja 511) men an ma a. Ätylafuntia on 10: g)lä*
Satafnnnan g)täpuolen, g)lä*Satafun*
nan Äeöfinen, g)tä*Satafunnan sltapuo*
len, stla*Satafunan, 58el)tnaan, SJfcynä*
mäen,SJUöfnn,-Piiffiön,^alifon jaslt)me*
n a n m a a n ftytafunta. slfujamet omat Snomalaifla,
mutta Surun faariötoöfa ja fofo sfl)menaumaada
CJ-tiotfalaifeöta fttmnöta, jotfa myöö omat pitäneet*
fin ruotiin fielen ja taml SÖBäfitufu tefee 292
tul). l)en_eä.

Cammevrosft, maafanpunfi, Sfteöfufylän pi*
täjäädfä, Satafunnaöfa, perudtettu muonna 1779,
mirran marreda, jofa yljbiötää SJläftjärtven ja -py*
r^äjärmen mebet, fai muonna iB2l roapaafaupun*
gin oifettffet feta utfo* että foto=matfllle mapriifi*
läiflde, fäfltyötäiflde ja pormarille, jotfa täfyän
afettaumat, niinmyöö mapaifuuben faifiöfa fruu*
nun meroidta ja mät)entämättömän fadimuffen,
faifiöfa paifotöfa myybä töitänfä. Siinä on pa*
perin tefo, puumida mapriifi j. m. ja 5200 afuj.

Povi (9.uotflffl SBjörneborg), merifaupunfi
Äofemäen joen marreda, Ulmilan pitäjääöfä, jonfa
nimenfin tämä ennen fantoi, on Suomen man*
l)immia faupunfia, jonfa peruötuöaifaa ci taita
tar.eiu määrätä. 9lyfi)tfeeu paiffaanfa, tam*
faan entifelle $ori*nimifelle moitlo maatie, muu*
tetttin fe muonna 1558. Äaupunfi tefee ei marjln
l)ttonoa ulfomaan fauppaa lauboilla, pölfyidä, ter*
mada ja ruofamärfidä. Se palo perinpohjin m.
1852, xxxxitta rafennetaan entifelle paifade. Siinä
on foulu, kirjapaino ja afujamia 6200 l)enfeä.
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Rauma, atman manlja faupunfi oifeaöfa Suo*
meöfa meren rannalla, fai jo muonna 1441 ma*
paifuuffenfa -JRuotftn Äuuinfaalta Kiotolta; oli
feöfiai.ana fuutntfa faupaltanfa ja fiitetyltä fon*
lultanfa, tnttxx nimellä ©ollegium Otaumenfe.
SÖBuobedta 1850 lähtien on tällä mäbentämätöin
mertfaupungin mapaifuuö; miepi mnuade faifen*
laifla punfatuja, ja myypi maaöfa ifon joufon
rtyma=pitjlä, joita täöfä fubotaan marfln taita*
ivaöti, jofa taitamaifnuö on mannaan jäänyt fiinä
ennen olleeöta naiö*luoötariöta. stfu;amia on 2340
tyenfeä.

UusFaupunfi, Uubenfirfon pitäjääöfä, peruö*
tettn muonna 1617, fai muonna 1830 mäljentä*
mättömän merifaupungin oifeuben. SKiepi muualle
puufatuja, ja enimmiten puuaötioita, uiiumyöö pai*
jon millä* ja pellamaö*faufaita ja fuffia. sJfu*
janten lufu ou 2900 Jcnfeä.

XXaantaali, tyrnin maitya ja luodtariötanfa
fuuluifa, maan nyfyjään aiman mäl)äiuen meri*
faupunfi, joöfa on yymä f)amina; pernötettiin
m. 1443, tefee fauppaa enimmiten ruofamärfidä
ja farjada, paraaöta päädtä £uf()iilmidfa, ja on
myöö tuttu fufan*neuleeltanfa, f uin mannaan tie*
tään oleman perinnön luoötareilta. Suffia myy*
bään oflttain omaöfa maadfa, oflttain miebään
ebellänimitettyyn faupunfi n. slfnjamia eiolefuin
600 fcenfeä.

tLuvfn, stura=joen fuuöfa, Suomen fuului.lt.
ja malmin faupunfi (maiffa fen enflmäiötä alfua
ei enää taita tarfoin määrätä ., ennen pääfaupunfi
maaöfamme ja Suomen §lvabemian iötuin. 3o
ennen ja lopufjl mtimeifen palon jälfeen, muonna
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1827, muutettiin faiffi Suruöfa olemat yljteifet
laitoffet _pelfinfiin. Surfit on SJtaaljerran, ,§omi*
oifenben ja strffi*piiöpan Utxxin, niimnyöö on ftinä
(Bymnaftumi, mtyttty muonna 1830, fottfu ja me*
rimieöten opetttö. 3lman (Itä on täöfä Säänin
lafaretti, -Piplia* ja ©mangeliumidiuen*feura, toi*
mituffet Suomen firfonmenoa afettamaan, Suo*
malatnen §uoueeityadituö*feura, faffl kirjapainoa,
lainoan tefopaiffoja, faffl merfa ja uflampia muita
mapriifiä, j. n. e. Sama faupunfi oli ennen Suomen
paraö fauppapaiffa. slfujamia on 15,980 l)en.eä.

9liemedä slurajoen fuuöfa, on, i)eti faupun*
gin miereöfä, Surun maitya linna, ennen niin
fuutuifa Suomen

Säljän lääniin fuuluu myöö stymenanmaan
ifo luoto ja fen ympäridä olemat pienemmät faaret.
«£>e (Ifädänfä pitäroät 8 emäfirffoa ja 7 fappetia.
stfujamet elätteteffen falaötamifella, i)i)lteen pyy*
bödä, ja lahvattamat Sntyulmiin polttopuuta, jonfa
x)e faamat -Pohjan laljben rannoitta. TOnmyöö
fäymät x)e muorouö*matfoiöfa Suomen ja ftluotjln
Räminäin mälidä. 28äfitufu nottfee noin 15,000
Ijenfeen. slt)menanmaada ci ote yl)täfään faupun*
iia, maan fotimaruötttffen rafennuö SSomarfnnbiöfa.

4. Itubcnntrtrttt Saatu.
©unen yljbidtetty Hämeenlinnan läänin fanöfa,

eroitettiin tämä flitä Suomen läänien afettamifeöfa
(muonna 1831), ja flfädänfä pitää Uubenmaan ja
jonfun ofan Rämettä. Sääni on jaettu 4 ftyta*
funtaan: 9lafeporin Sontinen, _J_afeporin
3 täinen, _p el fin gin ja -Peru on fiyiafnnta.
slfuffaat Rämeen ofaöfa omat Suomaliajla; maan
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Uubeéfamaaöfa ornat i)e ofafft Otuotfalgifeöta fu*
tvuéta ja puhumat 9?uotffa fieltä. .peibän lv*
funfa on 160 tulj. Ijenfeä. kaupungit omat:

-t£i!n«ft, manf)a merifaupunfi, maiffa fen
ifää ei taita tarfcin fanoa. 3o neljänneöfätoiöta
muoflfabaöfa näf)bään (iitä mainittamau. Sämän
afujamet fäymät mäf)äiötä fauppaa enimmiten Saf*
fanmaada. H^än tufunfa on 1440 Ijenfeä.

Säl)edä ©ifnäflä on HanPienii, eteläifm
niemefe Suomen Sal?beöfa, joöfa on pieni fotama*
ruötuö, ynnä maruétuömäen fanöfa.-éelftnfi, Unbedamaada, meren tat)ben ran*
nåda, joöfa on fangen l)ymä fatama: tämä on
Suomenmaan pääfaupunfi ja Äei.raati*£umernöö*
rm, 9J_aat)erran ja fofo Suur*_J_itytinaöfunnan (1*
fädifen fyatlituffen iötuin. Sät)än muutettiin Äei*
faridinen Suomen Senaatti ynnä muiben flif)en
fnulumien toimituöteu fanöfa, muonna 1819, niin*
myöö Suomenmaan slfabemia (nyt _teifari(li*
fen slteffaberin Unimerfitetin Suomeöfa
nimedä) muonna 1828. Unbeöta rafennettuna
palon jälleen muonna 1809, on Heljlugidfä monta
fauniöta rafennuöta, ja fe on fauniin faupunfi
fofo maaöfamme. Säöfä on foutu, mcrimieöten
ja menätäiöfotamteöten opetuö, miifl kirjapainoa
ja joita txxita pienempiä mapriifiä. SÖBäfifnfu ja
fauppa omat Ijymin fol)onneet, myööslfabcmian flnne
(lirrettyä, ja afujauten lufu ou 16,400 l)enteä.

kaupungin Haminaa marjelee fiitä _ penin*
fttlmaa toittona olema luja SÖBtaportn fotima*
ruötuö, peruötettu muonna 1749 feitfemätle
faarede. -Paitft maruötuömäfeä, on ftinä afuja*
mia 1,300
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Pont>o, manlja faupunfi, rafettu, uöfomatto*
man itmoituffen jälfeen, muonna 1346, taiffa mii*
meiötäänfin miibennentoiöta muoftfaban aluöfa.
faupunfi fai (ynnä lauman, Uubenfaupungin ja
©ifnäfln fanöfa) muonna 1830 täybedifen meri*
faupungin mapaifuuben: on -Piiöpan ja ©ymua*
(uimin iötuin, ja ilman fitä on fltnä kirjapaino,
jonfunlainen utfofauppa faifenlaifltta maatama*

roida ja fanfaida. stfujamia on 2,950.
floxviifa, merifaupunfi, peruötettu muonna

1745, ja futfnttn kuningattaren Somiifa Ulrifan
niinellä. Sen utfofauppa on mäljäinen, ja afn*
janten lufu 2700 Ijenfeä. Äaupungiöfa on foulu,
ja oli yyteen torniin määrätty SJiaaljerran iötui*
meffl. -Peninf uiman pääöfä Somtifaöta on Smar t*
Ijotman fotamaruötuö, meren faareöfa.

5. SftMiiccnlinnan gäättt.

Sifädänfa pitää fuurimman ofan Sgämettä,
ja pienen ofan itäidtä Satafnntaa. Siinä on 5
fit)lafuntaa: §)lä«Hollolan, slta*Holtolan,
S lä* Sää f ö mäen, 51 la* Sääf ömäen ja Sa*
tafnnnau ftytahtnta. slfuffaat omat Suomalat*
fla fieledeen, tamoide ja elämälleen, ja Ijeibän In*
funfa tefee 152 tul). Ijenfeä.

hameenlinna, peruötettu muonna 1650, maan
1778 muutettu nyfyifede fiadenfa, on ainoa fan*
punfi fofo lääniöfä, järmen rannada maan feö*
feöfä, 9ftaal)erran istuin. Siinä on foulu ja afn*
jamet etätteteffeu enimmiten maanmiljelemifedä ja
fäfttyöda. Äaupunfta paloi enemmän fuin faffl
folmattaofaa 14 päimänä Syyöfuuta muonna 1831;
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maan nyt on fe uubeöta fomaöti rafettu. SÖBäfi*
lufu noufee 2580 benfeen.

kaupungin mieredä' on manlja Hämeenlinna,
ennen Äronoport ja fltte Hämeenlinna: (li*
nä ei ote nyt enää fotamaruffeita.

G. $)litMin Sääni.
-^utfuttitn (mnoteen 1831 aöti) kymmenen*

gärbin (symi.artanon) lääniffl, jonfa nimen fe
fai muinoifeöta funinfaan moifloöta $ymmenegärb,
jofa on Äymi mirran toifen f)aaran marreda.
Saman läänin ada fuuluu pieni ofa itäpofyjaiöta
Hämettä, ofa feöfiötä ja fofo eteläpuoli Samoa.Ktytatatia on 4: Olantafatmen, 3uman,
SJliffetin ja H^Notan ftytafunta. slfujamet
omat Snomalaifta ja Ijeibän lufunfa on 148 tv*
i)atta x)enteä.

Heinola, faljben järmen mätiöfä, Heinolan
fappeliöfa, itäpoljjaifeöfa Hämeeöfä, maan afuf*
failta myöö futfuttu 3yrängöffl, fen fylä n xxi*
medä, jonfa maide tämä rafettitn. Cli aina muo*
teen 1842 a^ti, $kaai)exxan iötuin. slfujanten
lufu noufee 970 Ijenfeen.

HliirMi, peruötettu muonna 1858, on $Jlaa*
l)erran ja Säänin fjadituffen nyfytnen iötuin.
slfujamia noin 560 i)enteä.

Baivonlinna, Hauftweben ia Saiman mä*
liöfä, on manlja fotimaruötuö, peruötettu muonna
1475 ja ennen Ctauöporiffl futfuttu. Ban*
pungiöfa on foulu ja afujamia noin 840 Ijenfeä.

7. Ann-pion Sääni.
©nnen Samon ja karjalan Säänifft nimitetty,

(Ifädänfä pitää poljjaiöpuolen Samoöta ja _J.uotjln
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karjalan: jaettu 6ftylafuntaan: SPielidjärmen,
Slomantftn, Siperin, Sinfalmen, luopion
ja 9. au ta tammi n ftylafunta. slfujamet omat
fatffi Sttomalatfia, ja Ijetbän tttfuufa luetaan 196
tul). Ijengeffl.

Z\uopio, rannatfe muonna 1776
peruötettu maafaupunfi, Sftaaljerran ja
iöiuin. slfuffai(la on täybedinen elatuö* ja fauppa*
mapauö, ja elärnät maanmiljetemifeötä ja fäfitöiötä.
Sädfa on 5 koulua, (Symnaflumi, kirjapaino ja
3000 afuj.

Joenfuu, Spieliöjoen fuuöfa, Siperin pitäjääöfä,
peruötettu muonita 1848. 400 afuj.

8. SHSiipuvhi Sääni.
Saiffa SÖBantya Suomenmaa, (Ifädänfä

pitää fen ofan karjalaa ja Samoa, jofa joennen
Haminan rauljaa (muonna 1809) oli SÖBeuäjän
ada. Sääni on jaettu 9 ftytafuntaan: tyrnin,
O.annan, Sappimeben, 3ääöfen, Äyräpään,
-täfifalmen ©tetäinen, _läftfalmen $eöfi*
nen, Sortamalan ja Salmin ftylafunta.
slfttjamet omat fuurimmafft ofaf(l Suomalaitta,
maan l)eibän fefaan on myöö jofu määrä Saffa*
laifla ja SSenäläiflä afettatmeet. SQBäfilufu noufee
273 ttty. Ijenfeen.

faupunfia ja muita merfidiftä paiffoja omat:
Ramina, niemellä Suomen taljbeöfa, merifaupunfi
ynnä tabben pienen eflfaupungtn, taiffa Upotan
fanöfa. Sata futfuttiin ennen 28el)fatal)beffl,
maan fai nyfyifen nimenfä (9-itotflfft grebriföfyamn)
Ohiotfm $uninfaalta grebri.fi l:feltä, muonna
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1723, fttte fuin fen maruötaminen oli maljaa en*
nen aljettu. Säljän muutettiin, muonna 1821,
Suomen $abetti*foutu haapaniemeltä, jafaupun*
giöfa on ilman fltä foulu ja muita pienempiä oppi*
laitoffta. kauppaa fäybään metfän tuottamilla,
ja afujamia on 3360 l)enfeä.

