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«kertoelma maasta, minkälainen se on ja mitä se kantaa,
kutsutaan llen^:'at_a'l..l, se on .-lid de_»_.!,_. s! eli H_»Ä-tie-

tbelii.»
Maa on ympyrjainm, melkein kuin kera eli pallo Mut«

ta se on kuitenni' joksikin suuri pallo. Silla poikellensä
maan läpi on< 1,200 Ruotsin penikulman paikoilla.

Maa liikkuu irtonaisesti taiwaan awaruudessa, monen
muunk.i luonnon kappaleen keralla, jotka yhteiseen nimite-
tään Hlaail,_,_,l.zj_

Tairvaan pallot eli tähdet taiwaalla owat: -^us.nl.o^-,,
l-.11._1a, ITuitl» ja 1'1.1.1.a-lahllli. Auringoilla on oma wa-
lonsa ja pyfyywät keskellänsä aina samalla paikalla. Maat,
jotka auringoilta lainaamat walonsa ja lämpymansä, owat,
kvin meidänkin maa, itsestään tummeat, auringolta ki.rtäwät,
kappaleet. Kuut taas seuraamat juoksussaan maita; mutta
Tukka-tahtien perustusta ci wielä oikeen tunneta.

Johdatus.

Ajatuksissamme kurvailemme wiiwan olewan pistetyn
maanlapitse. Tgtä kutsutaan maan Molem-
pia Akselin päitä sanotaan maan Xl.voil.-_i.

Maalla on kahtalainen liikunto: nimittäin auringon ja
akselinsa ympäri, s. o. hän kiepuu ympäri, aurinkoa kiertäissäan.

Kulkunsa auringon ympäri täyttää maa 365 päiwäan,
5 hetkeen, 48 minuuttiin ja 48 rapaykseen eli terttuun; joka aika
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Kuu, wälisti satuttua suorallensa maan ja auringon
nälillen, estää auringon walon maaha-n lankeamasta, ja niin
illn.styr, 3**ä!vä'»-^l,»»«-n»»...

Aurinkoa kiertäissä seuraa maata l^nuki, joka samoin
kiertää maata, kuin maa aurinkoa.' Kuu ta.wits.e puolen
kolmatta kvmmentä wuoro-kautta päästäksensä maan ympäri,
jonka ajan nimitämme li„„Ka„d«.l.-'l.

Jos maa taas juostessaan joutuu auringon ja kuun
w.nh.illen, wiskauntuu maan warjo kuuhun, joka siitä tum-
menee Tämä on -^iMI.-p.lNl-l.nös.

munitaan VVuollel-»!. Tämä kulku on niin koma, että maa
silmä.-räpävksessä jo lentää 3 penikulmaa. Maan liikun-
nosta amingoitse syntyywät wuoden ajA.t: l-iezä, l^e
väl ja eli Syys.

Akselinsa ympäri käännäiksen maa 24 hetkessä, joka on
VV..O--0-!.-.«_.. Tämä liikunto synnyttää taas Yö„ ja
_?äivä«..

Maan Nawat o.vat aiwan wastatuksin. Näistä kut-
sutaan Pohja-tähden alla olewata napaa pol.^oi» nawal.-.!,
ja toinen tämän wasta-päätä l^telä-nasval.«,A

pol^'»,non on ilma, jonne joudumme Pohjois-napaan
käydessämme. l__.«liil<i.. kutsutaan, Etelä. nawallen saatta-
maa suunlaa. .la jääpi oikeallen kädellen, Pohjoiseen katsois-
sa. l_.iin-j! on silloin wasemnialla puolella. Walta ilmat
omat siis neljä: l>»»l^i_ eli pohjoinen, liltllä, Itii ja l-ä._-i.

Aurinko nousee Idästä ja laskeiksen Länteen, puolipäi-
vän aikana on hän Etelässä ja sy-vän-.yölla Pohjoisessa.
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Maata kuwafaan ympyräisellen pallolle, josta syntyy
Ilu^a-pnllo; tahikka piirrämme kaksi kehää eli ympyrä,
paperillcn; toiseen ympyrään kuwataan maan toinen puoli, ja
toinen tacl^ toiseen, ja niin saadaan liol-ä-l.»»N». Manner
painetaan sittemmin jollakulla wärillä; waan wesi jätetään
tawallisesti paperin karwaiseksi.

I-O..NÄ. on ilma Etelän ja Lanteen mälllla, 1_,,<»1e1*1.,.

sanotaan Pohjan ja Länteen .välystä, li»ul.Ko eli lt-i-p l_>
on Idän. ja Pohjan maiheella, ja I^oiliuen taas Etelä l

ja Idän keskellä.
Maan pinta on osaksi wettä, toiseksi mannerta Hl^n

l<.l-l>el.B_ mainitaan kowemmat wedestä nousemat osat maan
pintaa. _Uo.i, VVssllameri, Oeean on sUmmatoin, suo-
lainen mannermaata piirittämä mesi.

Suurin osa manteretta on kahdessa tingassa, yksi kum-
Mallakin maa-puoliskolla. Suurempi ja lemcämpi näistä
kutsutaan VVanl-al.-»» -_laa»lmal*_i; sen suhteen, että man^

himmat tunnetut kansat owat siinä eläneet: Toinen, keskel»
tään kapea ja ikään kun kahdessa osassa ole.va manner ni-

I-l^Uator eli -?ä.iviil,.tas»«^«_ on wiiwa, ajatuksissam-
me wedetty poikki maan molempien Napojen keskitse. Eqwa,
tor kulkee siis Idästä Länteen, ja jakaa M-l-pinnan kahteen
yhtäsuureen osaan: l'ollois- ja Ltrlä-^uoli.l-o. ?<»l,oi-!.
nuoli»!!,, on se maa-puoli, jonka keskellä Pichois-napa löytyy.
ISIÄ hi-l'»,<>l,B.*ol.__ sanotaan taas sitä maa-kannikkaa, joka
piirittää Etelä-naman. Me asumma Pohois-puoliskolla.



6

mitetaän DnlleK»! lN»nilm_,l.B.. Paitsi näitä löytyy wielH
Wanhan Maailman Koilis-suunnalla suurenläntä manner,
nimeltä llusi Nnllanl..

Halki maan, molempien Napojen lawitse, kuletetaan taas
muita miimoja, U«_*__li__nien eli puolikuivaan liaarien
nimellä. Meridianin saattaa kulettaa minkä paikan läpitse
tahansa. ___n»im_iinen Puoliskaari eli l^errl.-merin'i» ui
on medetty aiwan Wanhan Maailman länsi-reunatse I^erro-
nimisen saaren halki. — Näin jakauntulf maa uudelleen
kahteen puoliskoon: Itäiseen ja --Äänteiseen. ItälseKs.
_puoll-._is._i!.! kutsutaan Ferro-meridianin itä-puolella olemata
maa-kannikkata; l^änliseK». -.1«_5,-pnolel.!_i taas sitä, joka
samasta Puolipäimän-piiristä jääpi Länteen.

Wanha maailma on melkeen kokonaan Itäisellä mqa-
kannikalla, ja kutsutaan myöskin II» ___2k,ilm».:B_. Uusi Maa-
ilma taas on tykkänään Länteisellä maa-puolella, ja kutsu-
taan siis I.ÄNB-.n»-,.1.n21.8.. Uusi Holland on Itä-puolis-
kon koilis-reunalla.

Päimän-tasaajan molemmin puolin on medetty rinnatus«
ten kulkemia miimoja, jotka sen tähden kutsutaan Nmt» eli
"l_»3_,-^_npsri>.li«_. Mistä kutsutaan kaksi, yhtä kaukana
Eqmatorista, Irnpi^lKg» eli lläänne-^mu^, öiksi. Mtä
pitkältä Namoista, kun Käänne-ympyrät omat Päimän tasaa-
jasta, kulkee taaskin wiiwa-pari, nimeltä _V»ps»-^mp^r»t.

Käänne» ja Napa-ympyrät jakaamqt maan erinäisiin
piiriin eli VV^öl.^Kl.e.-!--!.. Napa-ympyröiltä rajoitetui-
ta Vyöhykkeitä nimitetään liemiksi piiriksi eli 'l«dw--
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Päiwän-tasaajalla, Puolia-kaarilla ja Minta-ympyröilla
määrätään kunkin paikan sia maan päällä. Jokainen ympylä
jaetaan 360 yhtä-suureen osaan, nimeltä t_.r»_li eli pvKäl».
Joka Pykälä säretään taas 60 Minuuttiin, ja Minutti
60 8ol«unlilin. Meridiaanit osoittaamat paikan piUlucleu
halkimaan (-_l.nFi.z-6) tahi kuinka kaukana palkka on ensi«
«iäisestä Meridiaanista, lukein itäänpäin Eqwatoria myöten.
Kasa-ympyrät osoittaamat taas paikka-kunnan I_eive^6eu

poikkimaan tahi kaukaisuuden Eqmatorista, lukein
sen paikan Puolipäimän-kaarelta, pohjoiseen tai etelään. Le^
wyys taita siis olla seka poimuinen että --.telliineu.

malllgi^ Napa- ja Käänne-ympyröiden wälillä olemat maat
kutsutaan l-iimmiksi W^!l^-ii.eil.»i, ja Käänne-pmpyröi«
den mälys saapi taas nimen: I^uumÄ t^iiri eli lle»ti «,!>».



Nnun-lKsi sanotaan medeltä huuhdottua maanreunaa.
NgntÄ-mn» taas on rannan ja lähimäisen ylä-maan malil-
la löytymä alanko.

Saari »n kaikin puolin medeltä piiritetty maa. l5»
riksi sanotaan pieniä kimisia saaria merellä. Kokous pie-
nempiä tai suurempia saaria kutsutaan Bn.*,si»lol.-i.

Maan-pinta; Meri ja Manner.

1.

-_1.-»u.er<-el.B. eli Klan,.«_*-,_.».*!«.i kutsumme isompia,
yhdessä olemia, maita. IViemi..»! ja !V'ien.in_»i_l_i kutsu-
taan ne mantereen osat, jotka useammin puolin omat medel-
tä huhdellut, ja ainoastaan yhdeltä puolelta maahan kimite-
tyt, 'lalpalo (Lat. Islllu,..») on kapea maa-suikale, joka,
mesiä eroittaen, yhdistää kahta maata. !N«» l.ielul«-._.Bi kut-
sutaan kaitaa, järmeen pistämäta, nientä. IViemen-non»

Hleren-ll,l»lle1_8i sanomme mantereesen tunkemata osaa
merestä, on lemeämpi, amonainen lahti. BÄl»mk.
eli -<VÄll-1.n..*, on pienenläntä lahti eli mutka, jossa alukset
omat myrskyilta säilytetyt. Bulmi eli l*.-*!w»nl(i on kapea
mesi, joka yhdistää kahta laajempata mettä.
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VV»,,!.» eli Illi-n.Kunrr on maan Itä-puoliskolla,
pailsi kaakkois.kolkkaa, joka pistäiksen Lansi-puoliskolle. Le-
weydellänsä täyttää se melkein koko Ita-puoliskon, ja on suu-
rimmaksi osaksi sen, pohjo is.kannikalla. Ainoastaan yksi.man-
han Maailman niemi yletty eteläiselle maa.puolelle. Tämän
Maailman pohjoisimmat niemen-nenät eli -karet owatOz, I'»!-
-mu»-» ja B«.ver<,v«.4_t<>ti.t!l,,»<»i, joka edellistä itäisempänä,
pistäiksen korkiammall^ pohjoiseen. Eteläisimmät niemekkeet o-
wat llv^v»n Xi, ja itempanä (.-»z. /X^,.ll_»s,
Suomeksi lVeulll.Kiiilii, joka myöskin pujotaiksen enemmän
etelään. Länsi-reunallaan lähenee Wanha ensim-
mäistä Meridiania. Sen länteisin niemi on <>z, W<r<iu,
eli N»ol. <.«»-!»«»*!*.; kaakko-puoleinen kulma taas kutsutaan
-llä-Kiilel.»,. Wanhan Maailman laajuus idästä länteen on
miltei puolta suurempi kuin pohjoisesta etelään. Suuri sum-
n^.loin mesi tunketksen lännestä melkein Wanhan Maailman
kcskellen, ja kutsutaan sen suhteen Toinen
etelästä nousema kaita lahti, nimeltä _Vr«l-i.»n lullli eli l^u-
l>Ä-ln«',-i, eroitetaan Oali-merestä ainoastaan kapialta __»ull/.

nimiseltä taivaleelta. Näiltä mesiltä jaetaan Wanha Maail»

eli l-iirl-i on jarmeen pistämä kulma eli kolkka maasta. —

Missa meren pohja koholaiks.n meden pintaan, siinä sano,
taan l-u<*cll*n oleman, joka hiekkaisena nimitetään lliel^a-
eli llielll-luollol^i. Kimmen luoto kutsutaan lii^vi.li», il^i.

-lkauteieil» löytyy kolme: t. VVnnl.» eli Iliiinen
Hl»n„<r, 2. l_'u>.i ell l-änteiunu Vlan ncr, 3. llul-
l-»ull eli l?!oili_-<V_»nuer.
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ma kahteö.. osaan. p<j-.^»npui»leinen näistä osista on Wä«
li merestä pohjoiseen ja itään, mutta Punasesta-merestä kaak«
koista kohden. l_oun»t.p,,oleinen osa taas piiritetään po-
hosessa Wäli-mereltä ja idässä Puna-mereltä. Molemmat
osat yhdistetään Bnet__'in taipaleelta. Wanhan Maailman
manner jaetaan kolmeen Maa-osan: _^»i», Nnrup» ja
_^__srll«».

Vu3l. ett l__än»-m_,nner on tykkänään Läns-puoliskolla.
Nämä manner on 'halimaan aiman pitkä, mutta poikkimaan
kapia. Sen pohjaisin puoli on saari, kutsuttu 6M,.t»n_l eli
Nu<,..n*n._,H Uuden-mantereen etelm niemeke on (_.»p N or„,
Luli-ml.-»n saaristossa. Pohjan puolella on Uuden Maail-
manmanner lemein. maikka fekin^lemeys, pituuden suhteen,
on aiman pieni. Länteisin niemen-nenä, Asian Itä-kar'en koh,
dalla, on nimeltä pri»» Wi-ie» <_^»z,. Grönlannin itaran,
ta, sikäli kun se on tunnettu/ kulkee, läntisessä maa-puolis-
kossa, aiman liki puoli-päimän kaarta. Uusi-
maailma oli jaettu kahteen osaan, jotka yhdistetään', päimän-
tasaajan pohjois-puolella, _?nnl»l,.n-taipaleelta. Pohjan puo-
limainett osa on tykkänään pojhois-puoliskolla. Suurin le-
meytensä on pohjoisessa, josta se sitten kapenee mähitellen
etelään päin. Etelä-puoli taas yhtHy lttode-reunalla', Pana-
ma-taipaleen kautta, .ohjois puolen kanssa. Se on suurim-
maksi osaksi Maan etelä-puol.skolla, ja sen itä reunalla; ai-
noastaan ylimmäinen puoli pistäiksen pohjaiselle maa-puolel-
len. Myöskin tämä osa Uuden Maailman mantereesta on
lewein pohjoisessa ja kapenee etelässä kapenemistaan, niin että
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se näyltään on melkeen kolme-kolkkainen. Koko Uusi maaile
ma luetaan ainoastaan yhdeksi maii-osakft, nimeltä-^morik»,
jonka pohjois-puoli kutsutaan poll^oi« i l<l.'ksi ja etelä-
puoli _-_lk_ä-^_N-e,ll.l.'ksi. -

llu« I_l«)ll_,n,l eli lllllnaro» on Wanyasta Maailmasta
koillista kohden, Itä-puoliskon etelä kannikalla. Laazuus poik«
kimaan on suurin keski paikalla. Pohjan-puolimainen kärki
on nimeltä t.»l» VurK; etelin taas t)np XVil»o„. Halki
maan on tämä manner lyhyempi kuin poikelleen. Ulimaroa
on .viides maa-osa, nimeltä _Vu«l_iil_«, johon myöskin kuu»
luu slimmatoin joukko saaria.

Maa-pallo jaetaan siis vvillven eri Uan-osÄgn, ni»
Mlttäin: _^«il_, Nurop», ja _Xu»lr»li».

_^5.8 on Wanhan Maailman kaakkois'puoli. Lännessä
se yhtyy Europan kanssa. Afrikan kanssa se lounat.suun-
nalla yhdistetään Suetz-taipaleen kautta. Itci-pohjimmainen
kulma Asiasta eroitetaan Amerikasta v^ringin salmelta.
Pohjoisimmat käret omat l>l>p /lnimurn ja Bövl-r«vni.>
1<.«31-l»n<»i. Itä-puolella löytyy kolme' suurta menn-maata:
I'B<_l»nKt«.«'l.l'en-maa, josta rannimmainen niemeke kutsutaan
11-t liärel.»!; l-1Ä.n.81-l,3tl«», jonka eteläisin kärki on nimel-
tä t-np __l.z.atkn; ja l^orcl.. Etelä puolella löytyy niin-
ikään kolmet wielä suurempata niemi-maata: llliinen _!„<_..

an-nllm», josta toinen ja pitempi puoli kutsutaan _.-!».«_:>

.--.-niemeksi, minkä eteläisimmät karet omat t_i»p N0..»«.»_»

(.^p N»r<» eli v0u11,,/ Asian eteläisin niemen-ne-
nä; iLtinl.-.en lnäian-nlem,^ joka wähitellm kapenee
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etelässä ja loppuu Op t_„mnrln nimisellä niemenme-l
nallä; ja _^r.*»l>i'»n niemi, jonka etelä-ranta on aiman laa-
ja, lounaasta kaakkoa masten. Lanteen päin on ainoastaan

yksi niemi-maa, nimeltä: l-.iin»i-.^»i». pien.H-*..» eli IVA,I<».
li», jonka »viimeinen kärki on Op ltul,». Asiaan kuuluu-
mat seuraamat suuret saaret: t_v>»ri_,, löytywä Wäli-meren
kaakkoispaäsfä; Arabian eielä puolella; <.«>vl<»n,
lantisen Indian niemen etelä rannalla; 0f.,.-*!-. Znlli»,.- eli
Bnnlll. saaret (Buu,_.tl2. -ltorne», »l,v» ja <_.<!»>,<*») koil«
liseen itäisestä Zndian-niemestä; pien, t i*.„nl.i. saaret omat
aiman perätysten itään päin, It,l.'n ja lA .,»«>_-'!«

mälillä; Hl«_ul--.k^saatet (l)»l-ilulo, <>,»»_ j. m.) Celebes-
saaresta ilään; H-l»^in«lÄ,.l»O ja pllilippinil ,<__.. n eli
lNtlnill», j. m.) Born.osta kaakkoa kohden;
l-l_,i„l.n, itäisen Indick-niemen itärannalla f I'i«iv«n eli
aarnin»-», pohjoiseen Philippineistä s .l.»l,»«l,»-saaret fi-lin.
«n, Bi_.l»l<f, IXipon, Hesu) ja !_»_,! ll»li», mantereen itä-
rannalla; sekä l)u,i Biziir>», saaristo löytywä Asian pohjois-
rannalla.

H_.'r.l.l, on wanhan Maailman lounat-pu.li;» se yhdiste,
tään kaakkois-puolelta Asian kanssa Suetz-taipaleen kalltta, ja
piiritetään pohjoisessa Wäli-mereltä, idässä Puna.mereltä.nmt-
la muuten Walta-mereltä. Länsi-puotella tekee meri suu-ren
mutkatt, nimeltä l-.u>n«»n-ll.l»ti. Tämä lahti jakaa Afri-
kckn kahteen suureen niemeen: lii..._ne._ näistä, Wäli- ja
Walta-meren malilla, on joksikin lemeä ja rannaltaan mel-
keen luokin eli wempeleen kaltainen; eteluine» taas, Walta-
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mnelta piipitetty, on alussa aiman lemi), mutla kapenee ete-
lässä ja lopyuu ikään kun katkennut »veitsen kärki. Afrikan
itäisin kärki on l_-»l» (^..-»r^asui.. Eteläisimmät niemekkeet
o»vat Uvvä l.»ivo-Klirl.i ja tätä mahan koillisempana
t.l»l» -^ssull,»!.: jänteisin on -s..<.__a-l.BrKi ((_l>p Verl-e);
luoteisin, <Fil,rall»r.salmen kohdalla, (.»p Bp»rt<*ll; ja poh-
jaisimmat Op jft<»« ja, siitä mahan luoteeseen, (.»z, Itlan.

Kn Halkimaan Blanko-käf'erstä Ugulhas-kärellen on »vähäis-
tä pitempi kun poikkimagn Ruoho-kärestä Gu rdafulAnimisel-
len niemekkeellen. Afrikaan kuuluu suuri Hl l.l_-*55331*21.*.»«,.,

koillis-rannalla; iVl_,»<._,renl_-,8-s«-.rel ja Ilonr
dun, itään Madagascarista; ja luode'-rannalla seuraa»vat
saaristot: I'«r<.elrÄ-»-.»rel, läns-puoliskolla; p»»l»>

<'»,.«»!_!- eli ?_l»l!o!r-« 8 3-»rl>l, Dtelä»Bet s-_»n3ll»-
--«»ln el (^'< n<'i.--'», <_._»n»ri») ja ( «n Verl_e^Bal»r<t
eli l^,l9l_'l-Kli.en snärjt, länsi-puoliskolla.

I2u.'l>>.H on luodeA-osa Manhan Maailman manterelta:
yleM itäisen »naa-puolen » ohjois-kannikalla. Idässä se yh-
tyy Asian kanssa. Rajana molempain »välillä omat l_.s»l-
tunturit, ll)r_»l-^lsl-», -_-l,Bpic»n.n.e,i, t--,,!.'». n» »vuori-selkä-
y»ä ja Wäli.meri eroittaa Eropan Afrikasta,
tzännessä ja pohjoisessa rajoitetaan tämä maa-osa Walta-me,
xeltä. Suurin pituus on itä-pohjalta, Asian pajalta Euro-
pa» lounat-kulmaan nimeltä <_.»!_ 5. V ,nel„t. Pohjoisin
kärki fnaytereesta on Xu,<ll.)„, sti^tta .^luzzl'»"! »"lrt,, poh-
joisin kärki !>>ar<.-t.Äf, on »vielä pohjoisempana. Iti,!ti..».
mp»i, Ruotsiksi Öslrr^ii eli Il«-_ner., tunkeiksen lännestä
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Europan pohjois-puolellen. !«»-„»<. »en ja Malta-lncren ma-
lilla omat -_»l.»n6inl»vi_!n-ja »lulllin-niemol, joista edelli-
ney on jaettu kahteen malta-kuntaan. Ruotsi ja Norja; ete-
lässä löytyy: pvreni-Ä-nivml (Hispania ja Portugal), lta-
Ii», l_i,<._ign.m».*,, ja l!,un, Mustan-merenrannalla. Eu"
ropan eteläisimmät niemen-nenar omat t_»z, Hl_.«»p,»,> Gre-
kan-niemellä, ja Qnp !'»> i k-, Gibraltar^salmen luona, kaikkein
etelin. — Suurin, Europaan kuuluma, saari on __», it»,.„i_»

(England ja Skottland). Muita suuria saaria löytyy: _Vl>7
v»H«» Beml^Ä, kaakkois rannalla; l»l»n_l, suomeksi laä-maa,
meren selällä Grönlannin ja Norjan matilla; llrl»n<l, Bri-
tanniasta länteen; Huntin saaret 8»>el»>»<l, l^^en, l-_>nF«.
lanll, !_»»_»„«-, V-,__-«_s), Skandinamian ja Juutin niemen
wälillä; Wäli-meressä löytyy: <_!_.„<->» eli t>e«», koiltseen
Grekan-maalta; I^essropnnte eli -3Fril.c.« (Eubea), Grekan
itä-rannalla; 8i<:ilil», Italian ja Mikan »välillä; 8»r_l,„.»