Kymi=joen itäifen i)aaxan marrede on rafettu
pieni fotimaruötuö, joda on $ymi nimenä, ja _■

penint. flitä on 9tuotj!nfatmi, jofa ebedifeöfä
Suomen fobaöfa tuli niin fuuluifaffl; nyfyjään
lujaöti maruötettu fotalaimojen l)amina. Säljedä
olemade fäottan faarette on rafettu amirati x)no*
neita, firffoja, flttffa*f)Uoneita j. n. e.

T-Dtipnvi, SJ_aat)erran iötuin, ijymin maruö*
tettu merifaupunfi, rafettu fafybede faarede fymään
piötämäöfä meren Ktybeöfa. faupunfi on peruö*
tettu muonna 1293, oli ennen ja miimefft
forfetmman $irfodifttuö!jadituffei. iltain. Sftyt (linä
on (Symnaflttmi, foulu, ja faffl naiöten opetuöta,
faffl Kirjapainoa j. n. e. Se on läänin parhain
fauppapatffa ja Kuivattaa maljmaöti faifentaiöta
metfän tuottamaa. Utfopuofe-de faupunfia on rafettu
faffl efifaupunfia, ja afuffaat, lumutleen 8565
yenfeä, ornat Suomataifia, SÖBenätäiflä ja Saffa*
laiöten ja 9.uo.fataidten jälfeiflä.

Zaaxmtti, Suumäen pitäjääöfä, oli määrätty
raja*marttötuffeffl, maan flitä armetluffeöta ei tul*
tut mitään, ja fuin täöfä ei nyt ole maruötuö*
mäfeäfään, niin on paiffa aiman Ijäminnyt ja
afumatoin.

ilappeenvanta, Sappimeben rannada, peruö*
tettu muoben 1656 paifoida, mäf)äinen maafau*
punfi. slfujamia on noo Ijenfeä. Säöfä onfuri*
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tud*ljuone maimoifle ja nyfyifempään aitaan täi)än
on afetettu foulu.

faupunfi on näföjänfä fuin eflfaupunfi la*
Ijettä olemade faman nimifede linnalle.

£öuvitfala on laetan^ paitta lifedä faupun*
tia, Saima fanaman po^jaifeöfa pääöfä.

Zvaftfalmi, tyrnin manlja faupunfi, läljettä
SÖBuoffen (uuta Saatofaan: täöfä on pieni foti*
maruötnö, rafettu muonna 1295 faljbelle faarede
mirraöfa, niinmyöö yfft pienempi foulu. stfuja*
mia, oflttain Suomataifla oflttain SÖBenätäiflä, on
1450 éenfeä.

faareda Saatofaöfa, Ktyedä _fäfifaf*
mea, on mieöluoötari (monaötira).

Bovravoaia, peruötettu muonna 1640, Saa*
tofa*järmen pol)jaiö*pääl)än $arjataöja. slfuffaat
fäymät milfaöta fauppaa Saatofaa myöben -Pieta*
riöfa, jonne Jje faimattamat nooita, falaa ja turf*
fina^foja, ja tuomat (lettä jauf)oja. Sortamataöfa
on foulu, ja taimella pibetään täädä marffinoita,
jotyin ympäridä olemaa maafuntaa fofon fangen
paljo. slfujanten lufu on 665 t)en.eä.

-Jletjä peninfulmaa täötä fanpungiöta on Saa*
tofa*järmeöfä S_Balamon*faari, jot)on on rafettu

mieö*luoötari. Säöfä ennen pibetyt
fuuluifat marffinat omat nyt poiöfiedetyt.

§ 3. So_.__rttt--_-_Atii. Stöilirtt. -SK-tttöfeinot.
28äfttiif«.

Suomenmaa on luonnolta onnettifeöti lahjoi*
tettua maata, faömamaa, l)ebetmädiötä ja fuuritta
fifädifidä amuida. peltomaa on ufeimmin paifoin
Ijymää ja tulofaöta; fuuri jouffo joita on marfin
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fomeliaöta mitjeflä; niityt faömamat yltäfydäifeöti
faifenlaifla elättämiä f)einälajia; metjlöfä on mietä
fydin Ijonfia, fuufla ja foimuja fefä rafennuö*
aineiffi että faluiffl ja polttopuiffl, niiumyöö fai*
fenlaifla elämiä; järmet ja mirrat omat falaifla.

Stdä fuureda alada, jonfa tämä Suur*rulj*
tinaanmaa ottaa, on faiffi tämä fuitenfin aiman
muuttelemaiöta. maa on Surun ja
$orin lääniöfä, etetä*^Pol)janmaaöfa ja Qämeeäfä,
paitfi fen pobjaiftmmitta puolitta. Sitte feuraa
Samo ja karjala, ja fjuonointa on Culun ja
Kajaanin lääni, joöfa tjtetafan.aat matytumat fy*
mien foiben fanöfa. SSkan fuin forfiammade noö*
nut maanmitjelyöfeino on opettanut näiötä mii*
mefflmainitutöta faamaan Ijytvät xiiétat, ja muut*
lamaan ne faömamiffl petloiffl ja niityifil, niin
ptbetään ne nyt moittona.

3lma on armattamaöti fldä lameubeda, jonfa
Suomenmaa ottaa, marftn epätafainen. O^teiä*
puoleöfa on fe l)ymin lempeä, enimmiten pitfin
meren rantaa ja faariötoöfa; pot)jaiöpuoteöfa taad
paljoa fytmempi. ©bedifeöfä on yo fefäpäimän*
feifomifen aifana, ainoaöti neljän tunnin l)ämärä,
fuitenfin niin malfea että aiman Ijymiu näfee lufea;
jälfimäifeöfä on famana aifana melfeeu alinomai*
imi pätmä, maiffa aurinfo, paitft pof)jaiflmmitta
paifottta, menee afaö. Äeöfitumufjl yli fofo maan
taitaa lufea taimen 7 fuufaubeffl, taiffa Sofafuun
feöfeftä Soufofuun feöfede, joöfa lumuöfa eroituö
fuitenfin on auvan fxxxxxi etelä* ja poljjaiöpuolten
mätidä. Saaridtoöfa Sttrun feubuiöfa ja ympä*
rillä olemiöfa tienoiöfa ottamat feivät, fefä ja
fyffy 7 fuufautta, fuin eimät Sor*
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neoöfa ja poljjaifiöfa tienoiöfa tee enempää fuin 4
fuufautta, ja pobjaiflmmaöfa Sapiöfa ainoaöti 3,
maan fen ftmuda ornat femät ja fyffy Ijymin ly*
fjyet, ja muutoö tatmeöta fefään ja taaé tataifin
taimeen, tapaljtuu metfeen aiman yt)t'äffiä.

©nnennimitetyöfä ofaöfa maata Ijyötytvät aU
man jjymäöti uflammat etetäifetnmät puun*tait, niin*
fuin tammi, otafoimu, jalama, faarni, mafjtera,
päljfinäpuu j. m., yli fofo maan faömamat petäjä,
funft, foimu, leppä, fataja, ptylaja, tuomi j. n. e.
Hebelmäpnita, eflmerfiffi: omena, päärona ja firft*
marja*puita faömatetaan etelänpnoteöfa jofa paU
faöfa. 9.äidtä faömaa omenapuu -Porin läänin
ja Hämeen eteläpuoliöfa ja feöfi maan
firflmarjat mtelä poljiatfempatta. SJlarjapenfaat
(niinfnin miina*, fieötari* ja piötomarjat) Ijyöty*
mät tienoiöfa. SJlarjoja faömaa
jofa faabuöta: Sftanflfoita, mattuja, muötifoita,
laffoja ja meflmanflfoita (pol;jaiö*puoleöfa) on
yttäfyda.

3lma on fangen termcedinen, ja metfätienoot
ja faartötot pibetääu raittiina. Säädä tuetaan
yljben Ijengen fuofeman 40:ötä, ja ylipäätään 5
taöta fyntymän jofaifeöta parifnnnaöta. $eöfi*
lumufft yli fofo maan on otettu yljben f)engen
fuotemaffl 55:ötä taiffa 40:ötä, ja 4 laota fynty*
mäffl jofa amioliitoöta; maan 9_ymättylän ja Sai*
maöfaton pitäjiöfä, joöfa fnolemaifunö luullaan ole*
mau fuurin, janotaan yf)beu fuoteman 23:dta taiffa
25:ötä Ijengeötä ja ainoaöti 3 laota fyntymän pa*
rifunnaöta. Suomenmaan fofo mäfitufn noufee
maljan yli yljben mitjonan 600 ttty. Ijengen, taiffa
lätjemmäffl 240 t)enfeä nelifulmaifelte peninfulmatte.
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fuitenfin on tämä mäfilufu erinäifldä tienoida
maaöfa jaettu marfln epätafaifeöti. 9liin on Oxx*
luu lääniöfä 52 Ijenfeä nelif. peninf., SÖBaafan
lääniöfä 341, Surun ja -Porin lääniöfä 599,
Uubenmaan lääniöfä 685, Hämeen lääniöfä 445,
SJM.eltn lääniöfä 545, Kuopion lääniöfä 245 ja
SÖBiipurin lääniöfä 550 l)enfeä nelif. peninf. $eö*
filttfu mäen lifääntymifede on miibeöfätoiöta muo*
be^fa odut noin 18 ja 20 tul). Ijenfeä jofa muojl,

S_Benäläiö=feurafuntien fanöfa.
9).aamme' elatuöfeinoöta on maanmiljelyö enfl*

mainen. Säädä mitjetlään Ijymin etuifaöti ruiöta,
ol)raa, fauraa, mefjnää, tattaria, roffia (herneitä),
papuja, faalia, potaattia, nauriöta, pedamaöta,
liinaa (tjamppua) j. n. e. SJlaamme ertnäiflöfä
paiffafunniöfa faamat marfln epätafaifen jymälu*
mun fytmyn jälfeeu rtiötotöta ; maan eimät fyl*
mällään yfjtä ttyiään. Häme, Samo ja karjala
fytmämät yarmaan ja faamat forfian jymätumun;
Ijeide ei ole fymmenenneö )ymä mifään jjymäfaaliö.
Suruninaa ja Uuflmaa fylmämät tiljiääu ja fatfo*
mat fymmenennen jymän fangen Ijymäffi. SJluut
elatuöfeinot omat färjan faitfeminett, metfät, fa*
laötaminen ja metfäötämitten.

Suomataifet myymät ja laimattamat mttuade
paljo moita, Ityaa, talia ja nal)foja; niinmyöö
lautoja, pölffyjä ja rafennuö*aineita, termaa, falaa
ja jonfun maljan metfän*antamaa. 9.auban tefo on
muofl muobetta odut noufcmaöfa. Sfteibän maaöfa
on 18 mafuunta, 50 fanfirauban paijaa ynnä 46
al)jon fanöfa. Uflammat mafuunat pityumat mielä
taiffa 9.uotfafaiöta taiffa järmi ja tjö(mä*malmia ;

maan Ijymtä faimantoja on Suorilaöfa, Sidböteöfä,
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äJlalmbergiöfä, Cjamoöfa, SÖBtytniemeöfä,,sutou*
fuomäedä j. m., joiöfa myöö teljbään tuötä roto*
voaöti. Oiautamalmit noin 20 muidta patfoiöta
omat foetededfa näyttäneet l)ymiu tyrniltä. Ori*
järmeöfä, Äiöfon pitäjäädfä on madfi*fatmanto,
jonfa malmi futataan Kodftöten, ja giö*
farin rnufidfa. H^äntaatuifia maö.tjuon.a löy*
betään (leda ja täällä ; maan ne Ijopiamatmi., joita
paiffa patfoiu on fjaivaittu, faattamat oda niin
mätjäantoifta, että fyeitä ei rumeta tefemäänfään.
Saloja on yfämaaöfa fuuri jouffo. SajlruuHt,
merfa*mapriifit ja l)ienompien fanfaiben futomuffet
omat muojlttain enenneet, ©rittäin on feljrudta ja
palttina futonutffla aljferuubetla harjoitettu, jonfa
fimuda talonpotfainen fanfa, myypt fuuren jou*
fon farfiampia mitla* ja pellamaö^fanfaita, niin*
myöö fuffia.

SÖBiimeijinä muoflna, murl)eeöta ja
enimmiten l)adituffen fudtanuuffeda, toimitetut foö*
fen-^perffauffet omat otteet fuurtyyötytfet maade,
fuin omat antaneet tilaa uujlfil niitty* ja pelto*
maiffl, ja myöö fenfin fufjteen, että omat lauljen*
taiteet ilman.

Suomen talonpoifa elää ylipäätään tjymin
nittfaöti, ja myypi ennen tamaranfa fuin itfe
nauttii niitä. SKuuten omat Suomalaifet atjfe*
rata, feötämätä ja tefemätä fanfaa, maruötettu
nnty.vo._la jäfenidä, ja elämätaabuöta fefä itmaöta
maljmidtuneida moimida. slrmedaan l)eibän luon*
toonfa fuuluman joiifun jylyyben: maan fen [imulle
ttybidtämät be mafamielifyyben ja maaroiöfa ja
Ijäbiöfä foetedun url)oodifuuben, mtttyuudifen
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innon fobaöfa ja uöfodifuuben tjattitjlaa ja eft*
maltaa maötaan.

Simiötynempten feöfen, joöfa fanfafäyminen
on bälmittänyt jylyyben, on tämä eötänyt femyt*
mietifyyben tutemaöta, jonfa näfee niin leminnecuä
muiöfa fimiötyneimmiöfä fanfoiöfa.

Sappataifet (perijuurelta famaöta, maiffa nyt
fieledä ja tamoida Snomalaijlöta fauaö eronneeöta
fumuöta) miettämät aiman toifenfaltaiöta elämää,
fuin toifet maan afuffaat. He eimät pibä mitä*
(ään maan miljelyötä, eifä l)eidä ole marflnaifla
afunpaiffoja, maan (lirräffeymät ebeö ja tafaijln,
Säpin metftöfä ja muoriötoiöfa, peurafarjoineenfa,
joiöta i)e faamat elatuffenfa ja mitä enimmän tar*
mitfemat maatteefp ja muuffi falufft. $itii. Sap*
pataifet tulemat Ijämiötle, niin afettaumat i)e jär*
mien ja mirtoen rannoiden taiffa metfämatyin, ja
fuin fofemat elätedä Ijenfeänfä falan pyynnödä ja
metfäötämifedä, niin faamat Ije fldoin $ala ja
Sftetfä Säppien nimen.

s?uninfaan it»altafunta $uofa.
§ 1. %la\at. Snnmö. SSäftliifii.

-Puolan rajoida on: ibäöfä SöÖenäjänmaa;
potjjaöfa ja länneöfä -Preuöfln maat, ja eteläöfä
3tämaltafunta. Se on jaettu s:teen Sääniin ja
pitää flfädänfä 2,200 nelif. peninf., joida afuu
mätjitfeen 5 mitjonia tyrnipä.

§ S. Söirtojrt. tianVmitia.
SÖBirroiöta on SSeiffeli (SÖBiötula), jofa

tulee Äarpaatin muorilta, juoffee läpi maan ja
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lanfee 100 peninfulmau pituiöna 3tämereen, mer*
fidinen niinfuin ifoin, ja liemeni (Niinteni),
niinfuin raja mirfa menäjää maötaan.

_taupungiöta omat merfillifimmät: Wavfo*
t»a, SÖBeiffelin marreda, maltafunnan pääfaupunfi,
$enraal*sumernörtu ja Senaatin iötuin, ja fau*
pan pääpaiffa, 166 ttty. afuj. ja ilubiin., joöfa
pibetään fuuret marffinat; 14 tulj. afuj.

§ 3. WlaanAaatu. &rtupprt. Xtéfowoppu
spuota on tafaiöta maata, joöfa löytyy ai*

noaöti joitafuita mafia, maan uflampia foifla tie*
noita, ja on muuten maanmiljelyffeen ja färjan
faitfcmtfeen fometiaöta. 3lma on lempiä.

SDlunalle miebään: ©toa, laiman rafen*
nuö*aineita, Ijemoipa ja farmi=farjaa.

Saunalta tuobaan: mapriifi* ja pirtomaa*
tamaroita, miiniä, fuolaa, tnpattaa ja metadia.

kaupan fäyntion parljaaöta päältä 3uu.atatflen
l)adnöfa. Uöfon*oppi on Suomalainen fatoliifin.

©arfan Hitto cli ©affanmaa.
§ 1. £>frtt. matat Suurimo. Söäfilufu.

Saffanmaa ei fuutu yljben ainoan 9.ttyti*
naan ade, maan on jaettu 59 ifompaan ja pie*
nempään maltafuutaan, jotfa yhteen tefemät pfp
futfutun Saffan Siilon. Siiton erinäifet jäfenet
omat: l Äeifari, 7 teringaöta, 1 SÖBaali*9_uljti*
naö, 5 Suurta feexttnaa, 9 feexttnaa, ii 9tul)=
tinaöta, l 3Jlaa*Kreimi ja 4 noapaa faupunfia.

3foimmat Saffan Siiton SÖBaltafunniöta omat:
i Äeifariltifet 3tämatlan S)taat; 2 -Preuö*
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fin SJlaat; 3 Äuninfaanmaltafunta SSaije*
ri; 4 Änninfaanmaltafunta Safp; $nnin*
faanmattafunta $anowexi) 6
maltafunta SÖByrtembergi; 7 Danmarfin

SJlaat; 8 Holanbin
omaifuud; 9 SSelgian _^uninfaan omaifnud;
10 Suur*Herttuanmaa Ssaabt; il SÖBaati*
Ruhtinaanmaa Äadfeli; 12 Suur*
Hertuanmaa Heöfen*DarmPabti; 13 Suur*
Herttuanmaat SJleflenburgi; 14 fyextuan*
maa SJtadfoma.

Siiton yljteifet apat toimitetaan alinomaifelta
Siittofofouffelta, taiffa slpanajajilta Siittolaid SÖBal*
tafunnidta, joidta Stämattan Keifari on Sauan*
jofybattaja.

Saffanmaaljan fodfemat: -Poljjadfa 3tämeri,
Sandfanmaa ja Saffan meri; ibäöfä -Preuöpa,
-Puola, ©alitpa ja Ungerinmaa ; eteläöfä slbriatin
meri, 3talia ja Smeitp, ja länneöfä Sanöfanmaa,
Belgia ja $ottanbi. Se pfädänfä pitää n,600
nelif. peninf., joitta afuu noin 45 miljonia ix)*
mipä, joiöta 25 mittionin paitoin tunnuötaumat
Romalaifen Äatoliifin Uöfoon ja 20 mittionin pai*
foin ©mangeliumittifeen Sutyeruffen oppiin.

§ ». SJi-rtrtmlrtrttu. 935uc»rirt. Sötrtojrt.

Saffanmaa on marpn erilaatuinen, maiffa
ytipään faömama ja Ijebelmädinen. -Pohjainen
puoti on tafamaata, jofa mätjiteden alenee 3tä*
ja Saffan merta maöten; maan eteläinen pxxoli
on taad muorifaöta ja fentäljben on pedä fjarmon
ifompia lafeita. Siitä tulee myöö, että futfumat
vo&jaidpuolta 511 a* ja eteläpuolta §)lä«Saffafp.
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Saffanmaan forfein muoren nyppylä on Or*
teled, fuutuma sllppimuoriin, jofa on 7,200 fyy*
närää ylempänä merta. SÖBuoridtoiöta omat mer*
fidipmmät: ©rtp*muoret, SSöömin ja Safpn
maltafnutien mätidä, ja HartP^«ori, jofa juof*
fee Braunömeigin ja Hannoverin läpitfe.

Saffanmaaöfa on noin 500 mirtaa, joiöta 60
on purjeljtimifeen fometijaöta. 3foimmat ornat:
1 D o nam a, jofa lät)tee SSaabiöta ja lanfee, 330
peninfulmaa juoötuanfa, luotaan mereen ; 2 9. ci*
ni, jofa alfaa sllppien tunturida, juoffee läpitfe ifon
ofan länniötä Saffanmaata ja lanfee, 150 penin*
f uimaa juoötuanfa, Saffan mereen; 3 ©Ib e, alfaa
SSöömiöfä ja juoffee pohjaan päin läpi Safpn ja
SPreupan maiben ja lanfee, 90 peninf. juoötuanfa
Saffan mereen; 4 Cberi, alfaa SDlääriöfä, juof*
fee poljjaifeen päin .preupan maiben läpi ja lan*
fee, 90 peninf. juoötuanfa, 3tä*mereen.

SBaftafunta.
§ 1. ©frtt. .suurimo. 9.6äft_u¥u.

-Preupan maltafunta on fal)beöta pääofaöta:
51) ulfona Saffaöta, ja 83) Wlaieta
Saffaöfa.

Saffaöta ulfona olemat maat omat: 1 $v*
ninfaanmaltafunta oifea SPreupa ja 2
Suur*Herttuanmaa $Pofi, ennen puolaan
fuuluma.

SJlaat Saffaöfa omat: 1 3J_aa*sreimin*
maa SSranbenburgi; 2 Hertuanmaa -Pom*
meri; 3 Herttnanmaa Safp; 4 9.einimaat;
_> H^^^nanmaat Slepa.
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preupan mattafunnan rajotyin foöfee: 3bäöfä
SÖBenäjä ja -Puola; poljjaifeöfa SÖBenäjä ja 3tä*
meri; länneöfä SJleflenburgi, H^nomeri, Hodanbi,
Belgia ja HeäP, ja etetäöfä Sanöfanmaa, Safp
ja 3tämatta. SJlolemmat pääofat jaetaan 10 maa*
funtaan. Saman mattafunnan fameuö on 5 tulj.
nelif. peninf., joida afuu 16 midionia tyrnipä
upammiöta fanfoiöta.

§ 8. &vui*punf..i.

Sfommat ja maariinotettamat omat: l 25ev*
lini, Branbenburgiöfa, fofo mattafunnan pää* ja
enpmäinen tjadituö*faupunfi, fefä pfädifen faupan
pääpaiffa; 420 tity. tul), afuj. 2 2>ontngöbevttj,
nyt itä*-preuöpn, ennen fofo mattafuunan pääfau*
punfi; täöfä on maljma fauppa ja 75 tul), afuj.
3 jDantpgi, SÖiötulan mieredä, pääfaupunfi Sänö*
SPrenöpöfa, mattafunnan ifoin merifauppa fau*
punfi; 67 tulj. afuj. 4 25veelox»a, pääfaupunfi
Slepaöfa; täöfä omat fuuret midamarffinat ja 112
tulj. afuj. 5 Btetrini, Obexin mieredä, $omme*
ren pääfaupunfi; 42 tul), afuj. 6 Pop, 42 ttty.
afuj., pääfaupunfi. 7 £T7acj_.ebuvg_, 56
uty. afuj., pääfaupunfi SÖBeötfaatiöfa, joöta maaöta
faabaan partjaita famuttettuja pan*raajoja ja joöfa
faömaa pedamaöta enemmän fuin fofo ©ttropaöfa.
8 .Etölebent, Safpöfa, joöfa Smljeruö fyntyi ja
fuoti. 9 Zxolni, 9-eini*maaöfa, 95 tulj. afuj.,
fuutnifa peliä teljbyötä Ijaifu*mebeötä.

§ 3. $Jlaan4aatn. JpaUituémuoto.
*Preupn maat omat, paitft Siepata, lafioita

ja lafenemat 3tä*mereen päin, niin että ranta*
maat pitää fuluitta marjeltaman meben paifumi*
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feöta. SJlaa on opttain Ijieffamaata ja feöfinfer*
taifeöta faömannoöta, opttain tyrnin faömamaa.
Branbenburgiöfa faifetifin on ifoja Ijietafanfaita
ja -preuöpaöfa paljo fotpa tienoita. 9leini*maat
omat faifiöta faömamimmat.

SUhtualle miebään: $reupaöta, $opöta ja
SPommeriöta: etoa, ruofa*aineta, metfäntuottamia,
pedamaöta ja liinaa; toipöta maafunniöta: map*
riifi=tamaroita, niinfuin palttinaa, fattunia, mer*
faa, plffifanfaita ja rautafatuja. SJluuatta tuo*
baa n: miiniä, fnolaa, metallia, raafaaineita ja
pirtomaa tamaroita.

Hadituöinuoto on yfömaltainen. $Popöfa ja
9.einimaaöfa on 9.oomalainen uöfo,
maan toipöfa ©mangelinmidinen Sutyeruffen, mat*
lan päättä. Sotamoimaa maatta on 157,000
mieötä. Saimaötoa ci ole enpnfään.

fmtfa 3fämltaGÖjierrttftt).
§ s. &fat. ma[at Suurimo. Sa&twö.
3tätämatta on, niinfuin -prettpafin 2 pää*

ofaöta, nimittäin: 51) SDlaiöta ulfona Sa f*
faöta, ja B) SJiaiöta Saffaöfa.

Maat ulfona Saffaöta omat: l ©alitpa*
laifet -Perinto*S)iaat taiffa Äuninfaanmalta*
funta ©alitpa, ennen -Puolaan fttntuma, ynnä
Bufominan fanöfa. 2 Ungerin perintö*
SJlaat, taiffa Snnr*9iuljtinaanmaa Siiben bur*
gi, .luntnfaanmaltafunnat Unger i, Dalmatia,
Kroatia ja Slamonia, niinmyöö Sotaraja,
fapea maan fuifate pitfin Surfin rajaa Datma*
tiaöta aina ©attitpaan aöti, joöfa maaöfa faiffi
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talonpojat omat fotamieljiä. 33talian*Perinttf
Maat taiffa Sombarbei*
SÖBenetpa.

Saffaöfa olemat maat omat: i slrffi*
Hertiuanmaa Cöteriiffi; 2%exttxxanmaa
Steiermarfi; 3
3ltyria; 4 Syroli; 5 Stn*
ninfaanmaltaftinta Bömi, ja 6 Maa*
$reiminmaa Sfääri.

Äofo maltafunnan rajoit)in foöfemat: 3bäöfä
Surfinmaa ja SÖBenäjä; poljjaöfa -Puola, -Prenfla
ja Saffa; länneöfä Baijeri, Smettp ja Sarbi*
nian Maat) eteläöfä -Paaminmaltafunta, slbriatin
meri ja Surfinmaa, Äofo maltafunta pfädänfä
pitää 12,000 nelif. peninf., joida elää 38 midio*
nia afujamia, joiöfa noin 12 mitt. on <^affatai*
pöfa, 6 mitt. paifoin ©atitpalaipdfa, läljede 13
mid. Ungerilaipöfa ja 5 mid. 3tattalatpöfa maiöfa.
slfujamet taitaan jataa 4 pää*fanfaan: l Sa f*
falaifet, 2 SJtagyarit (Ungeriöfa), Siamit
(joita on enin ja lameimmalta) ja 4 3ta li aiaif et.

§ 8. Ärtupunfrrt.

3foimmia ja maariinotettamia omat: 1 XVii*
ni, Donaman marreda, strf_i=Herttuanmaaöfa 3tä*
madaöfa, Saffaninaan ifoin faupunfi, fofo malta*
funnan pääfaupunfi, „?eifarin afuinpatffa, 477 tity.
afuj., on fofo pfällifen faupan olopaiffa ja maltafun*
van enpmäinen faupunfi fäfltöinfä ja taitoatjferttu*
benfa fuf)teen. Siinä on 34 eflraupunfia. 2 Pvatn,
131 ttty. afxxj., pääfaupunfi Bömiöfä, joöfa maaöfa
faömaa paraö tjumala fofo ©uropaöfa. 3 CDfcni,
35 tity. afuj., Ungerin pääfaupunfi, joöfa maaöfa
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faömaa paraö miini fofo ©uropaöfa ja eljfä fofo
maailmaöfafin, ja joöfa on falaipn mirta, Seiöp,
fofo ©uropaöfa. 4 2Svaroi*>a, SÖBiötulan marreda,
Änninfaanmaltafunnan .puolan manein pääfau*
punfi; täöfä on nntytva fauppa ja 43 tity. afuj.
5 Äembevtn, 60 tity. afuj., pääfaupunfi ©alit*
paöfa, joda maada on SÖBietitöfaöfa fofo maait*
man merftdipn fuolafaimanto, joöfa 600 fyynä*
rän fymyybeöfä .enemmän fuin 600 mieötä tefe*
mat jofa päimä työtä ja opfp afumatfin ynnä
100 Ijemoifen fanöfa, jotfa omat työöfä tarpcedifet.
6 Zvieeti, meren rannada 3dyriöfa, 76 tulj. afuj.,
mattafunnan enpmäinen meri* ja fauppa*faupu«fi.
7 tTlilano, Sombarbein pääfaupunfi, 150 tity.
afuj., mal)tva fauppa ja taito al)fernuö. 8 VOt*
nerpa, meren rannada Sombarbei SOBenetpaöfa, on
mattafunnan toinen meri* ja fauppa*faupunfi, ra*
fettu 70:de faarede, jotfa omat yljbiötetyt 506 pl*
lada, ja enimmäfp ofafp on fauamia fatujen afe*
■medta; 117 tul), afuj. 9 £>etmanetabti, in tux).
afuj., pääfaupunfi Siibenbyrgiöfä, jofa on muita
©uropan maita riffain fudaöta.