ja t_or-.i1.-,, Italian läns-puoleUa; Hispanian itä-rannalla on
1111-leari-saaristo (Malorca, Menorca) ia Pithiusi-saaristo
(Iwiza, Formentera)

eli uuden maailman manner, 0.1 tykkänään
maan länsi-puoliskolla. Molemmat niemi-maat, po_,.i<'i<- ja
l-tt._ä-H.n.er,l«», yhdistetään _?»nnn._..taipaleella. Posjois-
Amerikan suurin pituus on luoteesta koilliseen, niemen-nenäs-
tä, nimeltä -_"rin_ VVI-les t_»p, Panama-taipaleellen. Ete-
lä-Amerika on pisin halkimaan, pohjos-kulmasta, <>»p i-.».»
1i,,»,, aina Op lloorn nimisellen kulmallen. Etelä-Ame-
rikan kaakkoisin kulma on (.»z» Noyue; lanteisin Cnp Va-
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rim». Pohsois-Amerikan länsireunalla löytyy kaksi kaitaa
niemi-suikaletta: pistämä lounatta kohden, ja t.»»
-.lornis, ainoastaan yhtä kapialta salmelta eroitettu MlNte<
reestä. Californian miimeinen kärki on t_Zp Bt. _-.««»« ni-
minen. Pohjois^Amerikan kaakkois-kulmalla löytyy Lassin -

maa, luultamasti summatoin saaristo, eroitettu Grönlannista
vÄ.f.n-zn-u.el.». Itä-rannalla on 5 nientä: Vlelvilll», län-
teen Baffin-maasta; l_»l»l_»«ll»r. lemeä, kaakkoa kohden käy«
pä, niemi-maa; HuBl.B_.ulll»n--, pienenläntä niemi Labra-
dor'»» etelä-puoll.q, ainoastaan kapialla taipaleella mantcrec-
sey yhdistetty; riuriä», tunkeima koillista kohden pohjos Ame-
rikan koillis-kulmalta, ja loppuma Op ls»l,l«.^kärellä; V"-
-«»ta», rientämä Pohjoseen etelä ja pohjois-Amerikan »vaiheel-
la. Etelä-Amerikassa ei löydy merkittämiä niemiä eli niemi-
maita. — Amerikatar, kuulumat seuraamat suuret saaret:
«Lrönlgnt., se on Nu<.l_„-._.+, mantereesta itä-pohjallen
eroitettu Bassin lahdelta, ja luultamasti, saman lahden poh-
iyis-puolitse, yhdistetty vevon nimisen maan kanssa, joka
taas eroitetaan Vaffin-maasta salmelta, kutsuttu -_t»ra^l.»>
«»n'» ja I_»n<._,,l»>r-_i»lmi; Grönlannin eteläisin kulma on
<-.Hp Bp<.t^l_f.rsslf. pysty-muoret, saaristo meren
selällä Grönlannista kaakkoista kohden; B<_uU__,,npl»t<in,
Melmille-niemen etelä-puolla; IVe^v-^uunl-IÄNII, Labrador-
mantereesta koilliseen eroitettu aiman kaitaselta salmelta; 8u...
ret ltul.-», H»m»i<:_., l-!l,ili eli Bt. s>o
«ninFn, paltorieo), etelään ja koilliseen Florida-niemestä ;

4ul.Hnn«l-seu-sKÄ_'-) lahdessa Etelä Amerikan pohjois-rannalla;
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maa-osaan kuuluu Uus Halland eli
Ulimaroa ja summatoin joukko saaria, Asiasta koilliseen päin,
osaksi itäisellä ja toiseksi läntisellä puoliskolla. Suurimmat
näistä oivat: l_l,.__ t_iuinl_., Hollannin pohjoispuolella; Iti.
Lt, il 3nnia ja tl. 1111-näi, l). <-.«,, nc»n itäpuolia; -tl.
<_.»le,_<.ni», U. hollannista itään; Vi»,» l>!< n.1,.-»»»», N.
Hollannin koillis-rannalla; 11. _>.«»!»,__!, Wan Diemen-maas-
ta äiiä itään. — Merkillisimpiä saaristoja, päimän-talaajan
pohMs-puolla, o»pat,: Hl-.ril.nil eli l_«tlro»,it, Philippinia-saa-
risra qijä itään; <__l.ru_il.it, Marianiloisla etelään; l^orä
Hll,lFl'l,vl.'n.B.*»2re-, edellisistä itään jakoilliseen, osaksi Equa-
toriy ala.puolla; B»n<_wi<:ll>Bn»ret (o^v^il,i j. m) kauka-
na »viimeisistä kaakkoa kohden; — Päimqn tqsaajan etelä
puolla omat muistettawat; 8l»l»,no»-8_»_», et, U. Britannias-
ta itään ja koiliseen; l!«:l.ri.i>l, itä-pohjallen U. Caledo,

niasta; VBtli^v^^llo„.»l*_«ret, etäällen itään U. Caledoniasta;
Beuruulleu-»_.»ret (0<»lleil!), Vstäwyyden«saarista kotma-
sey kaakkoseen; kaakkoseen Seuruuden-saa<
rista; _llatal-_-^Hi»rvt, samoista saarista koilliseen.

I'uli ,n.i», Etelä-Amerikan eteläisin osa, eroitettu mantereesta
kapialta Magelhaenin-salmelta.

Walta-meri jcretaan tawallisesti wiiteen eri osaan: 1.
Pohjan-puolinen eli ttn..lun--ner_; 2. Eteläinen
,lli«ilneri^ I. l.änt.__ell» eli -Vll»»lil»ulnori; 4. Lleläi.
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polettine» .._.B-.ne,*_, löytymä pohjois-naman ympärillä,
piiritetään Europan, Asian ja Amerikan pohjois-rannoilta.
Molemmin puolin lää<maata ja Barrom-kanaman
kautta yhdistetään tämä meri Atlantia-meren kanssa. Bering.
salmen kautta päästään taas Itä- eli Hiljaiseen-mereen
Europan rannalla synnyttää Zääimeri suuren lahden, nimel-
tä Asian rannalla taas <_«>r.!__._»-..»._en,
Nomaja Semlja-saarien itä-puolla/ ja <)l.l_*_,_ll»n. laä-
mereksi kutsutaan tätä malta-meren osaa sen tähden, kun
se suurimmaksi osaksi on peitetty ikuiselta jäältä. Mitkä
saaret löytyy pohjbiF- lää-meresia?

_L1..1ä «liiä-mr, >' piirittää etelä.na»van, eikä koske mii
hinkäan »nantereesen, mutta yhtyy Atlantian, Indian ja Hil-
jaisen meren kanssa. Tämä meri niinikään peitetään, »vuo-
den ympäri, paksulta, sulamattomalta jäältä.

nen- eli lnäian-meri; 5. lläinen ) "l^^nl eli llll^ainl n-
meri.

l-»nt',n?n- eli -4l_-,n_.»__ ,nr?i, manhan maailman län-
tistti ja Uuden maailman itä-rannalla. Aämä meren itäreu-
nalla on siis Europa ja Afrika; länteen päin taas on Ameri-
ka Pohjois-jää-mereen tästä päästään taikka Europan ja
Grönlannin mälitse, se on molemmin puolin Islandia, elikkä
Li-lfin-lullllon, ja Narxivv-sÄhnon kautta. Etelässä se taas
yhtyy etelä-jää-meren kanssa; Indian-meren kanssa koillis-
ilmalla, Afrikan alatse, Hymän Tonvon-niemen kohdalla; ja
Hiljaisen-meren kanssa lounat-luunnalla, Amerikan alitse,
llour_--l.iiren paikoilla ja Magelhaen-falmen kautta. At-
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lantian meren pohjois-puoli, sulettu lännessä Islannilta ja
Britannialta, idässä Skandinawia- ja Juutti-niemiltä, kutsu-
taan 821.z*1.n-n_«rl'Kl.i, Ruots. -Vttr<-»Hö__ (pnl^gnmeri);
eteläinen puoli taas, Afrikata kohden/ kutsutaan Nt.uplnn.
n.l-re1.8.. Länteen päin synnyttää Atlantian-meri Amerikan
rannalla seuraamat lahdet: Ni.ssin-lnl»-.en, joka vavi»-»,»!.
men k>mtta tunkeiksen mantereesen Grönlannin ja Baffin-maan
wälillä; llutlzonin lakti ja l__u>.son'in »ulmi Baffin-maaN
ja Labradorin wälillä; l_urentz*»-l»l»li, Ney-Fuondlannin
ja Uuden Skottlannin wälillä; Uuden Skott-
lannin ja mantereen »välillä; l^iinz-lnllii-n-meri, suurien
Antilli-saarien maineella, ja Hlexieu-l»l_l!, löytymä FlotidÄ
ja Aucatan-niemien mälissä. Mexico.lahden etelä-puoli, Yu'-
catan.niemen läns-rannalla, kutsutaan (_.»n_i.e«_l.e-lnl.6«l.«!i.
Mns India-meren etelä-osa kutsutaan Oä'railji»n-nle,el:3^;
tällä merellä on lännessä ll un«luras- ja (i.uc.lelnal«-«»ut
Kat, ja etelässä Etelä-Amerikan Pohjois rannalla kattanen
lUl,r2et*vl,t»-lÄl.l_. Hudson'in:?al)ti synnyttää etelässä .la-
--.«--.---.-,tl-.n. — Itä-puolla löytyy: Afrikan rannalla, Equa-
torin alla, t__uin«» t»llli, ja Europan rannalla l_..B<*-.v»^
lallti eli N»n!.l>»n «nnlä.-», Pyrenea-niemen Pohjois.puolla.
— Pohjan- eli Satsan-meri tunkeiksen syMllen mantereeMn
ja kutsutaan sorjan ja Juutin »välillä BliNF<r-N»e_l;
mutta kaanna'ttva koillista kohden, muuttuu nimi, Juutin ja
Nuoisin wälillä, EtelMä antaa Uo^jan-me-
ri ckMn ahdellen'/ nimeltä fa y^tW Atlaritia^
mereen, Britannian etelä puolla, salmen kautta, nimeltä H»-
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nun» eli l « z^lnnrlx». Kanaman kapein osa, mantereen ja
Englannin malilla, nimitetään _?as tlo Irlannin-
.iär^vi eroittaa Britannian Irlannista. Kutka omat Atlan.
tian-meren saaret?

Atlantian-meren yhteydessä omat myöskin N... lian-me-
.*! (Itä-meri) ja Keski-meri. Itllllian-ltterron tullaan Kat-
tegat-lahdesta kolmen salmen kautta; t>r<--._.n_. (Äyri-salmi)
Ruotsin ja 8» <*!«,»_! nimisen saaren »välillä; 8..,»» velt
(salmi), Seelannin ja Fyen-saaren »välillä; ja _?«>«! l_l«ll,
Fyenin ja lutlannin mälillä. Sittemmin jakauntull Nalli,
»n-mori kolmeen lahteen: l'l.l^»n-l-,l,ti, joka rientää poh»
joiseen, 8..1>,».<*!.-._. l»_i itään päin, ja Nissn-lallti koillista
kohden. — __»«»!..-morren on ainoastaan yksi kulku, Afri»
kan ja Pyrenea-niemen »välillä, nimeltä <_>ilirÄltar-zulmi.
Tämä meri rajoitetaan pohioisessa Europalta, etelässä Afri-
kalta ja idässä Asialta. Posjoiscen pam löyt»)y kaksi suurta
lahtea: _^r<'l,iz.<*l_,^l eli _^,^e»-li,l,ti, pienen Asian ja
Grekan-niemcn malilla, ja _^.11,n..i.n-l:,l»... Italia-niemen
kaakkois-puolella; ja niinikään myös kaksi pienempätä mutkaa:
I-ion- ja l_l<>lll,Ä-mull,»t Italian länsi-puolla. — Etelään
synnyttää Keski-meri, Afrikan Pohjois rannallen, Bi<lrgli.l_.
<l«n. Tyrrheni-mereksi sanotaan, Italian, Sicilian, Sardi-
nian ja Corsican malilla olemata mereii-sclkaä. Tältä seläl-
tä päästään, Italian ja Sicilian »välitse, !Ue..lN2-!....n.1*..
kautta eli sillen Keski-meren selällen, joka
suletaan toiselta puolelta Grekan-niemeltä ja toiselta Italian
eteläiseltä ja Sicilian itäiseltä rannalta. — lonian.meri mi'
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taa alun 'lnrenlll.l-l.lllllil.en, Italian etelä rannalla.
Itään päin taas synnyttää Zonian-meri l-l-z». n. <,-.«!--.«..,

joka katkaisee Gte.an-ttiemen kahtia: llilluz ja pe_<»l.on.»«..
»U 8 eli .".101-eg. Näitä yhdistämä salmi o», nimeltä (l-l«
»n»»» eli) t-<)l'lntlll-«»_,ni. — Keski-merestä seilataan »vie-
lä -_>asc-Ä..o._i-8»ln_el. (_i_!elle^s»nnl'in), n_«r..»^lil>v. n

ja <_.onsl3ntll_l»z><.l»si»l_nen (Noszlorin) kautta .Vlustaan.
«,<-l.e<-n, joka lännessä ja pohjoisessa koskee Europa'an, mut-
ta etelässä ja idässä Asiaan< —^ 1t«»_1..-Balll,i on taas kul-
ku Olustasta-mercstä