§ 3. SOtaan-laatu. kauppa, -prttfituöntuoto.

3tämaltafunta, paitp pol)jatö^©alitpaa ja ete*
läiötä Ungeria, joiöfa fuurimmat lafeat fofo ©v*
ropaöfa omat, on muorimaata, sltpit, Bömin
muoret ja Äarpaatit fulfemat mattafunnan
läpitfe. Maa on ylipäätänfä marpn faömamaa,
fuitenfin on etetäifeöfä Ungeriöfa ifoja jäfätä* ja
ljieta*fanfaita ja mielä foitafin. 3tma on muo*
riötoiöfa fylmempi fuin poljjaiö=Saffaöfa, maan
xaitié) lämpimin on fe Sombarbiöfa, Datmatiaöfa
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ja etefäifeöfä*Ungeriöfa, joöfa fe foipöfa tienoiöfa
on fangen taubidiuen.

Sftuuatte miebään: midaa ja midafan*
taita, puunmidaa ja puunmittafan.aita, pellamaöta
ja pettamaöfanfaita, mnorityön=tuottamia, eloa, mii*
niä ja laptamaroita, enimmiten Bömiötä, joöfa
paraöta ja ljuofeinta tapa tekään fofo ©uro*
paöfa. SJluuafta tuo ba a m mapriifi* ja pirto*
maa*tamaroita.

S^aUitxx^mnoto on yfömaftainen ja l)altiatta
on melfeen mapaa moima. Ungeriöfa, Siibenbyr*
giöfä ja Syroliöfa on fe fuitenfin jotafin mätjen*
netty Söattafunnan fääbyittä. SÄuuten ou Ijadituö
jo.aifeöfa maafunnaöfa erilaitta fofoiltu. Uöfon*
oppi on 9.omatainen*Katoliifin. Sotamoima maada
noufee rauljan ajada 270 tux). mieheen. Saimaöto
on Sriedtiöfä, ja marpn mätjäinen.

Baijeri.
(Suuruuö. 3äsäfi(nfu. faupunfia* -/prtUttuöimtoto.

Baijerin on 1400 nelif.
peninf., joida on a\ mid. afuj.

SJlerfidipmmät faupungit omat: tTtyttf^eni,
mattafunnan pää* ja 113 tity.
afujanta. Hyvnbevgi, 50 tity. afuj., ifo taxxppa
ja taitoaljferuuö.

Hadituömuoto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
on 9.omalainen*_Tatoliifin. Sotamoima on 60 tity.
miedtä. Baijeri on faifidta ©uropan mailta rif*
fain elämädtä Ijopiaöta.
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$un.nfaatttt>altat"uttta ©afft.
&nuvuus. SSätilufn. f-Xanpuntia. <Sj>aXlitiisnuwto.

Safpn Äuninfaanmaltafuntaa on 340 nelif.
peninf., joida on afujamia noin i mid. 800 tulj.

Sfterfidipmmät faupungit omat: .Dveeoent,
mattafunnan pää* ja fjadituö*faupiurii, joöfa on
90 tulj. afuj., matjma fauppa ja taitoaljferuuö.
Heipptji, 60 tui), afxi}., mattafunnan fuurin fauppa
faupunfi, ja erittäin fuulttifa loimesta fett tienoilla
pibetyötä tappeluita, ja fotmeöta fuurtöta muop*
marffinoiöta.

Hadititömttoto on yfömaltainen. ©mangeliu*
midinen Sutycruffett Uöfon*oppi on madan päättä.
Sotamoima on 10 tul), mieötä. Safpöfa on tjie*
noin poöliini=fami fofo ©uropaöfa.

ÄmtinfaanivaltaPunta %Bi)ttemhetsl
(_£uuruuö. WSäfilufiu Sxanpnnfia. SpallUmmuotv.

SÖByrtembergin £uninfaanmaltafuntaa on 360
nelif. peninf., joida on i mid. soo tulj. afujamia.

SÖlerfidtpn faupunfi on Bturgavti, malta*
funnan pää* ja f)adituö*faupunfi, 48 tity. afuj.

Hallituömuoto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
on ©mangeliumidinen St.tyern.fen. Sotamoima
noufee 20 tv(). miel)een.

_Kumnfaantt)altaftmfa
(Suurimo. fß&åtilntn» foaupmifia. hallitusmuoto.

Honomeritt .tuninfaanmaltafunta pfädänfä pitää
684 nelif. peninf., joida on i mid. 800 tity. afuj.
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SJlerfittipn faupunfi on maltaa
funnan pää* ja tjattituö*faupunfi, 58 tulj. afuj.

Hattituömuoto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
on ©mangetiumidinen Sutyernffen. Sotamoima
noufee 20 tity. mietjeen.

Hanomerin maafunnaöfa Cöt=Sriötanbiöfa on
parhaimmat fyemoifet Saffan maaöfa.

-Kutimfaantvartafunta Sanöfanmaa
(SDanmarft).

§ 1 .Ofrtt. Suuruuö. Söäfilufu. Ärtnpunftrt.

Sanöfanmaan on falj*
beeta pääofaöta, nimittäin: 51) Maat ulfona
Saffanmaaöta, ja B) Maat Saffaöfa.

Maat ulfona Safanmaaöta omat : 1 3dta nb i
jaSäröin tuobot. 2Sandfan tuoboi:Siät*
fanbi, ftyeni, Sangetanbi, galdteri, Soi*
lanbi j. m. 5 3uutin Niemimaa ynnä $ext*
tuanmaan Sledmiifin fanöfa.

Maat Saffaöfa omat: $extuanmaatsols*
teini ja Sauenburgi.

Sanöfan mattafunta on 2,447 nelif. peninf.,
joida elää 2 mid. 400 tity. afujamia.

Sößaariinotettatvat faupungit omat: 1 2Sio*
penbamni, Siädanbida, £)refmtbin rannada, mat*
tafunnan pääfaupunfi ja _^uninfaan afuinpaiffa,
©uropan foreimmia faupunfia; pina on 150 tulj.
afuj., tvaljtva fauppa ja meren fulfu. 2 Slltona,
Holöteiniöfä, ©lbe*mirran marreda, 33 tulj. afuj.,
maljma fauppa ja meren fulfn. 3
Crefunbin rarmatta, pina joöfa fe on tapein) 9
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tity. afuj. Säöfä maffetaan tudiralja faifilta Sai*
men läpi fulfemilta laimottta.

§ 8. ffliaatvlaatu. St-rtupprt. .prtUituömuoto.

Sanöfanmaa on lafiaa maata, joöfa on ai*
noaöti joita fuita mafia. Se on l)ymin fomeliaöta
maanmttjelyffeen ja färjan faitfemifeen. Mcxi faat*
taa matfaan että ilma on xxfxa^ti paffu ja fitmui*
nen, maan tefee fen myöö talmeda laut>eammafp.

SJluuallc miebään: ©loa, yemoipa, far*
mi*etämiä, nafyfoja, tjöyljeniä ja palomiinaa. Hoi*
Peiniöfa ornat paxx)aat lypfyleljmät fofo Saffan*
maaöfa.

Mxx uaita tuobaan: Suolaa, miiniä, met*
fäntuottamia, metaftia, lapa, mapriifi* ja piilomaa*
tamaroita

Hadttuömuoto on yfömaltainen, mutta $v*
niufaan mpaa morina on .väljennetty. Uöfon*
oppi ©mangetiumidinen Sutyeruffen. Sotamoima
maada on 27 rity. mieötä, maan meredä on fe
mätjäinen.

Sattöfan pirtomaat stpaöfa, slfrifaöfa ja
slmerifaöfa tefemät yljteen 200 taiffa 500 nelif.
peninfulmaa.

#otfanM.
§ 1. matat <&nuvuus. Söäfttufu*

Hodanbin rajoiyin foöfemat: Sänneöfä ja
potjiaöfa -Poj)jan*meri, ibäöfä -Preuöpan 9Jeini*
maat ja eteläöfä Belgia.

Sata maltafuntaa on 630 nelif. peninf,, joitta
on 3 mid. 200 rity. afujamia.
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§ 8. Söirtoirt. S^rtupmtf-irt.
Söirroiöta on ifoin 7\eixii, jofa monin tjaa*

rein juoffee Hottanbiu läpitfe.
SJlerfidipmmät faupungit omat:- 1 2lmpev*

fcami, maltafuunan pääfaupunfi ja toinen fauppa*
faupunfi ©uropaöfa, rafettu 90:ede faarede, jotfa
omat yt)biötetyt 290 pilatta, 223 tul), afuj. 2

Äuninfaan afuinpaiffa, 72 tul), afuj. 5
ileyden, erinomainen opiötopaiffa. 4 Rottevfca*
mi, mat)ma merifaitppa ja taitoaijreruuö, 90 tity.
afujanta.

§ 3. SOlaandaatu. $?ailitu§ttmoto.

on tafaiöta, foiöta ja alamaa xnaata, oi*
letitin poljjaiö ja lättp ofat, joöfa maa on alem*
pana fuin meri, jonfa täljben ptä pitää fadiitlajutuitta marjeltaman meben paifumufpöta, 3tma
on märfä, paffu ja raöfad. Maa on l)ymäöti
yoibettua ja farjaa on paljo. 3tman ptä on Hoi*
lanbiöfa pul)taiu Kuja, parhaimmat niityt ja ryy*
timaat fofo ©uropaöfa.

SJluualle miebään: SSotta, juuötoa, map*
riifi*tamaroita, 3tä*Ja Sänö*3ubian tuottamia.

SJtuualta tuobaan: ©toa, puufaluja, fuo*
laa, miiniä, pirtomaa* ja raafa*tamaroita.

Hadituömaoto ou yfömaltainen. ttöfonoppi
on ©mangeliumidinen parannettu. Sotamoimaa
ei taiba niin tarfoin määrätä.

_Kunfnfaantt)a(tafunta Belgia-
§ 1. ma\at Suurunö. SSSäfttufu.

Belgian rajotyin foöfemat: --Poljjadfa §ol*



67

lanbi, länneöfä -Pol)jan*meri, ibäöfä preupan
9_eitti*maat ja eteläöfä 9canöfanmaa.

Sata maltafnntaa on 520 nelif. peninf., joitta
elää noin 4 mitlionia 350 tul), afujamia.

§ 8. &rtupun_-irt.
SJlerfidipmmät omat: 1 pää*

ja Jjadituöfaupmrii, 124 tity. afuj., mabma maa*
taxxppa ja taitoaljferuuö. 2 2lnnpevpeni, tvalj*
maila fotimaruötuffeda, 88 ttty. afuj., ja matjma
merifauppa.

§ 3. SOtaandaatn. JvaUitwv.wvto.
Belgia on tafaidta maata maan ei niin ala*

maa fuin Hottanbi, on .varpu fomeliaöta färjan
faitfemifeen, ja fangen jjinvädti tjoibettu. 3lma
on termeedifempi fuin Hollonbiöfa.

Saunalle miebään: ©loa, motta, jxxmtoa
ja mapriifi tamaroita, odetifin palttinaa, pitpä
ja merfaa.

äJhtuatta tttobaan: Suolaa, miiniä,puu*
ja pirtontaa=tamarotta.

Hallttuömuoto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
on [Roomalainen Äatoliifin. Sotamotmaa ei taiba
määrätä niin tarfotn.

©uut^Srftania.
§ 1. Öfrtt. ma[at <&uuvuu§. Söäfiluftt. fKJirtojrt.

Suur*Britanian on falj*
be^ta ifoöta luotuomaaöta: i)Suur*Britania,
jonfa eteläpuoli on .tuninfaanmattafunta ©ng*
lanbi, ja potjjaiöpuoti Sfot*
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lanbi, on fuurin Juoto ©uropaöfa; 2) $unin*
faanmaltafunta 3rlanbi, ja muita pienempiä
Ixxotoja. Boto maltafunta futfntaan tamadifeöti
yfjbedä trimedä ©nglanbifp.

Snur^Britanian rajoihin foöfemat: .poljjaöfa
ja ibäöfä Saffan meri, eteläöfä 9.anöfan fanama
taiffa falmi, ja länneöfä sltlantin meri ja 3r*
laubin meri.

Britanian luobot pfädänfä pitämät 5,500
nelif. peninf., joida elää 29 mid. afujamia.

©ngtaubin fuurin mitta on Semp, jofa, 30
peninf. juoötuanfa, lanfee -Poljjan mereen, ©i
miöfään maaöfa fofo ©uropaöfa ote niin paljo
fanamia ja rauta*teitä fuin ©nglanbiöfa.

§ 8*

51) ©nglanbiöfa: i. ilonftoni, Setnpn
fuuöfa, maltaftutnan pää* ja t)adituö*faupiutfi,
('nurin fauppa*faupunfi fofo maaitmaöfa, mäfirif*
tain faifiöta fofo ©uropaöfa, ja ifoin mapriifi
faupunfi; afujamia 2 mitlonaa 400 tul). 2. 2Do*
xoevi, ÄaleKinin fatmen marreda, on fe paiffa
joöta tamadifedti mennään yli falmeti 9?andK.n*
maatte; 15 tity. afuj. 5. Povtönföuti, faman
falmen rannada, on fotataimaöton pää*afettto, 67
tity. afuj. 4. piymoutt, joöfa on 75 tul) afuj.,
fitur tjamitta ja fuuria mafapniä laimaötou tar*
peitä madten. 5. 23vtstoli, Bridtoli fanamau mar*
reda, 166 tity. afuj., ©ngtaubin paxaita taxxppa*
faupunfia. 6. 211 tity. afuj.,
fangen matjrna mapriifi faupunfi. 7. ITTanc^ee*
tevi (SJ.autjeöteri), mattafunnan fuurin mapriifi
faupunfi, 310 tity. afuj. 8. ilhvevpooli, malta*
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funnan toinen fattppafaupunfi, joöfa on 300 tity.
afuj. 9. <oull-, on parbaimmia meri* ja fauppa*
faupunfia, 41 tul), afuj.