Llrl-iinen eli In.li»n-._*<., i on melkein itä-puoliskon
keskellä. Se rajautetaan lännessä Afrikan itä-rannalta, poh-
joisessa Asian etelä-rannalta, ja idässä Ulimaro'an länsi-ran-
nalta. Etelässä se kestää aina eteläiseen jää.mereen asti.
Mutta se yhtyy myös, Afrikan etelä puolella Hymän Toimon-
niemen kohdalla Atlantian lahden kanssa, ja Itäisen- eli Hil-
jaisen.meren kanssa Uuden Hollannin sekä pohjoispuolella, In-
dian saarien »valitse, että etelä-puolella Wan Diemen-maan
seuduilla. Pohjoisessa löytyy kolmet stturta meren-lahtea:
-4r.*,.-.a»-me,*_, Arabian etelä-puolla Afrikan ja läntisen
Indian niemen »välillä; -_tl.nzs._li.*.»_»._._, molempain India-
niemien malissa; (-Kinozia-nil-ri, itäisen India-niemen itä-
puolella olema ja Philippini-ja Sunda-saarilta suljettu mefen?
selkä. Arabian-merestä kohoaa luoteesen kaksi pienempätä
lahtea: -H_l<>_.«Ä,.-121.1. eli -^unulnell-n^ele, aichan kapia,
Arabian Afrikasta eroittama, »vesi, jonka kulku Walta-me«
«en nimitetään _3«_i 01-__-ll»n<lr!,>s_.lu,ekHi; ja l'er«i««-
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Iliiinll». eli Ni^A-ilx.n-mrri peittää paremmin kun
puolen läntisestä maa-puoliskosta, ja osan itäisestäkin maa,
puolesta. Jämä on suurin kaikista Walta-meristä ja kut-
sutaan sen »vuoksi Myös 8«,urol:-»i XV»ltl»-n_«rl*l:3i. Idäs-
sä koskee tähän Amerikan läntinen ranta, lännessä Asja-n ja
Nlimaro'an itäiset rannat; pohjoisessa se yhtyy Pohjois-lää-
mereen Bering-salmen kautta; etelässä taas eteläiseen Jää-
mereen; koillis-suumialllf tämä meri yhtyy Atlantia-mereen
Magelhaen-salmen kautta ja Umepikan etelä-.ar'else, nimeltä
lZap Horn; ja länteen ja lounaaseen päin monen salmen,
kautta Sunda-saarien, tfuden Hollannin ja Guinean malheil,
la ja Man Diemen-maan etelä rannatse. Itään pam mut-
kistaiksen tämä meri Etelä-Amerikan rannalla; ja synnyttää
Equatorin yläApuolella kaksi lahtea: l'l,n2__-_,-l»l,li, Panama
taipaleen kohdalla, ja t^lisor»»!.--!»!-.',, kapea ja pilkä mesi
samannnnisen niemen ja mantereen »välillä. Jämän meren
pohjan puolimainen selkä on nimeltään DlHl>»t»el»»tl.2 meri,
joka etelässä rajoitetaan Alaschka-niemeltä, ltolun ja
ti»-»«»rilt». mutta muuten ylettyy aina Bering-salmeUen

_»l,li, Arabian-.niemen itä-puolella, ja yhdistetty Walta-n««
xeen l)rmu« nimisen salmen kautta. Lemiä falmi, nimeltä

eroittaa Madagaskar-saaren Afrikan
mantereesta. Indian-merestä Chinesia-mereen on kaksi kul^
kua: Ii1ll,.gl:ll2-5_»lmi, Malakka-niemen ja Sumatra-saaren
wälillä, ja Bun li »-«_.! n, i Sumatra- ja lama-saarien »välis-
sä. — Chinesian-selältä tunkeiksen luodetta kohden, 8»»».. ja
I'on.!i„-lftl*<lel. Saaria Indian-meressä?
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asti. Länteen taas pistäiksen Hiljainen-meri Asian rannallen
kahdella lahdella: Ucllc-l^l-a-meri, Kamtschatka-niemen länsi-
puolella, ja N»,2„F__-»i, se on Itellnnen-meri, Korea-nie<
men länsi«puolla. »?l,z.i»ni'n-ml»rel.Bi sanotaan, lapan-saari«
en ja mantereen malilla löytymää meren selkää. - Eteläs*.
sä synnyttää Hiljainen-meri Uuden Hollannin pohjois-rannal,
len (-»rpentaria-lillilien. Ulimaroa croitetaan Uudesta
Guineasta lorrpg »»lmeltg ja Wan Diemen-maasta 111-,»»-
-«»lml-lt.*,. Koillis osa Hiljaista-mertä, Uuden Hollannin
itä-puolella, nimitetään tamalliscsti Vtel«-,n«!.lK*ii. Mitkä o<
wat Hiljaisen-meren saaret?
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Maan pinta mitataan neli Knlm».penikulmilla. Wns»
toista Gcograsia-penikulmaa »nänee kymmeneen Ruotsin pc»
ninkulmaan. Koko maa-pinnan laajuus on 9 miljonaa ne-
likko-peninkulmia; mutta näistä on 7 miljonaa peninkulmaa met-
tä. Pohjaisesta maa-puolesta peittää meri enemmin kun toisenosan, mutta eteläisestä puoliskosta likimmäkseen Manteretta
on siis enin pohjan naman paikoilla. Pohjois-puoliskolla on kol-
masti sen merran maata, kun eteläisellä n»aa-puolella. Maa»
osista on Asia suurin, Australia pienin. Asia on 6 kertaa
Europan kokoinen, Amerika 4 ja Afrika paremmin kun 3
kertaa Europaa suurempi.

Mantereen pinta.

2.

Kaikki mantereesta nousemat korkeudet anna.aan eli
mitataan meren pinnasta. Se osa maata eli se ylämä,
joka enin merestä kohoaa, kutsutaan lUann-seliinnee..». eli
Wesi ul.»i. Tästä »vähitellen mereen »vieremäta maata
sanotaan H-!«»u-ri n teeksi. Hiukan meden pinnasta ainoas'
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eli funlnril.»,' sanotaan suurempata, man-
tereesta kohoamaa, kimi-joukkoq. Nuoren ylimmäistä puol-
ta kutsutaan »vuoren ltul«l:„l»l««! eli N^niileell».; keskim-
mäistä osaa taas »vuoren NinleeKsi, ja alimmaista »vuoren

Pituudellensa jotenkin ulottu»vaa »vuori-jouk-
koa nimitetään XVu<.s.«llun.__,..si. Wuori-kunnan ylimmäis-
tä osaa kutsutaan VVuor».,, seli.l..i eli -»l*ll.ii.nlil...i; jos se
on kaita eli kapea, niin sitä sanotaan VVu.>rl-..-l.l.r^i»l.si;
jos se taas oy lemeä ja tasanen, niin sitä nimitetään VVuu,
ren--leliin.seel.si.

Hläelisl, l?»,ln-u_uli.i eli W»»r»_i_i sanotaan pienem-
pätä mantereesta kohoa»vata ylämää. Hla2nzell;ii on pi-
temmältä juoksema ylämä.

l^i»nssi.z eli I'»»»-.»,»» on suurempi eli pienempi maa-
kappale, jossa ei löydy suurempia mäkiä. Wiljatoin kangas,
jossa ei löydy asukkaita, kutsutaan Nrii-m»-.!**..; jos pinta on
Hietanen, sanotaan sitä NieK Kk,-I.ÄI, ..«-,!:>.!. Hiekka-kankaas-sa löytymä mesinen ja mihertämä kohta saapi nimen O»-,
_^l_o on kuima ja metsätön kangas, jota ei käy »viljeleminen.

taan kohoawata maata mainitaan mutta meren
rannasta korkeammalle nousema maa saapi nimekseen Vliin-

VVu«,i-!»»2r» pn pienempi ja matalampi, ewB-Hvuo.
rest» esoawa mpori-jakso. _?e»»»^ut»ri (Ruots. Pergknut)
on suurempi wuori-kinos eli kokous, jostta ;isiammat wuori<
haarat saamat alkunsa.
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VulKllni eli I'l,llli«s«ilz„lt»vv» Hvnori on semmoinen,
josta ajoittain kohoaa haikua, tulta, kimiä ja palamata I.ÄU
va nimistä ainetta. Amausta, josta tämä aine' wirtaa,
sanotaan Latinalaisella druter sanalla.

Vlämien malissa löytymia sliurempia lomia sanotaan
l-»!.,»»!.!,'; pienempiä, wolKuiksi eli IVurniKl.ij tyhmiä ja
kapeita notkoja nimitetään VV'uore,l-rutKoil.iii.

Maalla löhtywät Nuoret ja Kankaat.
Europassa: kulkeivä pohjaisesta etelään, Europan

ja Asian rajalla. Tästä etelään ja länteen, Valtian-meres-
tä ja Suomen-lahdesta aina Mustaan- ja Kaspian-mereen
asti/ on maa yhtä ainoata kangasta, lkulon eli tt»-<_»n>
tunlllri kulkee Skandinamia-ntemen halki, alkaen Nordkyn-
kärestä etelään aina Röräs-nimiseen kaupuntiin; siitä se
käännäiksen, Novre-nimellä, länteen, mutta miltkistaiksen koh-
ta jälleen, l-l-nsse-^iilll-nimella, lounaaseen ja loppuu me-
ressä, kät'ella t_li.>ll.'!*.llli!<. — Vrilannicin pohjois-puoli
täytetään tykkänään 6,»'"l»»l."-^„urilll*; saman saaren
ttelä puolella kulkeewai Peai- (Oik) »vuoret halkimaan.

Mainittii itä.Europassa ole»va tasanen kangas ylettyy.
Baltian- ja Pohjan-merien etelä-rannoitse aina Atlanlian-me^
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reen saakka. Sitä mastoin on taas melkein koko etela-puo»
li Europaa hyminkin muorinen. Täällä loytymät suurim-
mat muorct omat: tunturit, poikkimaan Italian pohjois-
puolella; _.5.'.1*1.:,1,'t, kaaren kaltaiset »vuoret, edellisistä mahan
itään; pvrvnrll-tunturit, sama->u'misen niemen pohjois-laidal-
la, kulkemat luoteesta koilliseen Biscaya-lal.den ja Keski-mc-
ren malilla, Alpien jälestä Curopan korkeimmat muorct. —

Alpien pesä-muori oii nimeltään 8t t_.<»1.113,«1. Tästä
lähtee muori-haaroja kulkemaan lounaita kohden Keski-me-
reen, myös itään ja koilliseen Donau-wirran eteläpuolitse.
Länteen juoksee kaksi haaraa: zn-l*^»,» z>i,<»li!,.»i„ln l-Ä-ru,
nimeltä l-ernl-r _Vlz», kulkee Nhone-mirran pohjois-puolella
Gene»ver'järwellen; «.tr!..?',.e*n !>.*»»,« taas, kulkema saman
mirran etelä-puolella, jakauntuu moneen eri osaan: -).« ll»
~<.,.!-»<:.-<. _^>l>, S.t Gotthardista _-«.»,.»«'. lto',.'- kukkulaallcn;
l.)i« z.l',.„in',!.cl_«. edelliseltä hypäleeltä H-onll.l,»K.
'kukkulallen, joka kalkista Europan »vuorista on korkein ja löy-
tyy Gencmer-järmen eteläsuunnalla. Montblank-kukkulalta
nolkistaiksen muori-haara etelään iV>ont-l.«ni..kukkulallcn
ja kutsutaan, tällä matkalla, Mn <__r<^ ,'>*«!» a Hlz»; Mont-
Cenis-kukkulasta _.lo„«.VißuA9n nimitetään heicä t_<,.li _^l.
z»iK-I; Mont-Wiso-kukkulan etelä puolelta käännaiksen muori-
jakso itään, kiertäen Keski-mcren rantaa, z_<*,i ni-
mellä, mut muuttaa, Genuan kohdalla, nimensä
jotka kulkeemat halki koko Italian; korkein kukkula on (__*»»

l*-.»-?!.. — Wuori-selästä erillänsä omat tulta-suitsutta»vat
muorct Vesuvll.», Italian länstAreunalla, ja Sici»
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lian itä-kulmalla. — S:t Gotthardista itään juoksee
Oio l-liiilisclio aina t)> lie» Bpi«_-nimisellen kukkulal-
le»; tästä kaakkoiseen taas l^roll aina t-iroszt-ilook»
ner'illen asti, Adriatian-meren pohjois-puolella. Mutta täs-
sä jakaiksen tämä muorijuna kahdellen haarallen: pohjan puo-
linen näistä täyttää kaakkoa kohden aina Donau-mirrallen;
eteläinen haara taas kulkee koillis-ilmallen (.»rn-soho _^.l-

nimellä, aina I'orzrlc.u-tunturillen asti; sittemmin wä-
hän etelämpään, nimeltä tuliselle -4_lp, ja Adriatin-meren
kaakkois-rannalla nimeltä Nin«rißc._e _4_lp. Ochrida-järmen
tienoilla särkeentyy tämäkin muori-juna: toinen näistä kulkee
.-.Ari.» l)»8.l'in ja ____,! l.»n'in nimellä, Donau-mirran etelä
rannatse, aina Mustaan-mereen; toinen taas, _?in6u»-»umellä,
etelään, Grekan halki ja loppuu Cap Colonna-nimellä. Bal-
kan- ja Donau-lakson vlä-puolla omat <_.»rz,n«l_i tunturit.
Carpathi-tunturista erottaiksen muori-haara kulkemaan kaak-
koa kohden Suomen lahdellen, ja sittemmin mielä samallen
suunnallen aina Ural-tuntureillen asti. Korkein kohta tä-
tä, Ilmen-järmen etelä-puolella, kutsutaan monella nimellä,
niinkuinWnlcll»i>, X^Volchonsl.! lnl-tsli ja

Alplen ja Donau-lakson pohjois-puolella löytyy ainoas-
taan mataloita wuoria; heidän pesa^wuorensa on

Tästä kaakkoiseen täyttaäwät Lr^-^edirFS) jot-
ka Elbe-wirran toisella puolella kutsutaan I^iesen

Suomen-lähden ylä puolella (Suomen-maassa) löytyy pit-
kä ja monichaarainen ylämä, nimeltä _U»n._Bl-._:B. — Krim-
niemellä omat lllnri-^vlloret.
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ja synnyttäämät idässä muori-kukkulan, nimeltä «lie 8«-!_neo-
l.oppe; tässä alkaa taas toinen muori-selkä, Bucleti.suuret,
jotka kulkeemat koillista kohden, liki Carvathi-lunturia. Pesä-
muoresta, Fichtelgebirge, koilliseen rientää l_löl,n_e!>v»lä
alas Donau-rannallen, joka eroittaa sen Norische Alpilois-
ta. Böhmer-metsästä kulkeemat z;el_i,j;u kaakkoi-
seen Sudetia kohden. Fichtel-muorista erottaiksen myöskin
luoteeseen ll_li,r__-tunturi on täslä poh-
jainen haara, jonka korkein kukkula on _lt,'-.<.Ken, keski-Euro-
pan pohjoisin muori-hypäle. Tästä pohjoiseen on kaikki tasa-
maata. — Miimein lähtee , Fichtel-muorista lounaasen 1110
l*i»ul»e _^lp, joista Donau saa-
pi alkunsa. Schmarz-mald, kulkema etelästä pohjoiseen, seu-
raa Rhen-mirtaa. Etelässä eroittaa Rhen-mirta Schmarz-
maldin.snra-^norizll, jotka täyttäa»vät kulkunsa lounaaseen,
Nhen-mirran mutkistuksesta, Basel-kaupungin kohdalla, aina
Genemer-järmellen ja Rhone-»virrallen asti. Lännessä eroit.
taa Rhen-mirta Schmarz-maldin Vogei.i-lul-t_l.i-.-5.> joiden
kulku on niinikään etelästä pohjoiseen. Vogesi-muorista läh-
tee luoteeseen .^rllenni-^vuoret. Ardennir jatkauntuumat
etelässä, nimellä <i or, ja »vielä etelämmäksi, Bovennl»
~v nimellä, Nhone-mirran länsi-kaltailla. Ne loppuuivat sen
kankaan tienoilla, jota Keski-merestä kestää aina Biscaya-
lahteen. Tämän kankaan etelä puolella omat p^renea tun-
turit, joiden korkein kukkula on Hl»l»llitt-. eli lUuu-
.lit. Pyrenea-muoret jatkauntuumat lanteeseen Biscaya-lah-
den etelä-rannatse, _^sluria-wuorten nimellä, jdtka Atlan-
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I*<)l^,»_l,en >v,!l»_*l-'/,wi alkaa Irtisch-mirran itä-kal-
taalta ja kulkee, _Vlt»i-nimellä, itään aina Baikal-järmellen.
Tämän järwen itä-puolella, Amur- ja Lena-mir.ojen »välillä,
kulkeemat _-»»nr_-t.mturit lounaasta.kaakkoseen. Dauri-tun-
turista eroama muori-haara, nimellä .I»l_lon<.i
täyttää kaakkoseen, mutta kutsutaan t)c*!.'>l.>»-.,..>ren koh-
dalla 81.'.1.0v0i lihrehot, jolla nimellä se kulkee Tfchttt-
schien.niemen läpitse aina Bchring-salmelle. — Nlului».,',»
-»vu,»,'i-_'.vv> on, läntisen India-nicmenpohjois-puolella, Smd-
ja Burramputer^virtojenmälillä, nimeltään Nl!,_»li»^l,. Sen,
ja koko maan, korkein kukkula on l)»v.*»li* z;.li. — Itäisen
India-niemen pohjois-puolella ja lan-tse-kiang-mirran etelä»
puolella jatkauntuu sama muori-selkämä, »vaikk' ei sillä enäan
ole mitään yhteistä nimeä. lan-tse-kiang- ja Hoang-ho-wir-
tojen mäli.maassa kulkee niinikään korkeita muoria. Mut-

-^-.i-,88.'*: Itä-Asian keskimäinen osa on maa-pallon
korkeimpia palkka-kuntia. Tämän ylängön rajoja koZkeemat
etelässä ja pohjoisessa lemeät ja pitkät muori-kulmat, joiden
pituus on lännestä itään.

Paitsi Ves>_vi-.!.'ta ja _^et,.»'a, löytyy Europassa »vie-
lä Ilelilg-nimincn tuli-muori Islanmn.saarella.

tian-meren rannalla, synnyt.aämat (!»z. -^lnlstorre-karen.
Asturia-muorista lähtee hattunaan kulkemaan, Pyrenea-nie-
men itä rannalla, lljeri-»-'ivnor,.l, jotka länteen, aina Atlan-
tia-mereen sakka, lähättäät neljä eri-haaraa: <_s_.i,cl_»r^,n_--
>vuoret^ joita rannan puolella kutsutaan 8i«'»li, I<_slr«lli.,
<_.u_>ll»l«»!,e, Bil*rrs Hlorenl» ja 8!»rr» _V< vl««lc».
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kasta, jonka Hoang-ho-mirta tekee pohjoiseen päin, lähtee myös
wuori-haara kulkemaan aina Amur-mirrallen ja nimitetään
__i__.NF_:nn o«,_»'ksi eli Binll*l-'»vuoroli»i.

Nämä nyt omat, Itä-Asian keskimäistä ylänköä rajoit-
tamat, muori-kulmat. Mutta tämä maa ei ole mikään tasainen
ylänkö, maan täytetty monelta motumaiselta muori-haaralta.
Himalayan länsi-puolimmaisesta kulmasta kulkee mäkemä
lvuori-selkämä itään. Tällä zvuorella on monta nimeä, niin-
kuin: __iuen-l^en, l^lul.oruin, ltenl2l.t>, ja kulkee itään
lan-tse-kiang- ja Hoang-ho-mir.ojen pohjois-puolttse. Vasta-
päätä kulkee, Kuen-lyen-tunturien länsi-kulmalta, korkea »vuo-
ri, nimeltä velur-t«^, etelästä pohjoiseen. Päästyänsä 41
pykälään, loppuu se tykkänään, mutta siihen siaan erkanee
tästä itään suuri muori-haara, joka, nimeltä'll.i»n^.Bell3..F,
ja lUu5_.»F, loppu t_<il_i-eli Bel.amo-nimisessä erä-maas-

sa Siolki-muorien länsi-reunalla. Belurtag muorien länsi-
puolella liusuaa maa Aral-järweä ja Kaspia.merta masten,
jossa meden pinta sanotaan oleman alempana, kun mesi Wal_
ta-meressä. Läntinen puoli Kesk-Aasiata ci siis ole mikään
ylänkö niinkuin sen itä-puoli; mutta ihan mastoin, kuka ties
maa-pallon matalin alanko. Himalaya- ja Kuen-lyen-muo-
rien »välillä olema maa on manhan maailman mcmteereen kor-
kein ylänkö.

Paikka/jossa Belur-tag, Kuen-lyen ja siitä Sind-mirralta
eroitettu Himalaya yhtyymät, on aika.suuri pesä-muori, josta
wielä neljäski muori-haara, nimeltä Ninllu-K1.,., eroaa län-
teen; mutta se alenee alenemistaan, 61-ur nimellä, ja muut-
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tuu wiimen ylängöksi. Mutta Kaspia-nieren koillis.kaltailla
kohottaiksen »vuori jälleen ja piirittää, nimisenä, sa-
man järwen etelä-rannan. Korkein kukkula on l)<.m»venc..
— Länteen, Kaspian.meren lounat- ja Mustan-meren koi-
lis-rannoitse, synnyttää Albors-muori suuren muori-maan,
jonka korkeimmallen kukkulallen, nimeltä _Vrl»>:<t, Noakin
arkin luullaan seisattuneen. Wielä lännemmäksi lähättää tä-
mä muyri-seutu tunturin, joka, nimeltä lilara-lnFl* (I'»»-
--rv«), rientää Pienen-Aasian halki aina liki sen eteläistä ran-
taa. Pohjoiseen päin alenee maa etisistään, mutta kohoaa
sittemmin jälleen ja synnyttää suuren muori-selkämän, ni-
meltä 151,..1.c.8N8. Tämä tunturi kulkee »vähän mitasem
koilisestc» luoteeseen, Mustan- ja Kaspia-meren »välillä. Kor-
kein kukkula on Is_l><.rllß. Ararat-ku. kulan etelä-puolella kul-
kee, AÄA.'o»el-niminen, muori-rimi koiliseen aina Persian-
lahdellen. Tämän tunturin itä-puolella löyiymä maa, Persian-
lahden ja Kaspia-meren malilla, on yhtä ylänköä. Saman
wuori-riwin länsi-puolella on taas alankoa, eli notkoa, jota
myöten Dl-gr. ja l^rH.-^-rrl*. juokseemaat. Frat-mirran
länsi-puolella alkaa yläinen erä-maa, joka etelässä jatkauntuu
aina Arabia-niemen etelä-reunallen; lännessä Wäli-mcren itä-
kaltaalla omat !_.'>-»-»__<_ n-wuorot, joista Kuningas Sala-
»noni tuotti Sedri-puuta templi-rakennuksellensa lerusa-
lelniin. — Niemekkeellä, Arabia-lähden kainalossa, kohot-
taiksen 8ii..21-wuor., jossa Jumala Muoseksen kautta il-
moitti käskynsä Israilin lapsillen.

Hindu-khu-muorista etelään kulkeewat Bule»u_»-^u<,-
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-rel, Sind-mirran länsi kaltaatse mereen. Indian etelä-puoli,
eli niemi, katkaistaan HVinäl.^n^vuoril.», jotka kulkee-
mat poikkimaan. — Länsi kallaan synnyttaämät luntigct

vvnorol ja itä reunan taas itiiisul t_.!»i»t.»l.n«»rit.
Molemmat Ghat-muoret Myymät eteläisimmällä niemellä
ja loppuumat, t^np Oomnrin nimisellä, kärellä Itäisellä
India-niemellä on moni-kertaisia ja halimaan kulkc»via muo-
ri-ri»viä. Sumatra-saarella Eqmatorin alla kohottaiksen O»
ph,>-ll,nt,lri. Altai- ja Da-uri-wuorien pohjois-puolella löy-
ty»va maa, .-»ihrtll», on kaikki yhtä tasaista ja Jäämereen
alenemaista kangasta, joka, enemmän pohjan puolella, muut-
tuu lumi- ja jäa-lakeudeksi. — Samaa alankoa iestää mie-
lä Irtisch-mirran toisellakin puolella, aina Aral-järmellen.
Koko tämä, Sibiria niminen, maa on Venäläisten hallus-
sa, ja täällä löytymiä kulta-aarteita kaimamaan kuletelaan
pahan-tekiöitä myös Suomestakin.

H_fri-.»569: Afrikan luode reunalla, lounaasta kaakko-
seen, kulkee muori aina Cap Bon-kärellen.
Matalampi ranta-muori juoksee, Harudsch-nimiscnä, Sidra-
lahden etelä-rannoitse ja lemiä saman lahden itä-puolella ta-
saiseksi ylängöksi. Atlas-muorista etelään on Ba..uru nimi-
nen erä-maa, tai maailman suurin ja auhloin hieta-lakeus.
Sitä kestää melkein poikki koko Afrikan, ja se on joksikin tasa-
nen, eikä myöskään kohoa paljoa yli meri-pinnan. — Sa-
haran ja Guinea-lähden malilla omat llton^ Ara-
bia.lahden etelä-kolkan länsi-puolella löytyymät Abyssinian kor-
kiat tunturit, joista »vuori-haaroja lähtee pohjoiseen kulkemaan
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pitkin Arabia-lähden länsi-kallasta. Etelä-osa Afrikata on ai-
noastaan rannan puolella joksikin tunnettu. Täällä tiedetään
ainoastaan K_n_.t_ar>*«-v. uori_l_>, Tsad-järmen etelä-puolella
ja N„.,.>vu«rj-..» kollista kohden liki Eqmatoria. Toinen, I_u»
pllln-niminen »vuori on reunalla, lenerilla-saarella on
I^iKo-niminen »vuori.