B) Sfotlanbiöfa: 10. '£binbuvtp, pää*
faupunfi, joöfa on 162 tul), afuj., ifoja mapriifiä
ja maljma merifauppa. il. (ißlaecjoviri, joöfa on
280 tulj. afuj., maljma merifauppa ja taitoaljferuuö.
12. Cavvoni (sarroni), fuurin rauban malu paiffa
fofo ©uropaöfa. Sfotlaubiin fuulumat myöö Cr*
fabiu, Setlanbin ja t§e6ribin faareötot.

©) 3rlanbi: 13. iDublim, pääfaupunfi,
joöfa on 280 tul), afuj., matyma merifauppa ja
ifo taitoafj.eruuö. 14. Covi: (^orffi), 120 tity.
afuj. ja niin maljma Ityafattppa, että ptä futfu*
taan tamadifeöti maltafunuan teuraötuötyuoneefp.

§ 3. SOlaandaatu. förtupprt. ***pfil(ttuömuoto.

©nglanbi on enimmiten tafaiöta maata, ai*
noaöti potjjaöfa ja tänp puoliöfa' on muoria. Sfot*
lanbi taa^ on enimmäfp ofafp mäfiötä, ja poy*
jaiö puoli odetiffin on täynnä fadioipa ja inet*
pffo muoria. 3rlanbi on tafatta, ja täädä maitj*
tumat laffot ja niityt, maan löytyy fuitenfin foita
ja rimpiäfin. Maa on faömamaa ja Ijymäöti i)oi*
bettna, paitfi 3rlanbia, joöfa on fuurin föy&yyd
fofo ©uropaöfa. 3lma on ylipään, meren lifey*
ben fuf)teen, märfä, maan fuitenfin lämmin.

©nglanbi on fofo maattmaöfa fe aiixoa mal*
tafttnta, joöfa faifentaifet mapriifit ornat noötteet
forfeemmadenfa, ja joöfa faiffetn lamein fauppa
löytyy. &ofo ©uropaöfa on ©nglanbi riffainta
raubaöta ja ttnaöta, ja pina on 9.notpn rinnatta
parcö ivaöfi, ja faifidta maiöta lit)amin teuraö
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farja, niin myöö omat ©nglanbiti Ijemoifet par*
Ijaita jttofpoita fofo maailmadfa.

Mnu a lie miebään: faifenlaipa mapriifi*
liiadifuuö* ja pirtomaa*tamaroita, niinmyöö fimi*
Ijiiliä, fuolaa ja tinaa.

SJ. uu al t a tn obaati: ©toa, miittiä, puu*
aötioita, laiman rafennuöaineita ja faifettlaatuipa
raafatarpeita mapriifilötyin.

H^dituömuoto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
on ©nglanbiöfa ©mangeliumittinen ©nglanbin,
Sfotlanbiöfa ©matigeliumidinen -parannettu, ja
3rtanbtöfa 9?omalainen

Sotamoimaa maada on noin 150 rity. mieétä,
meredä on fe fuurin fofo maailmaöfa ja mät)itteen
fuin faiffien ©uropan maltafuntien yhteen luet*
tuna, nimittäin enämpi fuin eoo ifoimpia japie*
nempiä aluffla.

©nglanbin pirtoinaat sfpaöfa, stfrifaöfa ja
slmerifadfa pfädänfä pitämät yli 100 tul), neli*
fulmaiöta peninfulmaa.

Äetfarinftaltafunta fKanéfanmaa
(Sranfrttft).

§ 1. matat Suurimö. SH>äftliiFn. 38-rtoia.
9-anöfanmaan rajoihin foöfemat: -Poljjadfa

Belgia ja Panama taiffa 9.anöfan falmi; tbädfä
Saffanmaa, Smeitp ja 3talta; eteläöfä Hi^nia
ja feöfi meri, ja länneöfä sltlanttn meri.

9.anöfanmaa pfädänfä pitää 10 tulj. nelif.
peninf., joida elää 55 midionaa afujamia.

3foimmat mirrat omat: i. Seini (Sääni),
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jofa juoffee luctefeen ja lanfee 96 peninf. fuljet*
tuanfa 9iandfan falmeen.

2. iloive (Soaari), jofa juoffee Ittotefeen ja
lanfee, 120 peninf. juoötuanfa slttantin mereen.

5. 9.00ni, jofa alfaa Smeitpn muorilla,
juoffee ©enp järmen läpitfe etelään, ja lanfee, 90
peninf. juoötuanfa, Steéi mereen.

4. ©aronne, alfaa -Pyrcttein .vuoretta ja
lanfee sltlantin mereen.

§ 3.

i. Pavip, Seini mirran rannada maau p*
fäöfä, maltafunnan pää* ja fyadtritö*K.npunft, ©tt*
ropan enpmäipä ja fuurimmia mapriifi faupunfia,
maljma fauppa ja päälle mitlionan afuj.

2. "Kouen (9-uaugi), joöfa on 100 ttty. afuj.,
ifoja mapriifiä ja tvaljma merifauppa,

3. ililie (Sit), 72 ttty. afujamia ja tyrniä
mapriifiä.

4. Zxalaie (falää), Kalelani taiffa 9_auö*
fan falmen rannada; täötä mennään yli falmen
©ngtaubiin.

5. 23ve8ti, 48 tity. afuj., maltafunnan enp*
mainen fotataimaöton yamina.

6. Hantee (SJlanti), maltafunnan ifoimmta
mapriifi* ja fauppa=faupi.nfia, 85 tul), afuj.

7. ilyon (Siongt), 9.00ni mirran marreda,
mattafunnan parjjain mapriifi*faupunfi ja fuurin
-partpn jälleen, 220 tulj. afuj.

8. tHavfetlle (Maxfelji), fteéti meren ran*
nada, maltafunnan fuutuipmmia fauppafaupttn*
fia, 168 tity. afuj.

9. £oulon (Sulongt), 55 tui), afuj. mar*



72

Pn Ijymä tjamina ja yljben tatmaöto ofan afento
paiffa.

10. 23ovbeaur (Borboo), 120 ttty. afuj.,
maltafunnan partjaimmia fauppafaupnnfia ©aron*
nm rannada.

§. 3. fOlaan laatu*
Suurimmafp ofafp on 9ianöfanmaa tafatöta

maata, maan on täädä fuitenfin joitafuita muori*
maita, niinfuin Suura muoret, jotfa eroittamat
tämän mattafunnan Smeitpötä, sttpit, jottaeroit*
tamt fen 3taliaöta ja -Pyrenein muoret, jotfa eroit*
tavoat fen 3lma on ylipäätään mar*
pn lammin, lempiä ja il)aua. Maa on metfeen
faifin paifoin t)ebelmällinen ja fjymäöti t)oibettu.

SJluuatte miebään: miiniä, miinaa, l)ebet*
mia ja fiutri jouffo faifenlaipa mapriifi ja liifai*
pa tamaroita.

M uuafta tuobaan: raafa tarpeita mapri*
filöide, laimau rafennudatneita, niinmyöö metat*
leja ja pirtomaa tamaraa.

Hadituömuoto on yfömaltainen. Uöfonoppi
-J-Oomalainen fåatotitfiu. Sotamoima maalla non*

fee noin soo tul), tnieljeen, ja merellä ylt 70 ifom*
J>ia ja pienempiä alnfpa.

9ianöfan pirtomaat slpaöfa, slfrifaöfa, ja
sfmerifaöfa tefemät (paitfx sltgierin maata) noin
6000 nelif. peninf.

.ftunlttfaamt)altafunta #tépan.a.
*§. 1. matat, -cimrnuö. Söuortrt. 3Sirt*t»irt.

Hiöpanian rajotyin foöfemat: pol)jaöfa 9_and*
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fanmaa ja 9.anöfan taiffa Biö.aian Ktybelma,
ibäöfä ja eteläöfä $eöfi meri, ja länneöfä tyox*
tugati ja sltlantin meri.

Hidpauia pfädänfä pitää 8,400 nelif, pc*
ninf., joida elää 15 ja puoli mid. afujamia.

-Pyrenein muoret eroittamat Htépanian 9*anö*
fanmaaöta ja juoffemat aina $tap giniöterran nie*
meen aéti.

SÖBirroiöta omat merfidifemmät: l Du ero,
jofa juoffee ibä^tä länteen feiöpaniaxx ja -Portit*
galitt läpitfe, ja lanfee 100 peninfulmaa pitfänä
Hidpanian mereen. 2 Saio, jofa juoffee ibäötä
länteen, Ht^P^nian ja -Portugalin läpitfe, ja lan*
tee, 100 peninfulman pttuiöna, HJöPanian me*
reen. 3 ©abiana, ja 4 ©abalfmimir lan*
f emät Hiöpanian mereen ja ©bro, jofa juoffee
-Pyreneiu tunturein reunoilta faafon ade Ste&ti*
feen mereen.

§. 8.

Suurimmia omat: l HlaöviM, maan feö*
feöfä, maltafunnan pää ja Ijattitiiöfaupunfi, 200
ttty. afuj. 2 23avcelona, joöfa on 150 tity. afuj.,
maljma merifauppa ja taitoaljferuttö. 3 Cabifp,
slttantin meren rannatta, parl)ain meri*
fauppafaupunfi, 70 tul), afuj. ja t)ymä fotalai*
maöton Ijamina. 4 (Htbvaitavi, muorede rafettu
fotimaruötuö, ©ibralfari falmen rannada, fuuluu
©nglanbin ade. 5 2llifante, $eö.i meren ran*
natta, 25 tity. afuj.; tätä läljettä on Serra SÖG ef*
fia n Ijamina, funluifa fuolaötanfa.

Htdpaniaan fuulumat myöö $eöfi meren luo*
tomaat Maloxta, SJiinorfa ja SJmifa, mi*
mefp nimitetty funluifa merifuotoiötanfa.
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§. 3. _9Jrtrtu (rtrttu, ®rtupprt.
Htöpania on fuurimmafp ofafp muoriöta

maata: feöfifet maafunnat omat latvioita, forfeita
tafa*matta. Maa on ylipäätään Jjebelmädinen,
maan aiman tjtionoöti Ijoibettu, ja taitoaljferuuö,
fauppa ja opetuöpaifat rappiotta. H^Pau^öfa on
fuiteiifi partjaimmat l)emoifet ja lampaat fofo ©v*
ropadfa ja enin ja part)aimmia forffi tammia,

SJhtuattc miebään: mittaa, ptffiä, miiniä,
tjebelmtä, fuolaa, forffia ja tupaffaa.

M tinalta tnob aa n: fnolattua ja fuimaa
tataa, eloa, laman rafennttöaineita, mapriifi* ja
pirtoinaan tamaraa.

Hadituömuoto on yfömaltainen. Uöfon oppi
Otoomalainen $atoliifin. Sotamoima maalla te*
fee noin 50 tul), miedtä. Saimaöto on mäljäinen.

Hiöpanjan pirtomaat slpaöfa, stfrifaöfa ja
slmerifaöfa tefemät sooo nelif. peninf., joilta elää
4 mid. afujamia.

-^unfnfaannjattafunfa $)ovhta,alf.
§ 1. ofrtjrtt. Suurimo. 3B£_H_n£u.

-Portugalin rajoihin foöfemat: poljjadfa ja
ibäöfä H^pauia, eteläöfä ja länneöfä slttantin
meri.

portugalia ou 1,800 nelif. peninf,, ja afu*
jamia mät)än yli 5 ja puolen million in,

$aupungeiöta omat määriin olettamia: 1 Hie*
faboni, Saio mirran rannatta, maltafunnan pää*
faupunfi, 275 tul), afuj., maljma merifauppa.

2 3?beft eli Sctnxvali, funtuifa me*
rifuolaötanfa, ja 3 (Dpovto, fuulnifa miiniötänfa.
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§ S. SJtrtrtn laatu. &<tupp<_. -gtottftsiSmitoto.

SJleren puoteda on maa tafainen ja Ijteffa*
nen: feöfimaa on ptä madtaan mnoriöta ja ta*
faipa on aiman barmaöfa. Maa on fuitenfi yli*
päätä tjebelmädinen, maiffa afujamet Ijoitamat ptä
jjuonoöti. 3lma on xaitié ja lämmin, maan ei
futtenfaan niin fuuma fuin etelä HJ^pantaöfa,

M tutade miebään: miritiä, merifuolaa ja
Ijebelmiä,

SSJluualta tnobaan: eloa, f liimattua ja
fuotaiöta fataa, puutarpeita, mapriifi* ja pirto*
maa*taxoaxoita.

Hadituömttoto on yfömaltainen. Uöfon oppi
9.oomalainen _latoltifin. Sotamoima maada non*
fee 21,000 mieljeen, ja laimaötoa on 25 fuurem*
paa ja pienempää aitiota, joiöfa on 12 tity. mieötä
maruötuömäfeä.

portugalin pirtomaat slpaöfa ja slfrifaöfa
tefemät yljteenluettuna soo nelif. peninf., joilla
elää 2 mid. afujamia.

®ft)eitft
taiffa

©tDcttftn 3Battat)l)tet)£.
§ l. matat Sunrimö. Srtfrtuö. ..trttipunfm.

Smeitpn eli He*rcetian rajoiljitt foöfemat:
pot)jaöfa ja ibäöfä Saffamnaa, länneöfä 9.anö*
fanmaa, ja etetäöfä Stalia.

Smeitpä on noin 700 nelif. peninf. joida
elää noin 2 mid. 400 tul), afuj.

Smeitp on yl)teyö 22 $antottiöta, (Kty.ofun*



76

niöta) joida jofaifetta on ytjbentaifet mapauffet,
maan omat toipinfa yljbidtetyt feöfinäifefp «mufp
ja fuojafp: pitä tulee nimi: mattaytjteyö.

-Padjaimmat faupungit omat:
1. Syvicr; (Syri.fi V Smeitpn enptnäinen fau*

punfi, 17 tul), afuj.
2. X>evnt, 27 tul), afuj. ja mitfaö fauppa.
3. 27 tity. afuj, ja mabma fauppa.
4. (Btnfi, ©enp järmen rannatta, Sgehve*

tian ifoin faupunfi, 37 tui), afuj. ja fuuri taito*
aljferuuö.

§ 8. SOlaan laatu. Sxauppa. hallitusmuoto.
Smeitp on ylljäipn maa ©uropaöfa ja olle*

tiffin eteläpuoleöfa, jofa on sltpituntureilta tay*
tetty, fangen muorifaöta. Sämmin on upammiöfa
tvälimaiöfa marpn maljma fefällä, maan forfeiin*
mat muori felänneet omat ifuifen lumen ja jään
ada, 3lma on, maan forfeuben fttyteen, fylmein*
pi fuin poljjammaöfa olemaöfa Saffanmaaöfa.
SJlatatammida muorilla on fangen tyrniä far, an
laitumia, ja mnorten onelmat (lomat) omat tjebcl*
mällipä. Smeitpöfä on paraö farmifarja fofo ©v*
ropaöfa.