-^n_«»iKl--8»: Amerikan eteläisimmastä niemestä aina
Behring-salmellen asti, kulkee, aiman länsi-kaltatse, katkeama-
toin muori rimi, joka onkin maailman pisin muori-selkämä.
Sitä sanotaan etelä Amerikassa, nimellä <_orl!i!l<>r»8,lln ln»

mutta Pohjois Amerikassa on Andes-nimi tykkä-
nään tuntematoin. Sen korkeimmat kukkulat, Titicaca-jär-
men tienoilla, owat _111i1,.i*,.i ja -V«vi>lli* cl o 80«-_,(!». Päi-
mäntasaajan kohdalla löytyy myös korkeita muori-nyppylöitä,
nimittäin: <_lliil»l.l»l»-_<» ja tuli-muori l.<,t«p9x<., niin kuin
»nyöskin etelässä Etelä-Amerikan luode-reu-
nalla, 21 pykälän korkeudella, jakauntuuwat Cordilleras-wuo-
ret kolmeen eri rotuun. Itä l»uo.l'.NÄi__l*u näistä, nimeltä
8»m» p»/>, lähtee kaakkofeen ja kulkee kiertäen Maracaybo-
lahta, aina Orinoco-wirran suuhun. U<'.llil._ui»l'„, Hi»i„.
6in niminen, l*l,»l'H rientää pohjoiseen Caraibia-mcna kohoen;
llintineu taas kulkee, t_l,ol:o-nimisenä, luoteejeen lansiran-
natse, ja synnyttää Panama-taipaleen, jossa se paikoittain sa-
notaan oleman laksolla katkaistu.

Pohjois-Amerikassa, Mexico-lähden ja Hiljaisen-meren wä-
lillä, lemittäiksen Cordilleri-tunturit ylängöksi, joka, 21 py-
kälän lemyydellä, on hyminkin laaja. Tässä erottaiksen muo-
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ri-selkämä taas kolmeen eri rotuun. Itii-puo_im»lnen näis^
ta, nimeltä dar-lillerÄ3 lle lex»8, erkanee kaakkoiseen aina
Mississippi- ja M ssuri-mirtojen yhd»)ntä-paikoillen. l_än-
tinen, t-oräille»-»» <io haara kulkee aina
California.lahden Pohjois kaltaallen. l^<.Bl.!m_iinl.n, eli pää*,
haara, rientää, Bie,rl. ..laliro-nimisenä, molempien Walta-
merien keskitse pohjoiseen, ja synnyttää summattoman pesä-
wuoren, nimeltä Bierr» Verlle. Tästä kulkee tunturi,
l^.llppevlli-vvuorten-nimellä, pohjoiseen aina lää-mereen
saakka. Wiimeiseksi niin pitkin Amerikan länsirantaa, Ca-
lifornia.niemen eteläisimmästä karesta aina Alaschka-.iiemel-
len asti, kulkee »vuori-rimi, joka pohjoisessa särkeyntyy luke-
mattomiin niemekkeisiin ja saariin. Sen korkein kukkula, jo-
ka myöskin on Pohjois-Amerikan korkein muori, on 8:l l.
li-,!.. Pohjois-Amerikan pohjois-osassa löytyy a»vara lakeus,
lemittäimä läntisistä ranta-kitvistä aina Labrador-nimisellen
kimikko-niemellen. Tällä lakeudella löytyy suuri joukko jar-
wiä, josta syystä Suomen-maa usiasti on tähän merrattu.
Tämä rajotetaan HlHqnselijllä, kulke»va Chippewai-»vuoris-
ta Vla-järmeUen. Pohjois-Amerikan itä-puolella kulkecmat
louna asta kaakkoseen, mahan matkaa Atlantian-merestä, kah-
detkin muori-rimit; näistä kutsutaan rannimmainen Bini-
vvnorillsi. Näiden ja läntisien ranta.muorien »välillä on maail-
man suurin ja laajin kangas eli lakeus. Bi»vi»,.ni-nimella
kutsutaan täällä semmoisia puuttomia, heinäkkäitä niitty-mai-
ta, joita lamataan niinkin laajoja, ett' ei silmä kannata toi-
selta puolelta toisellen.
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Etelä-Amerikan ita-puolta silmaillessamme, löydämme
Caraibia-meren paikoilla ja Maraca»)bo-lahden länsi-puolella,
hyminkin korkian lumi-tunturin, nimeltä -sierra _Vev«6_. 6«
Bi>nla Hl»rl«. Orenocötwirran etelä-puolla lemiaa muori-
maa, nimeltä <_...^nna, jota kestää aina Amazon-mirran suu-
hun. Tämän muori-maan etelä puolella löytyy amara, Ama«
zon-»virralta huuhdeltu, alanko, osittain, niinkuin tämän »vir-
ran kaltailla, aiman metsäinen; osittain taas, ikään kuin O»
rinoco-joen reunoilla, kaswattawa ainoastaan ruohoa ihmis-
ten ja eläinden korkeudellen. Näitä äärettömiä niittu-lakeuk»
sia sanotaan täällä l__.no»- eli -_1.-n.lo-mer.lisi. Etelä-A-
-merikan itäisin osa, Amazon-mirran koillis-puolella, on taas
ylänköä; siellä taidetaan eroittaa kolmikin muori.rimiä, jotka
jok'ainua kulkee pohjoisesta etelään. Lounatta kohden mata-
loituu tämä ylänkö ja muuttuu »vähitellen kangas-maaksi, jo-
ta kestää länteen aina Andes-nimisellen »vuori-seuduille», ja
etelään aina Magelhaen-salmellen. Plata-mirran rannoilla
nimitetään näitä heinä-maita nimellä l^mpÄS, jotka omat
samallaisia, kun Samannas-nimiset niityt Pohjois^Amerikassa.
lamaica-saarella omat sil,i-^vul,rel.

Hiirwellsl sanotaan maan sywennöksiin seisattunutta ja
seisowata wettä. larweu wesi on tawallisesti makeeta eli
suolatointaz mutta järwiä löytyy myöskin, joissa wesi on suo.

Uudessa Hollannissa omat koilis-rannalla
ainoastaan tutut; ne kulkee»vat pohjoisesta etelään.
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laista ikään kuin meren-mesi. l_»l»mil._i sanotaan pienen»:
pata ja matalampct, järmeä; hymin matala mesi, pehmiälla
ja mutallkko-pohjalla kutsutaan 8«l*l!si. Suurimmat jär-

»vet oivat ensistaän -__uiop_,B3»: _^_alto eli __.;t<'l<!.,
Suomen-lähden kaakkois-puolella; <_.nl>jra,Aalto-järweltä kaak-
koiseen; Ilmen, Aalto-järmen etelä puolella; --.»'»m» ja !'«>»

Suomen lahdesta pohjoiseen; pelpu», Suomen lahdes-
ta etelään; Venern, Vetlnrn ja lVliilarn Nuttsissa; ja
etelä-Europassa _?l«lten-^ärvvi ja -1-lp-^il>vet
I>leusl_l_i»t.!l, llolleu-Hiirvvi, l^»ss«» tna^^iore, >-Nj»«> lli
(-am» ja l-gFo lli (_.-»rlls). — -H_asi.,»_l, taas: (~*.«z>ian-
,eri, suurin kaikista jännistä; _^ral, siitä itään; mielä i-
temmä omat V-,.15-.3L-- ja __ll,i_:al^ __.ol_-noor, lliulil.u-
nc»or ja keski-Aasiassa; V»» ja Dr.,,».»,
Caspia-meren lounat-kullnalta länteen; ja lituollut-mori,
Wäli-lneren kaakkois-kolkalta itään. — /1. sr il.»s»»: I'»»»!,
kesti-Afrikassa; Abyssiniassa; ?_l!»ravi Xan_-_r<., itä-
rannalla. — _-**<.-*^o.3-_^___erils_!Bgi». Buuri I*lnrl.u-^ärivi,
B«>uri O.H_,-j-.rwi, _^__t_»_,pe3l.ovv, Buuri Winipe^^Br>

ja seuraamaista miis: Vlli-^-ir.vi, Iluran, Uiel-.Ann,
libris ja onti»ria, jotka omat toisiinsa kanssa yhdistetyt;
IVil:ar-.F..a-H»rw_ kaidalla maa-palstolla Panama-taipaleen
luode-puolella. — -Ktelt->^n_eril«_,-!-i»: IV-inr»<.«)-_»<., Pohjois
reunalla; 'litieaea, länsi-rannalla; ja <_»_.-,na«_.el,« eteläs-
sä. — alulle»»» Uolli,„ni88»: ainoastaan suola-jarmi I'ur»
rens, koillis-puolella.
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l-n hte i !.->.! sanotaan maasta pursumia mesiä. Lähteis-
tä ja muista muori-seuduilla olemista »vesistä sauvat purnt

ja .-oVt alkunsa, jotka myöskin kutsutaan VV'irroil._i ja

Kvn.il.*.., jos nimittäin owat suuremmat. Koppelollaan
olemaa tietä, jota myöten mesi juoksee, sanotaan VV^si^il,»-
,v-»l..>*_ Awonaisempata ja lewiämpäta paikkaa joesta, jossa
se yhtyy toiseen meteen, sanotaan «l'»'«»-8"»,l<-i. P,.d«1.1*-*K-,
»i eli P„olelmnl<Be_iBi sanotaan sitä paikkaa, jossa mirta
heittaiksen muori-rinteestä alas. -^«.»Kelisi sanotaan muo-
rilta eli yleesen kaltailta supistettua jo'en osaa, joka myös-
kin on jotenkin liusua, että mesi siinä tulee .omempaan
liikkeeseen ja alkaa kuohua. Paikkoja, jossa mesi on matala
ja juoksee hiljaisesti, niin että taitaa käydä mirran yli, sano-
taan lKa«lam» eli -..0.1.u-pail.nKsi. Suupuolella jakaiksen jo-
ki useasti moneen eri ___i«*a,a»». Näiden haarojen »välissä o-
lemata maata sanotaan »nuukalaisella nimellä l)clll,-.!>aal«_i.
l'aa eli -__m_i-^irrnil«»i sanotaan jokia, jotka, nsiamman
haaran eli simumirran saatua, juokseemat mereen tai muu-
hun suurempaan »veteen; niitä taas, jotka heittaawät weten-
sä muihin jokiloihin, sanotaan 8iwl»-^ il in!!.-.!, -.«-.u^nKi.
I"il«-i. Na!,«i>.iol..^si kutsutaan ranta-m.ialh. Eli rarman
puolella juoksemata mirtaa. .^l*'»^n».l'-_i nimitetään jokea,
jolla ci oletkaan suuta, mutta kuiwettun itsestään »vähi-
tellen kankaan hiedalla, elikkä hiekka-ahoilla löytywli» ump-lam-
piin. Maa jossa joki lähteineen, suvu-jokineen ja haaroneen
kulkee, on nimeltään ».«!.,.»«««», (lokl*klmta).
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Vuropi>B«-»: Ruidan-mereen heittää metensa pel»<.l_o.
r», tulema Ural-tuntureista. Wiena-mereen mänee XViena
eli vvln», jonka alku-mirrat omat __»,>«_l,,na ja ja oi?
kian puolimainen simu-mirta W^lBl.l,ess<ll..

v»llinn-,neree„ ja B-meren lahtiin lankeaa»vai: Skan«
dinamia^niemelta Pohjan-lähteen 'lorneo- ja l)»l-^«»l.i;
Baltian-mereen : lUutula Wettern-nimiseslä järmestä. —

Pohjan-lähden itä rarmallen mänee»vät It«„»i, Oulu ja lto
l.emäen-^uet. Suomen lahteen »virtaamat: I^,„i Päijä»
mesta, lXe^v» Aalto-jarmestä ja IVaro.v» Peipus-nimisestä
lammista. Aalto-järmeen lankea»vat: Saimasta,
Bvir Dnegasta ja Ilmen-järtvescä. Niiga lah.-
teen juoksee l)Un« Wolchonski metsästä.

W i r t o l a.

— VVeiellsrl alkaa kolkasta C^rpathi^ ja Sudeti.»vuorten
waiheella ja laittaa mereen kolmi haaraa, joista kaks mänce
das Frische Haff iin. 3isä mirtoja oikialla puolella omat V»,F
ja l>il,rew '-" 0«l»*»' saapi alkunsa SudetlAtunlureista ja w
saantyy oikialta puolelta tulemalta Warthu-wirralta.