Muualle miebään: farjaa, juuötoa,moita,
laffari*fetloja ja muita tattotöitä.

Munalta txxobaa n: etoa, miiniä, fuolaa
ja pirtomaa*tamaraa.

Hadituömuoto on mapamaltainen faifiöfa fan*
toniöfa. Uöfon oppi on mutttamiöfa fantoniöfa
©manfetiumidinen parannettu, toipöfa _J_oomatai*
nen Äatoliifin. Äofo maan fotamoima uoufee noin
30 tul), mieheen.
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Staffa.
§. i. ma\at ®uuvuus, SrtfrtUö.

3talian rajoihin foöfemat: poljjaöfa Smeitp
ja Saffanmaa; länneöfä 9.anöfanmaa ja $eöfi
meri: etetäöfä fama meri, ja ibäöfä slbriattn meri.

3taaliaa on 5,600 nelif. peninf., joida elää
24 midionia afuj.

3talia jaetaan 5 pääofaan nimittäin : 51) -P o x)*
jäinen taiffa g)tä*3talia; B) $eöfinen 3*
talia, ja ©) ©tetäinen taiffa slta*3talia.
Sofaifeöfa näiöfä pääopöfa on upampia malta*
funtia, niinfuin:

51) gjlä*3tattaöfa: l
f unta Sombarbi*söenetpa ja $unin_aa..mat*
tafunta Sarbinia. B) _leöfifeöfä*3tatiaö*
fa: l Suur*Hertttuanmaa Soöfana, ja
2 Stixtto* taiffa Raamin maltafunta. ©)
stta*3taliaöfa: $utttn.aanmalta_nnta -Jieape*
ti. D) Suotonta at, nimittäin: l _^orpfa
(9.anöfan maaljan fuutuma), 2 Sarbinia, tty*
biötetty g)lä*3taliaöfa olemien Sarbinilaiöten mai*
ben fanöfa; 5 Siptia, yljbiötetty SJteapetin fanö*
fa, ja 4 SJlatta fuuluma).

Haditnömuoto on faifiöfa yfömaltainen ja
uöfon oppi 9.omatariten $atotiifin.

§ 8. aföuorirt. S9_.rtrtn4rtrttu. &rtitpprt.
sUpp.*muoret eroittamat Stalian Smeitpötä,

Saffanmaaöta ja 9_anöfanmaaöta, ja taöfemat ete*
lään yl)ben Ijaaran, slpennini*muoret, jotfa juof*
femat pitfin fofo italiaa aina Stalian ja Sip*
lian mälidä olemaan SJleöpna*falmeen aöti.
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3tatia on »vuorimaata, maan on fotpafin
tienoita ja fuuria tafeita, enimmiten -Pol)jaiö*3ta*
fiaöfa. SSaan maa on ylipäätänfä niin Ijebelmät*
linen, ja ilma niin lämmin ja tyana, että Staliaa
tamadifeöti futfutaan ©uropan 9iyytimaafp.

Muualle miebään: ©toa, Ijebefmiä, plf*
fiä, miiniä, midaa, enimmiten ja tv*
lifimeä Sipliaöta.

SJhtuatta tuobaan: huimaa ja fuolattua
fataa, metalleja, niitimyöö mapriifi* ja pirtomaa*
taroaxoita.

§ 3. _$rtupun€trt.

SI) ©ariMnian
l. huvini, fofo maltafunnan pääfattpttttfi

ja afuinpaiffa, ©uropan fauniimmia
faupunfia, läljelle 124 tul), afuj. 2. (Bcnxia, Äedfi*
meren rannada, fuuluifa merifauppa*faitputtfi, joda
on liifanimi il)ana, noin ns tul), afuj, 3, £as*
Havi (JMjari), pääfaupunfi Sarbinian luobotta,
30 tul), afuj.

Sotamoima maalla noufee 16 tul), mietjeen;
meredä on fe mäljäinen.

95) $aaft>..uta.tafunna£fa.
Txoxni, jofa on maailman merfitlipmmiä fau*

punfia, Raamin afuin paiffa; täöfä on noin 170
tity. afuj., 328 firffoa ja 186 luoötaria. -paamin
linnaöfa, Batifan^nimettä, on ii tul), (juonetta,

$aarni malitaan jotfa omat
ne forfeitnmat $atoli_iläifct papit. Sotamoima
noufee 9,100 mieheen.
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<£) ©iftliaitt fiatfotétoaltatunwafy.
l. Heapeli, fofo maltafuunan pääfaupunfi

ja Äuninfaan afuntopaiffa, joöfa on 400 tity.
afuj.,' joiöta 80 tul), on ferjäläipä, Satfaronifp
futfutut, jotfa omat elatudfeinoittanfa fuuluifat;
maljma fauppa, mutta l)itono taitoal)feruuö; fui*
tenfin omat plfin matmiötuffet fangen tjyöbydifet.

©i lomin faufana täM on tulta fuitfuttama
muori Söefuminö.

2.. Palevmo, Sipltan pääfaupunfi 170 ttty.
afuj., »valjma taxxppa ja fnuret plfin matmiötuffet,

Stptiaöfa on ©tn a n tulta fuitfuttama muori,
fentaipöta muoriöta fuurin fofo ©uropaöfa, 5 tul),
fyynärää fortia ja jtturenympäryö 20 peninfulmaa.

Sotamoima maalta tefee noin 50 tul), mteötä,
meredä on fe mäl)äinen.

Äiuunfaantvaftahmfa
§ 1. Suurima. & ....yiti.fi...

foöfemat: Santteöfä sibriatin
meri, eteläöfä ibäöfä slrfipelagifp fnt*
futtit meren faariöto ja po^jaöfa Surfinmaa.

pfädänfä pitää noin 700 nelif.
peninfulmaa, joida elää mäljittenfä l mid. afujamia.

omat fuuriinat: i. 2lti;eni, mvi*
noin tietojen ja taitojen foti ja maailman ifoimmia
fauppafanpunfia, maan nyt pinä ei ole fuin noin
26 ttty. afuj.

2. Hauplia eli Hapoli t>i l\omania, SiJio*
rea*nimifedä niemimaada, 13 tul), afuj.

Säljän »valtakuntaan fuulnmia luotomaita
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omat SJlegropoitti, Hybra, joda on lamea ja
fuuluifa merifauppa ja Syftaabien faari fi*
fjermä (rypälet).

§ 8. SOtaanslaatn. Rauppa* fcaUitmmnvto,
Ärefanmaa on Ijebelmädidtä, »vaan ainoan felj*

noöti tjoibettna muorimaata, joöfa on ilma mitä
fjempeintä.

-äJluuatfe »viebään: Öljyä, Ijebelmiä, ptf*
fiä, puuividoja ja farjaa,

SJtuualta tuobaan: SQBapriifi* ja pirto*
maa*ta»varaa.

Hadituömugto on yfömaltainen. Uöfon*oppi
©refalainen Ädfoliifin.

3oman 2uotomat&en sBapafuttta.
Sama Sttur*Britanian fjoibon ada oleiva mal*

tafunta, 47 nelif. peninf. ifo, on feitfemäötä, $re*
faninaan länteifen rannan luotta otemaöta faareöta :

$o r f xx, ®efal o n i a jaSfa n t e omat fuurimmat.
slfujamia noufee 200 tulj. fjenfeen.

Maa on muoriöta »vaan ylipäätä Ijebetmät*
liötä ja faömaa fangen fjyivää öljyä, »viiniä ja
faifenlaipa tyanoita Ijebelmiä. 3tma on raitio ja
lempeä.

(Suropafameu Sutfinmaa.
§ 1. ma\at Suuruud. SSuorirt.

©uropalainen Surfinmaa foöfee eteläöfä $ree*
.anmaafyan, slrffipelagiin ja 3J.armora jänveen;
länneöfä slbriatin mereen ja3tämaltafuntaan, polj*
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jaöfa nityin 3tämadan maidin, jotfa eimät ote Saf*
fanmaaöfa, niinmyöö SÖBeuäjätjän, ja ibäöfä fDluö*
taan mereen, ©uropalaiuen Surfinmaa tefee 9,400
nelif. peninf., joilla afuu 7 initlionia tyrnipä, joiöta
6 mitt. tuntiuötaumat _Trtötiu*Uötoon. slpadfa ja
slfrifaöfa otemain maibenfa fanöfa tefee Surfin*
maa 43 ttty. nelif. peninf., joilla elää 35 mitt.
tyrnipä, jotfa tuntumat imiteen erilaifeen päälalj*
fofuntaau tymiöfufufunuadta.

Baliani muori, yfp Ijaara sllpiöta, juoffee
länneötä itään aina SJtadtaaii mereen a6ti.

§ s.
1. 2\oit9raintnopeli, Surfin lietettä Stam*

bitti, Sftarmora janven rannalta, Sultanin eli
Surfin Äeifarin afuntopaiffa ja maltafunnan pää*
faupunfi, joöfa on 800 tul), afujanta, 485 moö*
feeafp futfuttua Mai)ometin tixtioa, 5 tity. rufoud*
juonetta; fangen l)y»vä fatanta ja laivia tauppa
mättyan maailman fanöfa.

2. ?.övianopet_, mattafunnan toinen pää*
faupunfi 9)iarttfa »virrau »varrella, mal)»va fauppa*
faupunfi; 100 tul), afujanta.

3. Balomfi, Äodtantinopetin jäteötä par*
x)ain fauppa*faupnnfi ©uropalaifeöfa Surfin*
maaöfa; 70 rity, afuj.

Surfinmaau ade mielä luutumia Ärcefan tuo*
toja omat: a) dii) oboö; b) _?anbia, muinen
©reeta. Hoitomaita Surfin Äeifarin alla oivat:
9.uytinaanmaat Ser iv ia,SJlotbama ja SSataf*
fi a, jotfa t)aditaau omilta H^dpobarifp futfutuilta
rusinoilta, jotfa omat Suitan ilta »virfaanfa malj*
wiötetut ja fyänede meron maffamaifet.



82

§ 3. SOtaan-laatu* ÄlVmppa. ApaUttnömuoto,
©uropalaitten Surfinmaa on mnoridta maata

xoaan Ktytyy tafaipafin maita ja maa on fangen
tjebetmällidtä maan marpn Ijuouodti »viljeltyä. Äiti*
tenfin fadmaa täädä partjain puuivida ja tupaffa
fofo ©uropadfa.

SÄuualle miebään: -Puumittoja, plffiä,
mittaa, tupaffaa, farmifarjaa jafal)miaam*nafjfaa,
jofa on paraöta ©uropadfa.

SJluuatta tnobaan: faifenlaipa mapriifi*
ja pirtomaa=tamaroita. SJierifauppaa fäymät enim*
miten muufataifet. H^dituömttoto on yfdivaltai*
nen. Uöfon*oppi on 3Jiat)ometin ja faiffia $rid*
litkitä ja eriudfoipa ylenfatfomat jafortamat Surf*
filaifet.

St f i a.
§ I. matat Suuruus. Sööftlufu

slpaau fodfeivat: Sännedfä sffrifa, Äedfi*
meri, _sJlndta*meri ja ©uropa; poljjadfa Ohttjan*
meri; ibäöfä Syyni=meri ja etetäöfä 3nbian*meri.

slpa tefee 850 tul), nelif. peninf., joitta on
650 mitt, afujanta.

§ 3. SOtctiä. Srtbtirt. Srttmirt.
1. 5t rabia n laljti OPunaitten*meri) slra*

bxan ja slfrifan malitta aina Suetpn tai-palee*»
feen aétl

2. perpan laljti, slpalaifen Surfinmaan,
-Perpan ja slrabian fedfedfä.

3. Bengalin laljti, ©p* ja Sa_a*3nbian
mälittä.



83

4. Äiinan*meri, Safa*3nbian, Sunba luo*
tojen ja Äiinan malitta: a) Beringin Salmi
(slnian Salmi), 12 peninf. terniä, eroittaa slpan
slmerifaöta. b) Sunba Salmi, Sumatra ja
3a»va*luotojen mäliöfä, on Äiinaöfa purje^timaid*
ten tamattinen futfu paiffa.

§ 3. SSiioria. Särttriä. 90Birtoirt.
Siberian muoret, juoffemat monetta erktimettä

Äirgiptäiöten fanfailta aina Oljotöfin mereen, eroit*
taen Siberian Äeöfifeötä slpaöta. $imai ai a
eli Hinta tetj eroittaa ©p*3ubian TibetiM.
Dam alagir i (SKalfia muori\ ftimalaia muorten
ja fofo maailman, tätjän aöti tuttu forfein SÖuori*
hiirittä, noufee lähelle 14 tity. fyynärää ytemmäfp
merta. Äaufafuö, 3Jtuö.an*jaÄaöpitt*mertenmä*
lilla, Äaöp i n*meri, maan ifoin järmi, näfymäifettä
meben uloö juoffutta, on 50 fyynärää alempana
-_Balta*mertä.

Siirtoja: i ©ufrati, slpataifeöfa Surfin*
maaöfa, ytjbiötäffen Sigriö mirran fanöfa, lan*
fee 200 peninf. juoötuanfa -Perpan Safjteen. 2
3nbud, läljtee _g>imalatan*tt)uoritta ja juoffee
jaota etelään stfganiötan ja Belubftyiötan läpitfe
Snbian mereen, 340 peninf. pitfä. 3 ©ange ö,
alfaa juoffee faaffoa toi)ti Ben*
galin Saljteen, 300 peninf. pitfä. 4 3angtfe*
fiangi taiffa Sininen Söirta, jofa alfaa Sibetin
forfeflla tafamailla ja lanfee 550 peninf. juoö*
tuanfa H°flngt)oi lahteen. 5 &oana,i)o taiffa
Äeltanen SSirta, jofa alfaa etetäifeöfä Sttongo*
tiaöfa ja lanfee 450 peninf. juoötuanfa Hoan_ts
(joi lal)teen. 6 slmur eli Sal) a lian Ula alfaa
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feöfifen slpan itä*tuntureiöta ja juoffee lifimäärin
300 peninf. itäänpäin Otjotöfin mereen. 7 Sena
ja 8 51 ngara, alfaivat feöfifen slpatt sl(tai*nimi*
jlötä tuntureiöta, juoffeivat 9.utjan*mereen. 9 -Obi,
tät)tee slltai tuntureiöta lanfee, 640 peninf. juod*
tuanfa, 9iutjau mereen Obi latjieen.