Baltia-meren etelä-rannallen tuleetvat: liemen, ran,
nempana kutsuttu HZomel, ja pregel, joista edellinen »nä,
nec, «la» lsnri*j«l,o U«ls.nimiseen, meren-lahteen, ja jälkimäi-
nen niinikkään meren-lahteen, nimeltä 6a» 1,i.<.1,u llul..

pulaan-mereen maneewat seuraamat »virrat: l__lllo,
joka alkaa Riesengcbirge:wuorisla ja saapi oikialta puoe
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lelta lisä. jokia N»vol ja Bpreo, Za «asemalta puolelta
INo-6-.u Böhmerwald«»vuorista ja 8,-,.e Fichtel-gebirge'sta.
— We«er synnytetään XVorra» ja l^ullla-^virl^rn yh-
distymisellä, jotka taas tuleemat Thuringcrwald'in länsi-puol-
ta. — Nm». — lil.en saapi ensimmäisen alkunsa kolmesta
lumi-purosta, joista kaksi lähteemät S:t Gotthard.kukkulalta,
lankeaa sitten Boden-järmeen, josta se käännäitsen länteen ja
saapi haara, käännäiksen taas Baselin kohdalla
pohjoiseen, juoksee pitkin Wogeser- ja Schwarztvald-wuorien »vä-
lystä, oikialta puolelta saapi hän tällä matkalla Schmarz,
n>ald'ista _Ve«l.nr.nimisen lisä mirran, ja Fichtelgcbirge'sta
tuleman H1»1.,-haaran. Sittemmin tulee Wo-
gksi-muorista. Tasa-maallen tultuansa taiwuttaikscn Nhen-
wirta länteen ja jakaunluu »noneen haaraan: V«5«.l mänema
Zu»)derzee;lahteen, Nl.en joka mänee Walta-mereen, l.ccl. ja
etelin VVilul-niminen haara, yhty»vär Cote d'or-wuorista
tuleman H.H»z-ivi, ran kanssa. Wähän »natkaa tämän mir-
ran suusta lankeaa myöskin mereen 8< llullie-niminenmirta,
joka tulee Ardenneistä. Kattegat lahteen lankeaa: t-öll-a-
- ja l_.lnn»„»on Do»vre-tuntureista. —

Englannissa lankeaa Pohjan-mereen Illl«_».niminen mirta,
juoksema lännestä itään. -_*»l.n»wa_.n heitäiksen Beine-
-vvirt» C"te d'or-»vuorista.

maneewät: I^oiro Se»venni-»vuo»
rista; se kulkee cnsistään pohjoiseen, ja sittemmin länteen;
turonne Pyrenea-»vuorista, saapa oikialta puolelta Vurtloss-
»«-nimellisen si»vu-wirran, muuttaa siitä lähtien nimensä
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Wl»li-n,ereel, mäneemät: Spaniassa; lil_uue
S:t Gotthard^kukkulalta, juoksee kolmasen länteen Genemer-
järmitse, yhtyy, Lyon-kaupungin kohdalla, Wogeser-wuorista
tuleman Bk_one-haaran kanssa, ja käännaiksen samassa etelään.
— Italiasta: ranta-joet H_rl,<» ja 'lil»er, jotka molemmat
saamat alkunsa Apennini-muorista ja juokseemat länsi-rannallen.

Itä-reunalta lankeaa -^__lri-»li»n nx roen: _^.<jizxt. eli
lillBl,, Drtles Spitz-kukkulalta, ja _?<> Monte Wiso-muorel-
ta. Po-wirta saapi masemmalta puolelta 1'!-*_.,c») joka juok-
see Lago Maggiore-järwltse, IZ, joka kulkee Lago di Co-
»no-lammitse, ja Hlinci»,, tulema Lago di G>nda-järweslä.

lankeaa Balkan-luntureista.

l^ironäe'ksi ja laskee metensä Biscaya-mutkaan. — Atlan-
tian-mereen mänee mielä seuraamat, Pyrenea-niemellä löyty-
ivät ja idästä länteen juoksemat, »virrat: __li„I_u; _..,e,o,
Asturia- ja Guadarama-muorien malilla; "l^o, Guadarama-
ja Guadalupe-tunturien laaksossa; t-NÄllinnt,, Guadalupe ja
Sierra Morenan »vaiheilla; t!.u»l-»lci,.ivir, Sierra More-
nan ja Sierra Newadan »välissä.

Hz.._lHl»»-„.er<.e,* mänee etelä Europan suurin mirta,
nimeltä l)«n»„. Tämä mainio »virta alkaa Schwarzwald-
»vuorilta, juoksee itään ja saavi alkupuolella, oikialta kädeltä,
simu-mirtojo I_e<_l,, l^ar ja Inn Alp-wuorista. Keski-mar-
rellaan, joka hymän matkan juoksee etelään, saapi hän oiki-
allen rannallen .>r«u Grosi Glockner-.tlkkulasta, Bau T.rg-
lau-»vuorelta, ja masemallen rannallen '_.'!*«!*.-. Earpathi-muo-
rista. Nannempana saapi Donau-wirta masemalta kädeltä
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Beretl* ja prnll, Carpathi-tuntureista, ja lankeaa
sitten mereen »viidellä eri haaralla. — Mustaan-mereen lan-
keaa mielä: Nniesler Earpathi-muorista, N„g eli No^ ja
vniepr. Dniepr alkaa VV<.lol_<.ns_._-1_.e.3-.s._i ja saapi
oikialta kädeltä ltelekinu- ja pripel svirrat ja »vasemmal-
ta puolelta Ne».,» ja Wor»l.la.

_^^o^v»l.»^jinvveen lankeaa l^an-v^irl», joka oikialta
kädeltä saapi Donetz-nimisen lisä-mirran.

t_»Bzjinn-,l.ereeu mänee Europan suurin mirta, nimit-
täin XVoIF», jonka lähteinä on pienet järmet Wolkonski-met-
sässä. Puolen matkansa se kulkee itään, ottaen tällä mat-
kalla oikialta puolelta tuleman VK»-nimisen lisä-mirran, sit-
temmin kääntää hän kulkunsa etelään, ja ottaa majemmalta
puolelta tuleman l-lt-mii-wilr»,.. Rannan puolella jakaiksen
mirta kahdeksaan haaran. — Caspian-mereen mäneemät »vie-
lä: l.r»l sama-nimisistä muorista, on raja-mirtana Aasiaa
masten; l*» nn, n ja I'erel. Caucasus-tunturista. Aasian ja
Europan rajaa kuletetaan Kuma-mirtaa myöten, ja sittem-
min pitkin l^ul.un.nimistä jokea, joka, alkaen juoksunsaKau-
kasus-tuntureista, lankeaa kaksin haaroin Assoma-järmeen ja
Mustaan-mereen.

H...», »»«.--: Kni-lun- eli »luli-lneceen »nänee seuraamai-
set etelästä itään kulkemat mirrat: 01, Altai-muorista, ottaa
luoksensa masemmalta p. Hr., _*<.._. haaran, kulkee sittemmin
Saisan-järmen läpi ja ottaa taas masemalta p. lA>l.i»_ >vir>
r»n. Heuesei Altai-»vuorista saapi oikialle p. eli
A-«i 'lunFutzliÄ) joka juoksee Baikal-jär»ven läpi, ja »l«
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'lunFug-lun. I_en« syntyy Baikal-jarmen Pohjois puolella,
juoksee kaakkoiseen, mutkistaiksen sitten luoteeseen ja ottaa o.
p. -H.llll,»«nimlsen, Stanomoi-muorista tuleman, apu-wir«
ran. — Lyhmenlän.tiä omat mirrat «lana, ln-ll^irl.» ja

lTellaseen-mereen mänee llonnssl,-». eli liellalnon»
wirt» ja eli Binlnen-^vi,t«, jotka plsim»
mat »virrat Aasiassa. Ne alkaamat l^»e„.lnen »vuoren.itäi-
semmastä osasta, ja juokseemat monissa mutkissa itään.

Oel.at-111-l-mereen lankeaa /_mnr, jonka alku-purot,
ttnon ja -^r^un, lähteemät Altai-muoren itäisemmästä kol-
kasta.

Itäisestä Indian-niemestä tulee: Hl»^ IIÄ-nnF Chinesi-
an-lvereen, H>e««m, Sian-lahteen, 8»ln»n ja lra^lllll
Bengali-lähteen. Iramaddin alku-puoli on nimeltään
rv t«,»"F>l»c». Läntisestä Indian-niemeltä tulee Uenz»ali l«l»«
leeu: vurralnjluler ja l^nges Himalaya-tunturilta. Ran-
ncmpana omat molemmat ihan suuta suksin, -^.».».»n-u-e-
-reen juoksee Bin6, eli (lnllus), joka alkaa Himalaya ja
Kuen-lyen-tunturien maiheilla ja saapi lännestä siwu-jo'en,
nimeltä -?vn,l«n,»tl (se on wiis-»virta).

persi -»n-.»!*toe» lankee Ve^r Clizxrl») jakrat (Lv»
l»!,r»»), jotka saatvat alkunsa Armenian muori.-seutuilta.
Molempien yhteen jouduttua, saapi mirta nimen 8«l,«t»<.l-
-_^r«_l»l. — Pienen Aasian lpää-mirta on Ni»il Im.»l.
(»nuinoin l-lalui»), juoksema Taurus-muorista pohjoiseen Mus-
taawmereen. Kuolleeseen.mereen »nänee Horöau-^Ki, juok»
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se»va pohjoisesta etelään. — Belur-lunturien itä»rinteilta läh<
tee mirta kulkemaan itään l-oltnoor^är-

saman »vuoren länsi-rinteiltä saamat taas Bir ja _^>

mu eli Vsll^i-Kon alkunsa ja mäneemät moletnmat _4.ml«

zär^oen. — l^23p!_.-,neren länsi-rannallen tuleemat Cau-
casus-muorista alkama I^linr ja Ararat-kukkulalta lähtewa
_^r»8»

-Is_*il.aBB-.: Kaakkois-sunnaNa: I^ili, synty»vä kahdes<
ta alku-purosta. LänstApuolimainon heistä, nimellä Var-ol»
»di.,ä (VVall-la.^virtk») alkaa luultamasti Kuu-muorilta;
itä-puolima.nen taas, nimellä vcll-r el-s,__>e_. (Bin_.wirtn)
tulee Abyssiniasta ja juoksee "l2»ni.-H_»r>vltBe. Nili-mirta
kulkee sittemmin pohjoiseen ja lankee Wäli-mereen, kahdella
pää-haarallaan synnyttäen suuren Del la-m»»n. -Vt--.nli-.u»
mereen mänee Cap Werde.niemen Pohjois puolella BeneF«l
ja sen eteläpuolella (.«ml,i_,, molemmat Ko^g-muorista. Itä

rannalla on wielä solilta eli IVi^er, joka ens-palassa kul»
kee kaakkoseen, mutta käänaiksen sittemmin koiliseen ja wii-
mein etelään ja lankeaa, monella suulla, l_.uineÄ.lallleen.
Etelämpänä samalla rannalla ornat- (-.ongo eli Aaire, (_o«
»nio, ja mielä etelämpänä Oran^e-vvirl.» eli <_.ariep. —

Mozambik-kanamaan mänee X»ml)e_.o.
pol_sa_s.^m«:r__._-38-.. Chippemay-muorista lähtee -^

tllÄpeseovv.^virt» saman nimiseen lärmeen, josta mesi 0r
kuletetaan 0r^l»-^äriveen, joka taas Hli-eKen.

»io-vvirri-U-» juoksuttaa metensä Ruidan-mereen^ Buuri
VVini^eF.^iir^i saapi Ehippewa»)-wuorista saskatscl-»^».
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nimisen wirran ja mänee _Ve_3on-v._rr»n kautta Hudsons
nin-lahteen. Nelson-mirrasta mähän pohjoiseen tulee samaan
lahteen Klisg.sippi eli <-._»urol.ill. Niidestä suuresta Poh-
jois-Amerikan järmestä juoksee mesi Bt. l_oren«B->vlrran
kautta St. Lorcnz-lahteen. — Eric- ja Ontario-järmien »vä-
lillä on maailman kuuluisin puote' _>~»A.*>r«. —*- Klis.izlppi
alkaa Maaselän etela-puolelta> saapi oikialta kädeltä, Sierra
Werde-wuorista tuleman, lVNssu.i.haaran, ja sittemmin »va^
semalta puolelta Ollin, oikialta taas _^r<.11,.81,8. ja jl'un2<-
nen-v^lrt», ja loppuu sitten Mexico-lähteen. Samaan me-
teen tulee myöski Nio <_el IVorteniminen mirta Sierra
Werde-tunturista. Pohjois-Amerikan länsi-reunalla omat <__<><

lumlii»-*- eli Vt-egHn-^virtl- Chippemay-muorista, Oolor»-
-clo joka alkaa Sierra Werde-wuorilta ja mänee California-
lahteen.