Maiben 4 »valta=fymien marreda fuuftaaan
Suomalaiöten alfufoto ja enpmäinen tiebon tjar*
joitud otteen.

§ 4. 3<-'frm-_i. Ärtupunfirt.

stfla ylenee feöfeltä mainion ftturefp muori*
tafamaafp. Säitä taivalla on luonto jafattut slpan
mannermaan 3 ofaan.

51) $Pot)iaiö*slpa, fe on Siberia ynnä
Äirgipläiö fanfaiben fanöfa, jotfa fuulmvat S©e*
näjän mattan alle.

B) Äorft a* taiffa Äeöfinen*stpa, fe on:
1 Äaufapan maat, luutumat SSknäjän maltaan.
2 SSapa Sattarinmaa taiffa Surfiötatii,
jaettu moneen maltafutitaau. 3 Äiinan alle
tuntuma Äorfia*stpa, fe on: Mongolian,
9J.anbftyurin (Sungnpan) ja Xibetin maat,
jotfa oivat forfeimmat »vuori*maat fofo maan
päädä j. m.

©) ©teläinen*slpa, fe ou: l slpalai*
nen Surfinmaa. 2 51r abi a, jaettu moneen
»valtafitiitaan. 3 Srani eli *Perpa. 4 slfga*
niötaui. 5 Bclubftyidtani. 6 3tä*3nbta,
fe on: a'©fl*3nbia eli Hin&odtani (ifommafp
ofafp Britauian a!la~; b) Safa*3nbia, jaettu
upampiin »valtal nutiin. 7 Äiina.

D) 51 pan Suotomaat: 1 Selloni (©nglan*
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bin). 2 Sunba Snobot, jotfa o»vat: a) Sv*
matra; b) 3a»va (Hodanbin); c) Borneo; b)
©elebeö. 3 SJloluffi fuobot, (Hodanbin). 4
Filippiinit, (ofafp Spåman). 5 Sapanin
luotomaat.

§ 5. SOtaan laatu* ®auppa. 2_fujrttnct.

Stuin slpa rituluu folmeen Sima myöl)ön,
poljjaiöpitotifeen fylmääu, lempeään ja tuumaan
myöfjön, niin on slpaöfa faifenlaatuipa ilmoja
fylmimmäötä läinpimimpääu. Monta tienotta on pol)*
jaifeöfa ja feörifeöfä joiöfa il)inifet eimät
taiba aftta, jonfa paan eteläinen slpa fuuluu maan
l)ebelmädipmpien maiben jouffoott.

slpataifet eimät itfe fäy munta fuin maa*
fauppaa, Äaraivaauifp futfutuiöfa fuuriöfa fanp*
pafeuroiöfa. SJ.erifaupan fäymät
ottetifin ©nglanbilaifet. slpalaiöten taitoal)texnus
on ylipäätään ei fomin fuuri. ©nropalaifet fäy*
mät slpaöta: l) teetä ja poöttiniä, Äiinaöta; 2)
puunmidoja ja puunmida*fanfaita, ptffiä ja ptffi
fanfaita; 5) fat)tvia ja foferia, rtip nimiftä jymiä;
4) betmtä, fadeita fimtä, tinaa ja elfenbeeniä, 3n*
biaåa) 5) tnrffinat)foja, Siberiaöta.

slpaöfa on afujamia 5 pääfumuöta:matfeaö*
ta, fettafeöta ja muötanruöfeaöta.

9Jlal)ometin ja uöfo oivat euim*
min leivitetyt. Äriötittyjä on ainoaötanfa 17 mit*
lioutn paiffoin. slpan fanfoiöta ei ole yljtäfään
oifein (liviötynyttä. on monta fefy*
töintä fanfafuntaa, ja forfiaöfa slpaöfa ornat mel*
feen faiffi paimen fanfoja.
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§ G. förtupunftrt.

SI) Slflalatfesfa S;urttamaasfa.
Bmvrna, mätjädfä slpadfa, 130 tity. afuj,;

tädfä ofadfa Surfinmaata partjain fauppa faupunfi.
-Damaefo, fuuri maafauputtfi Syriaöfa, 200 tity.
afuj. 3evufalen.i -Paleötinaöfa, entiötä »vaötaan
nyt mäfjäinen ja fjitonoöti rafettu faupunfi, 20
tulj. afujanta.

33) Strafciaéfa.
VTitWa, 18 tui), afuj. SJlaljometitt fyntymä*

paiffa, jonfa tätjben taljan fanpunfiin jofa mnop
rientää fuuri jonffo 9J.aljometin uöfoipa fynnin*
fatujia.

(E) Sff 3ut>utéfa taitta #lnt>oftantéfa.
(©nglanbin.)

ZSalftttta, Bengalin pääfaupunfi, ©ngtan*
bin 3tä 3nbiadfa; 700 tity. afuj., laivea fauppa
ja taitoatjferuuö. XYla&vafi, Äoromanbeli*nimi*
(että rantamaatta, 460 tul), afuj., mal)»va fauppa
ja ifo taitoaljferuud. Bombat, 300 tul), afuj.,
ifo fauppa ja taito aljferuuö.

Britanian alle fnulumiöfa maiöfa Stä 3n*
biaåfa tefee mäfilufu yl)teenluettuna, 20 mittionaa.

S>) $iina£fa.
Kantoni, maltafunnan parhain fauppafatt*

punfi, 500 tulj. afuj., oli ennen ainoa paiffa,
jodfa ©uropalaidten annettiin fäybä fauppaa, mutta
muonna 1843 määrättiin Ijeide lifää 4 fatamaa.
Peeftngi, pääfaupunfi ja Äeifarin afuntopai.fa,
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on fefä ifoin että Sonbonin jälteen mäfiriffain
faupunfi fofo maailmaöfa, li midionia afujamia.

Riinan mattafttnta on mäfiriffain fofo maan
päädä ja SBenäjän »vadan jälleen fuurin faifiöta.
Sen ala tefee 160 tui), nelif. peninf. paiffoin,
ja afujanten lufu noin 567 midionia. Maata
miljeltään paraaötaan fäpmoimada. H^oipa ja
farmi farjaa löytyy aiman maljan.

<5) 3tä*3nfc>.att Suotomattfa.
-öatarma, 3aama*lttoboda, Hoffanbitaiöten

ada olemien maiben pääfaupunfi, joiöta miebään
muuade paljo fttyivia, foferia, pippurin j. m.

Slfrtea.
§ 1. matat Suurimo. äftfäfr-ufu.

slfrifaan foöfemat: poljjaöfa Äeöfi*meri; tän*
neöfä Étlantin* ja©tytopian*meret; etetäöfä ©tyio*
pian=meri; ibäöfä 3nbian*meri, strabian laljti ja
stfla.

slfrifaa on 530 tity. nelif. peninf. ja fen
afujamia 275 midionia.

§ 8. i?nf) ti rt. Söuoria. 9ltcmtä. $ö_rt_>irt.
©uinean Sai)ti, ylä* ja ala*©uinean mä*

lidä. sltlaö muori juoffee, sltlantin mereötä
Ktytien, pitfin po(jjaiö rantaa aina ©gyptiin a^ti.

liemen neniä: a) Rap SGBerbi, eli SQBi*
tjanta niemi, Senegambiaöfa, läntipn, b) H-9*
mäntoimon*niemi, eteläipn ja c) ©arbafni,
itäipn, -punaifeu meren ebuötatta, slfrifaöta.
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%lii ti*mi r ta juoffeeetetäötä pot)jaifeen, slby*
pnian, -Jlnbian ja ©gyptin läpitfe ja lanfee 350
peninf. juoötuanfa, Äeöfi*mereen.

§ 3. S<»frt«ö. S^rtrtt.
51) -pofjjainen slfrifa, joöfa on: i 9?yö*

märinmaltafunnifp futfutut: a) Sripoli, b)
Suuiö, c) 51 gier i (lue 51lfdjiiri), jofa on 9.anö*
fanmaan l)aduö,a, b) Äeifarin* taiffa Suttauin*
mattafunta SDlaroffo.

B) Äeöfinen s(frifa, joöfa on: l Sa*
I)ar a, fuurin fjieffa lafia fofo maan päällä. 2
Sen e gamb ia. 5 g) l a*© ut ti ea. 4 Sitb an i
eli 9t igr i t ia. 5 &nbi a (ofafp Surfin ada).
6 slbyöpnia.

©) ©teläiuen -slfrifa, joöfa om 1 slla
©uinea eli Äongo, ynnä pedä olemien Sportir*
giipn pirtomaiben fanöfa; 2 R a puta a (Siiemi*
maa^, Britauian ade fuurinva. 9.antamaat So*
fala ja SUlofambifi, joöfa on -Portugaliflda
pirtomaita j. m.

D) Snotomaat: i $Ulaberan*faariöto,
lounaan ©ibrattariöta, (portugalin omaifuuö\ 2
Äanaria Suobot (Spanian omaifuuö', joiljin
myöö fuulttu %exxo, jonfa läpitfe enpmäinen
puolipäimän piiri on mebetty. 3 333 il) an ta ni c*
men Suobot (portugalin omaifi.uö,. 4 Santa
Helena (Britanian. 5 Sftabagaöfari. 6
SJ. a öf a rein it, (Britauian ja 9.anöfaumaan ornat*
fuufpa\

§ 4. SOtaandaatu. tia uppa, Sifujantct.

stfrifa on funrimmafft ofafp fuumaöfa »vyööfä,
(3oniöfa), jonfa täjjben ilma täällä on fuuma ja
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muuten fuuri meben pnutoö. Salmi ei ole muu
fuin alinomainen, fuufauö määriä pitfä fabe;
Saljaran erämaaöfa on mäliötä monen »vuotinen
pouta.

-äJJerifauppaa fäybään fofonanfa ©uropalai*
plta, maan on mätjäinen, ptä fauppaa maötaan,
jota Ije fäymät slpaöfa ja slmerifaöfa. -Poljjaid*
ja fcöfifeöfä-slfrifaöfa fäybään maafauppaa Äara*
maaniöfa. Saitoatjferuuö on aiman »väbänen.

©uropalaifet fäyivät slfrifaöta: l ©loa, oi*
letifin riipfp ftttfuttua ja »vehnää, -Poljjaiö slfri*
faöta; 2) miiniä; 3) fatjivia, S_J_aöfareinifaarilta;
4) pumvidoja ja etfenbeeniä (elefantin l)ampaita),
etelä slfrtfaöta. ©uropalaifet oötimat myöö ennen
orjia täältä, maan nyt on fe furiattinen fauppa
fiedetty maiffei mieläfään loppunut, slfrtfan afu*
jamet fuutumat fatjteen tymiöfufuun: muötaan ja
malfefeen. Äriöttttyjä on aiman malja. ©Jafjome*
tm uöfo on lemimiyt .potjjaiö*slfriK.öfa. Melteen
taitti 9.egeriläifet oivat pafanoita, -Paljjaiö=slfri*
fan afujamet, jotfa oivat fufuipn slrabialaipa, oivat
pttolipmiötyneitä, maan upatntnat fuivut
fefyttömiä.

§ 5. ft..i.*pit:i.i<..
1. Kaivo, 9liiti »virran marreda, ©gyptin

pääfaupunfi, 250 ttty. afuj. ja maljma tanppa
mautjaöfa mäailmaöfa. 2 2llejranovia, Äeöfi*
meren rannada, 50 tity. afuj. ja maljma meljnätt
ja otjran fauppa. 5 Zvipoli, Äeöfi=meren ratt*
nada, pääfaupunfi 9.yömärimaltafitmtaöfa Sripo*
liöfa, 20 tity. afuj. ja byivä fauppa. 4 Cunie,
Äeöfi*meren rannada, pääfaupunfi 9.yömäri»valta*
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funnaöfa Suniöfa, 100 tut). afuj., ja fjymä fauppa
ja taitoaljferuuö. 5 2Ucnevi, Äeöfi=meren ran*
nätta, 95 ttty. afuj., ennen {Ryömärimaltafunnan
st(gierin pääfaupunfi, »vaan m. 1850 omiötimat
9Janöfalaifet fen itfettenfä.

©gypti fuutuu Surfin mattan ade, maan
jlttä on ollxxt nyt jo tjymän aifaa oma (jattitpanfa,
jofa fuitenfin inaffaa Äeifaride meroa. sllgier,
Suniö ja Sripoliö futfutaan 9lyömärimaltafunnifp,
fentäljben että niiben afuffaat ennen stlgierin anaö*
tamiöta, roömofhvat ©uropataisten Äeöfimertä ful*
femia laimoja, ja ©uropan maltafuntain täytyi maf*
faa (jeitfe meroa faabaffenfa fauppalaimanfa näiltä
rautjoitetufp.

5. 2\ap*_?aupunft, 25 tulj. afuj., on pää*
faupunfi Britauian etelä slfrifaöfa olemiöfa pir*
tomaiöfa ja 3tä*3nbiaöfa purjeljtimaiöten lepo*
paiffa.

% me t it a.
§ i. ma\at. «Suutuud.

slinerifa foöfee: poljjaöfa 9Jutjan*mereen:
ibäöfä ja eteläöfä slttantin*mereen ja Syytteen*
mereen.

slmerifa tefee 660 tity. uelif. peninf, ja afu*
jamia on noin 47 midionia.

slmerifa on luonnolta jaettu folmeen ofaan.sl)soljjaid*slmerifa,9.utjan*mereö.ä-Pa*
naman taipatefeen. B) ©telä*slmerifa. ©)
Sä nö*3nbi a, luotomaat -Poljjaiö* ja ©tetä*slme*
rifan mälittä.
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§ 8. !Srtbtirt. SOSuortci. Särtt-tft. SBtrtoirt.
i Baff in in laljti, ©rönlanbin läntifettä

puoletta, yybiötää sltlantin meren ja 9.utjan me*
ren. 2_&ubfonnfn laljti, Britauian alle fuu*
lumaöfa -Potjjaiö slmerifaöfa. sSJlerifo (SJlejifo)
laljti, jonfa ympärillä on SJierifo,-Poljjaiö slme*
rifan maltaytjteyö, ja Äuba. Mag e 11an i n fat m i,
©tela slmerifan ja Sulimaa tuoben (©tbölanbet)
mälittä.

Äorbillerien muoret juoffemat sfmerifan
eteläifeötä niemeötä poljjaa foljben pitfin lantiota
rantaa ja -Poljjaiö slmerifan läpitfe aina 9.utjan
mereen aöti. Rap $oxni on Sutimaan toiimei*
nen niemi.

3ärmiä stmertfaöfa: l g) läjärivi
(Superior), 2 9Jlict)igan, 3 ©rie ja 4 Onta*
rio, jofa Sorentfo mirran fautta juoffee Sorentfo
laljteen.

SSirtoja: 1 SJliöfifippi juoffee slmerifan
SSapaamattafttntien läpitfe poljjaöta etelään ja
lanfee 400 peninf. juoötuanfa, ttubeti -Crleannin
tienoiöfa SJlerifon (al)teen. 2 M arannon {Ma*
ranjon) eli slmatfoni »virta, fuurin fofo maan
päällä, alfaa SPernöfa ja juoffee Braptian läpitfe
sltlantinmereen 1350 peninf. pitfä.

5 -par an aa alfaa Brapliaöta ja lanfee 9.i0
beda -Platan (Hopiamirran) nimedä sltlantin me*
reen, 450 peninf. juoötuanfa.

§ 3. Srtfrtud. SOtaat
51) .p oljj ai ö slmerifa pfättänfä pitää: l

-Poyjaiö tapamaat taiffa muutamia opttain
tuntemattomiafin luotomaita, joiben jouffoon fuu*
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Inu ©röntanbi, (Sötyertäivä maa) ofafp Danmar*
fin omaifuuö. 2 Britannian .potjjaiö slme*
rifa, joljon fuuluu Äanaba, Uup gonnblanbi j. m.
3 Söenäjän slmerifa, Beertngin Salmen tie*
uoiöfa. 4 -Pol)jaid slmerifan ytjbiötyneet
SKapaamaltafunnat. 5 SBapaaivattafunta
Mexito (SJlejifo), 6 Äeöfifen stmcrif an
yljbiötyneet SÖBapaamaltafunnat.

B)©teläsfmerifan pfälläpito: 1 SSa*
paaivattafunta Äotumbia. 2 SOBapaamal*
tafunta -Peru. 5 Söapaaivattafunta Bo*
limia. 4 SSapaatvattafunta ©Ijite (Sjiile).
S patagonia ja Sutimaa, joilla on »vielä
ivapaat peri*afnjamettfa. 6 g)tj biö t ytteet S© a*
paamattafutinat .ptata, famannimifen mir*
ran ympäridä. 7 SSapaaivaltafunta $ara*
guay. 8 SÖBapaaivaltaf un ta Uruguay. 9
Äeifarinmaltafunfa Braplia. 10 ©uya*
na, 9.anöfanmaan, Hottanbin ja ©nglanbin feö*
fen jaettu pirtomaa.

©) Sänö 3nbia pfädänfä pitää: 1 Sfot
slntilli tuobot, nimittäin: a) Rnba ja b)
-Portorico (Spanian); c) Samaifa (Suur*
Britanian); b) tapaamat tafunta alli
taiffa Santa Domingo. 2 -Pienet slntittit
taiffa Raxaibi Suobot, jaetut Suuren Brita*
nian, 9.anöfanmaan, Hodanbin, Danmarfin, Spa*
nian ja 9riiotpn fcöfen. 3 Bahama taiffa Su*
faian luobot, Sunr*Britaniau.

§ 4. Sotaan4aatn. kauppa. 3_fiiiat_tet.
Ruin slmerifanmaita on neljän i(ma*myön

alla, ja foöfa fe on fangen (jebelmädiötä ja mep*
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rifaöta, niin on tämä maanofa fomeliaö faömat*
lamaan faiffia »viljoja, ja tjäneöfä on ilman ptä
joitafuita omitttipafin, jotfa omat muutetut srine*

rifaöta ©uropaan, niinfuin potaatit ja tupaffa.
Äuitettfin on srinerifa faanut toipöta maaopdta
paljon upampia eläimiä ja faömia, niinfuin Ije*
moipa, farmifarjaa, Ktymipuun, foferi*ruo»von, jotfa
faiffi meneötymät peliä marfln Ijymin ja joita en*
nen stmerifan löytämiötä peliä ei ottutfaan. Äauppa
slmerifan fanöfa on »voitollinen ©uropataiptte, jotfa
peliä mailjtaivat taitotöitänfä luonnon tamarotyin;
pttä taitoal)ferunö slmerifaöfa, paitp -Potjjaiö slme*
rifan gjtjbiötyneiöfä SGBapaamaltafunniöfa, on ai*
man mätjäinen.

slmeriiaöta miebään muualle: l) Siirto*
maa taivaroita, niinfuin Ktymta, rommia, foferia,
puumidoja, tupattaa, fxnUja punamäriä, maljogni*
puuta; 2) Surffittaljfoja \a naljfaa; 3) SSkilad*
faloja ja Ijylfeitä; 4) Qopiaa, fultaa, platinaa ja
latteita fiiviä.

srinerifaan tnob a a n munalta: faifentatpa
mapriifi* ja fäptefo=töitä ja muhien 9_eegeri*orjia
slfrifaöta.

slmerifaöfa ou tyrnipä folmeéta pääofaétat
l) SSaöfipunainen fufu 12 midionia, jota stme*
rifan periafujamet oivat, ©uropataifltta SnbiauifP
futfutut; ©urcpataiöten jälfipä (20 mid.), joiben
efimaityemmat tttliwat tänne muonna 1492, japifä
läytien omat panneet adenfa mctfeeti fofo slmeri*
fan. %laista on is mid. ©ngtaubitaiöten, Sfot*
ttlaiöten ja Srlanbifaiöteu jälfipä ja omat potjjaiö
slmerifan maltafuntien päöfanfa; 4 mitt. Spanja*
laiöten jälfipä, omat »vallan päättä SJterifoöfa,
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Äeöft slmerifaöfa ja ©telä slmerifan SSapaamal*
tafunniöfa; i million. -Portugalitaipa, jotfa ornat
mattan päällä Brapliaöfa; 3) SJlegeriläipä (noin
7* mitt.), joita ©uropalaifet ornat oötaneet slfri*
faöta orjiffenfa. -ftaimiöten fautta, näiben pää*
fufujen malitta on tullut fefoitettu fufu (noin 5i
mid.). Äatotiifin uöfo on pääuöfo ©telä* ja
Äeöfi*slmerifaöfa, SJlerifoöfa, ja Spa*
nian pirtomaiöfa. ©mangetiumidinen uöfo on
yhteinen -Poljjaiö slmerifaöfa. Suuri ofa 3nbia*
nidta on pafanoita.

§ S. &rtnpimfirt.

SI) ,pol)jafé Slmetlfan $r)t>téttn.eféfä
Söattaftmnféfa.

Waebinstoni, 40 tity. afuj., ytjbidtyffen
pääfaupunfi, H^öituffen ja -Prepbentin afunpaiffa.

pt)ilabelp^ia, Delamari mirran rannada,
jodfa on 400 tity. afuj. maljma tauppa ja taito
atjfermtd, niin myöö yljteinen ratjan tefo paiffa.

new*Sovt?i, Hnofoni »virran rannatta, joöfa
soo tul), afuj. maljma taito aljferuuö ja partjain
fauppa fofo slmerifaöfa.

Toponi, joöfa on »valj»va tauppa ja taito
af)feruuö, 150 tity. afuj.

-Baltimore, 165 tulj. afuj. marpn »valj»va
fauppa ja taito aljferuuö.

tXexv Ovleane, (9iju orteani) SJlippppi mir*
ran fuuöfa. 100 tity. afuj.

&an Svanfefco, pääfaupunfi Äatiforniaöfa,
Sacramento mirran fuuöfa. so tulj. afuj.

SK. 1848 yObiötettiin Kalifornia, jofa on niin
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fuuluifa fuflan faaliiötanfa, liittoon. Kulta löytyy
tyiefatt feaöfa mietojen potjjaöfa taiffa muttadfa
maapinnan ada *).

.Poljjaiö slmerifan SBapaaivattafunnat, joita,
nyt on 31, omat ytjbiötyneet liittomaltafttnnifp
jonfa yljteifet apat tjoibetaan jofa »valtafunnaöta
ytjteen fofountunetlta apanmietjittä, joida (jadituf*
feda on fefä lafia fäätämä että lain*täyttämä
moittia, pdä tamada nimittäin, että -Prepbenti, jofa
malitaan jofa 4 muop, on Ijadiritffen päänä; apa*
mieöten fofoufeffa taaé on lafia fäätämä »voima.

Raitti uöfon opit omat lumattifet, ja maaöfa
ei tunnuöteta ytjtäfään pääopifp. Sama malta*
funtaa ou iso ttty. nelif. peninfulmaa, joitta elää
noin 25 mittionaa afujamia, iotöta 3 mttl. muotia
orjia etetäpuoleipöfa taljforiinniöfa ; ilman ptä on
fe mailman toinen merimaltafunta. SJtämä yljbiöty*
neet maltafunnat omat perijuurelta ©nglanbin (lir*
tomatta, maan tefeypivät mapaafp »vuonna 1776.

93; sBa(fafunniefa.
XYlejcito (SJlejifo), liiton pääfaupunfi, niin*

myöö apamieöten fofouffen ja -Prepbentin afuu*
paiffa; 220 tity. afuj. ja »valjma fauppa.

(.ntanaEfato, jonfa mieredä on mattafunnan
riffaiminat fjopiafaitvanno., 55 tul), afuj.
°) Äaliforniaöfa, joifa hitta ro. 1848 fefftttiin, faatiln jo

ro. 1853 9521 puutaa, 130 mittonin bopia ruplan av
rooS-it. SUiStraliaöfa, joéfa fulra rvaZta ro. 1851 Ibpt*
tim, fonttiin ro. 1853 jo 23,071 puntaa, eli 315 mill.
bopia ruplan arrooéta. g&enäja, jofa • fitä ennen oli
fulta riffain maa maailmaåfa, antaa rouoftttain noin
1400 puutaa futtaa eli 19 mitt. fcopia ruplan afroon.
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XVeva Kvx\s, Mexito lai)ben rannatta 8
tulj, afuj. ja maljma fauppa.

SJlerifo on tjopiaöta riffain maa fofo mail*
maöfa, ja Rttä on.yljbenlainen (jattituömuoto fuin
$ol)iaiö srinerifan Stittoivaltafunnatta.

(E) JMumfcum sBapaatt>a[tafuuttaéfa.
Bogota, pääfaupunfi niinmyöö apamieöten

fofouffen ja afttin paiffa ; 40 tity. afuj.
on 4,300 fyynärää ylempänä merta.

Z\votto, muorten lomaöfa »vaan fuitenfin
4,350 fyynärää ylempänä merta; 70 ttty. afuj.
ja maljiva fauppa.

SD) SBapaaftalMuntiaefa $mtéfa.
JUma, pääfaupunfi, niinmyöö apamieöten fo*

fouffen ja -Prepbentiti afunpaiffa, noin 40 tul), afuj.
speruöfa on riffaimia i)opia ja fulta faimantoja.

S) tylatan t;t)t>tétt)nctéf.t 28apaatt>afta<-
furmtsfa.

-Sttenos 2lyres, $lata mirran rannada,
pääfaupunfi ja apamieöten fofotiffon ja *prejlbcn*
tm afunpaiffa, 90 tity. afuj. ja »vaijiva fauppa.

S) Äeffartn .ffialtaftutna^fa !8rar.ftasfa.
I\io 'Janeiro pääfaupunfi, Keifartn afuin*

paiffa, 200 tity. afuj, taito aljfenuid ja »varpu
»vaf)»va fauppa.

Braptiaa on 135 tulj. nelif. pentuf. joitta on
6 miljouaa afujamia ja Braptia on fudaöta rif*
faimmia maita maan päättä. H^ituömuoto on
yfömaltainen.
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©) Uns SnMotffa.
<$avoan\xa pääfaupunfi, Spaniaan fuulu*

mada, Rnba nimifedä luobotla, iso tul), afuj. ja
tvaljma fauppa.

Mexito, feöfi stmerifa ja faiffi 7 nyfyiötä
SQBapaamattafuntaa slmerifaöfa (yt)teen 254
tup. nelit, peninf. ja afujamia nom 26 million.)
olimat ennen Spanian pirtomaita, maan ornat ma*
Uitellen muopeu 1810—130 malitta tehneet xU
fenfä mapaafp.

Sluétrafia (taatto ©aartéto).
§ 1. jOIo. Suurimo. _Dfrtt.

sluötrafia, fe on ©telämaat, on ytjbeötä man*
nermaaöta ja fuurcöta joufoöta ifompia ja pie*
netnpiä luotomaita ja faaria, joxben taittein
paritta om Syyni meri ja Snbian meri.

sluötraltan luotomaat tefeivät ttyteen luettuna
160 tity. nelif. peninf. ja afujamet noin 2 mitt.

Uup H° t lanbi, sluötralian mannermaa,
tefee 140 tui), nelit, peninf., joitta on noin puoli
mid. afujamia. Saman itäifetfe ja eteläifede ran*
tamaade jofa futfutaan Uubefp ©tela SS a li*
fiffi, omat ©nglanbitaifet peruötaneet pirtopaif*
foja jotljin i)e laittamat paftantefiöitänfä.

Uuben Hodanbin eteläijlmmäöfä pääöfä, SJlel*
bur n e faupungin tienoiöfa, löyttiin m. 1851 ful*
taa, jota fenjälfeen on faatu pedä enemmän fuin
miöfään muuöfa paifaöfa maan päättä.

SGBaariin otettamimmat lxxobot omat: l Uup
©ninea. 2 Uup Seetanb. 3 SSan $)iemes
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uin Maa. 4 Uup Britania. 5 Seura luo*
bot. 6 Saubmicljin luobot.

§ 8. -s>irtrtn=_rtrttu. Suottrtntrtt. -Mfujrtmct.
Ruin sluötratia on fuurimmafp ofafp fuu*

maöfa myööfä Ooniöfa) niin on ilma Ijymin lätn*
min, maan meri fyaalafoittaa fuitenfin fuumuuben.

sluötraliaöfa on putttoö fyötämiötä eläimtötä,
jonfa täljbeu monta fufna fen afnjattiiöta on ty*
mifen fyöjiä; ©uropalaifet omat fuljettaneet tänne
Ijemopa, fanvifarjaa ja elo lajia j. m. stuötratialai*
pila ei ote fiturta fanöfafäymiötä feöfenäätt, \maxx
mietä »väljemmin muiben maan afujanten fanöfa.

Uup HoÖ^^^t i<* läljeifet luobot omatafutut
taiffa sluötralia futfutuilta

tymipltä, jotfa elämät täybedifeöfä luontofappateen
tilaöfa. SJluttöfa stuötraliaöfa afuivat SJ.alajit,
tyottanfa muötan=ritöfioita. ja Seura*
luotojen afujamet oivat opfp ottaneet Kriötiu uö*
fon, xman muut sluötratian afujamet omat
fanoita.