-__lelä--I_.___e_*ill»__ luode' kulmalla mäneemat HlaFäalo-
na ja (_»ue»-nimiset mirrat suuta suuksin ('«raliian-me-
_.een. Kaakkoiskulmalla löytyy Orinoco, joka, Oazi^ui»
»ri-haarallansa, yhdistyy Nio IVe^ro- ja Hlaraunnn-^»^
lo!_,i__. — _-<»e»nno__- eli _^___nÄ__<jn-^virla, maailman suu-
rin mirta, alkaa, liki läntistä rantaa, lAaurieoel-alammista,
juoksee pohjoiseen, käänäiksen sitten etelään, saapt oikiallen war-

rellen Deanille, INlläeir» ja /leps^os, ja wasemalta PUOH
lelta Nlo IVeFro ja piirittää lemiällä suullaan svuren saa-
ren, nimeltä Johannes (luanes). Margnnonnin suuhun tu-
lee myös etelelästä lo<.«.nt_-l»w_rtÄ. Cap S:t Roque ni-
misen nltmi-karett etelä puolella on 8:t -^raneeseo. Hywitt
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etelään kulkee I_» _?_..__,. Ema^mirta on parane,, ja saapi
oikialta puolelta _?nr»^ul»^nen ja masemalta l_lr»Fu»v,
josta hän sitten saapi nimen il_.» _?l-.lg.

<_lu<ien Uollunni» mirrat o»vat pienempiä, kun mvi«
den maa-osien, ja päälliseksi mielä tuntemattomat.
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Ihmis, sukukunnan alku oli kyllä yhdestä ainoasta pari»
kunnasta; multa erinäiset ilmanlaadut, moninaiset elatus-kei-
not ja muut semmoiset syyt omat ajan pitkään jakaneet sen
moniin eri parmiin cli suuriin kansakuntiin, jotka erotaiksen
toisistaan: ruumiin rakennuksessa, ihon karmassa, mielen laa-
dussa, kielissä ja lamoissa.

Ihminen.
3.

Näitä suku-kuntia eli ihmis-sukuja lue'taan »viideksi: 1
I*TĄl.»»»!»l»i_et, jotka ornat »valkia-ihosia ja ko'okkaita. Tä-
ta sukua ornat enin osa lounat Aasian asukkaista, asujamet
Afrikan pohjois-rannoilla ja suurin osa Europpalaisista. 2
I-<o..ss.'llÄ__.i>_,l't, jotka ornat mehnäl».karmaista ja ruumikkai-
ta. Täta sukua ornat koilis Aasian asujamet ja kylmän pil,
rm ihmiset. 3 .Vlalavilaii-et, joita lamataan Malakka-nie->
mellä ja Australian saari-maissa, ja omat iholtaan tumma
ruskioita. 4 I>e<^eriliii-«l, jotka omat aiman musta-iho-
sia ihmisiä Afrikan maa-osalla. 6 jotka
iholtaan omat masken-karmasia ja »varreltaan kehnoja. Ne
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owat Amerikan alku-asujamet. TawaNisesti sanotaan maan
pinnalla asuman ihmisiä tuhannen miljonan paikoilla.

Tamoissa ja elämän laadussa erotaiksen ihmiset kol-
meen olaan: 1 llä^Uijm». eli W_N.-I--.n5-.., jotka elät-
taiksen, jokainen erittäin, metsästämisellä, kalastamisella, taik-
ka metsän hedelmillä, ja yhdistyymat ainoastaan »vihollisia
wasten. 2 __»2r^_,N'l«»..s__,t eli taimen l«-»n82t) joilla ei ole
marsinaista asunsiaa; maan muuttaamat majoneen ja karja-
laumoneen paikasta paikkaan, etsiskellen parempia laitumia.
3 8--w.slvnl-et-l-t,nsa.) jotka miljeleemät maata, käymät
kauppaa, tekeemät askareita, harjottaawat tiedollisuutta jae-
läämät malta-kunnissa,

1*»1,n3»_.5i sanotaan ihmisiä, jotka omat saanneet alkun-
sa yksistä manhemmista ja joilla on yhtäläinen kieli ja sa-
mat tamat.

W»lt».l.unnÄl.B_ sanotaan pienempatä tai suurempata
ihmisten yhteyttä, joilla on omituiset lakinsa ja erityinen hal-
litus-muotonsa. Waan hallitus-muoto on monenlainen. Klo
n-.r_:i_*i:B. tai >-_rt-3->v»_lÄ!<s- kutsutaan semtnoista maltakun-
taa, jossa yksi on hallituksen pää-miehenä. Tämmöisiä pää-
miehiä kutsutaan milloin Keisariksi, milloin Kuninkaaksi,
Ruhtinaksi, Herttuaksi, Paamiksi j. n. e. Waan Eräs-mal-
lat saattamat, hallituksen suhteen, olla taikka .ililtömlä
taikka pern..u«-__._l.i!_-..- Edellisissä näistä on Päälikön
tahto malta-kunnan lakina, jolloin häntä myös kutsutaan lt»
«ew_.lt_2t.l_.si; jälkimäisessä taas on Päälikön malta rajoi«
tettu perustus-takiloilta eli kansallisilta sominnoilta, waltakun«



48

nan jäsenet kokoontumat Päälikkönsä keralla lakia laatimaan,
ja maatumat häneltä muosiinaisen lilin-te'on hallituksestansa.
Ne,pu-.li»_.'iksi tai I'»»., sanotaan taas »valtakun-
taa, josja kansalla on ylimäinen malta, maan jossa hallitus
on jätetty malitMen kansan Nlluz-miol-illon, jotka taas
omat welwoitetut muosinaiseen tilin-tekoon. Niin omat esi-
merkiksi Europasta: VVeuään ja kurkin maltakunnat li-
I.llömiii I!r-i-.^v_,lto^»; LliFl-,»t!, Buomi ja Nuolsi taas
zierustug-lglllisli. l-Iräs walto^s. Ngn.lian^ ja Bwoit^
«in-mn«t omat I^Ä-vvnltn^Ä eli liepuhli-iil».

V»l.on opin suhteen kutsutaan ihmisia pallsnoill»,,
jos heillä on epä-jumaloita, se on jos palmeleemat kumia,
eläimiä tai taimaan palloja. Mutta ja totista
mslat» palwele»vat ihmiset omat taikka «luulalni».», ttlzli,
t^illi tai _N_,l.an.eUilä_!.__..

Näistä on 1 «luutaluisten U3-.ON oppi manhin. Tä-
män opin rakensi Jumala Palmellansa H-iuoseKze.. kautta,
ja se peruhtaiksen p^l-än N9»w»lun ensimaiseen osaan, eli
wanhaan Testamenttiin, joka myöskin on N op» «an eli «.uu-
<«.l»_l-telp kielellä kirjoitettu.

Tästä sai 3 Hri.tin oppi alkunsa Vapahtajamme,
lesuksen Kristuksen, säattämiftllä, noin 1830 »vuotta taka-
perin. Ve perustaiksen sekä manhaan että uuteen Testa-
menttiin, ja on yksi ja yleinen oppi; maikka se, aikoja myö-
ten, on sälöinnyt moneen eri kirkko-kuntaan. Maailman suu-
rimmat piispÄt, I>Äyiv. Ruomin kaupungissa ja Konstan-
Nnooppelin palriarl,».», riitauntmvat keskenään, jota riitaa
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hierottiin pari sataa wuotta, siksi kuin molemmat, muonnH
1054, tykkänään erkanimat toisistaan. Niin syntyi t-.rel.nn
l_i»loliil«l._la.__en ja Nuomin 1i_..1»-ii_.l.il»___en kirkko. Gre^
kan Uskoon kuuluumät, paitsi Grekkalaisia, Myöskin Wena--
läifeti Ruomin, eli kvin sitä tamallisest sanotaan paalin
Uskoon (koska se pitää Parnia Kristuksen siollisena maalla)
kuului muinon koko länsi-puoli Europasta. Mutta, kuuden
toista kymmenen muosi-sadan alussa, eroisi hänestä 1 l)^van«
KeliunZmillineN ll_utl_erullBslt» pulillislettu «sllo, 2 I_
Ivanl.eliunllnillil.enparannettu ja 3 ___^v»t-l«e_-UN--U__-_>
non piispan usko Englannissa.

3 51-»llo_-_etin uskon oppi rakennettiin ArapialaifeltH
Kauppiaalta, nimeltä !U»l»o,nelli, noin 622 »vuotta jälken
Kristuksen s»)nnyntää. Tämän Kristuksen, Muoseksen ja Pa-
kanainki opetuksista yhteen semoitettu oppi perustaiksen llo«
r»n-nimiseen. Arabian kielellä kirjoitettuun, kirjaan, joka on
heidän Raamattunsa.





Suomen Suuri-Ruhtinan-maa.





V»

Euroopan pohjoisemmalla puolella on suomen eli Buo-
men-n,»».. sia. Se on kahden puolen mesiltä suljettu ni»
mittain: pnl.H»n '.«-,<__._«2 lännessä ja suomen lall.l«lt«
etelässä. Tästä niemen tapaisesta muodostaan sanotaan sitä
myös 8un...«-n-.._eme-«.. Muukalaiset omat antaneet sil«
len nimen _?.«_«.««!.

Suomen Suuri-Ruhtinan-maa.

Wenaan rajana on ensistäan N»^» .jnlll (Ruots. S»>-
sterbäck) jonka lähteiltä raja seuraa pienempien purojen »var-
sia Aalto.järwen rannalle». Tämän jannen halki kulettua
Wiina-joen suuhun, jossa parin syltä meden pinnasta kohot-
laima kiwi on raja-paaluna, lähtee raja juoksemaan monessa
mutkassa pohjoiseen lluln..Kannun raja-kiween, jossa Wiipu°
rin ja Kuopion läänit Suomen puolella ja Aunuksen kumer-
nementti Nenään puolella kohtaamat toisensa. Siitä se
käänäiksen luoteeseen ja juoksee suoraan Kinalle»»;

Suomen rajaan koskeewar muuten: itä-puolella -

niiiln walta-kunta, pohjoiskulmalla IVu,), ja länsi-suunnalla
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tästä taas pohjoiseen Maanselän harjua myöten !*.«,« slo-Fiir.pellen. Mutta Maanselkä mutkistaiksen nyt luoteeseen ja
raja kulkee yhä pohjoiseen toiselta yksinäiseltä tunturilta toi.
sellen aina 'l«.l.Kun«.oi^>n kukkulaallen, sapin-tunturista.
Siltä sitten Lnari aina 'leno.^l.ellen.

Norjan Lappia «vasten kulkee faja ensin lounaaseen pit-
kin Leno-^nen Martta ama il_apln>tunturliu, josta raja
käänäiksen sapin-tunturia myöten kulkemaan luoteeseen siksi
kun se pääsee «leäell.n-Härivelll-1..

Tästä kääntyy raja etelään juoksemaan Ruotsin rajaa
«vasten: ensin No,»Ktln-»< ja K<uon»n-joen, sitten I'urnio.
H^ire<»n wattta, aina sen sunhun asti, Pohjan-lähden Pohjois
päässä.

Guomett-maa on yleeseen epätasaista; s< on täytetty
muorilta, metsiltä ja jänniltä, jotka wiimeksi mainitut ottaa-
mat paremmin kun kolmannen osan koko aluudesta. Suo-
men suurin »vuori on IU-yngell.», joka saapi alkunsa Ntt.
Len nimisestä »vuoresta eli Suomeksi Nuij«n-tunturista.
Mutta Konkamä. eli Muonio-jo'en lähteiltä Suomeen tultu»
ansa muuttaa se nimensä l.»pm- tai l.n»v»n.tunturiksi.
Tällä nimellä se kulkee enfistään Suomen rajana Norjaa
»vasten ja sitten Suomen piirin sisässä itään aina Wenään
rajallen. Valkkuna-oiwilta se sitten kulkee etelään Suomen-
maan sisässä siksi, kun se uudestaan tapaa Wenään rajan
Kaarto-järmen kohalla. Tästä alkain on se rajana Suomen
ja Wenään maiden wälillä lokerikiween saakka. Mutta
ttyt se muultäa moni mutkasen juoksunsa enfistään länteen
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Wiime-mainitulla kulullaan lähättää Maanselkä pie-
nempiä ja matalampia wuori.haaroja luoteeseen Pohjan-lahtea
kohden; mutta suurempia etelään aina Suomen-lähden ran^
noillen. Näistä omat merkillifimmät: itäinen ..»»ra, Sai-
man ja Päijäneen wälillä, ja läulinen l,«»r», Päijäneen länsi-
puolella. Itimmäinen haara seuraa Saima-wesien länsi-rantaa,
waan jakauntuu sen etelä puolella kulkemaan kaha'vain, »oi»
nen haara juoksee Kymi-mirran itä-puolitse lounatta kohden
mereen; toinen taas, katkaistu Wuoksi-wirralta, mänee ensin
kaakkoon, mutta käänäiksen sitten Aalto-järmen kohdalla pohjoi-
seen, klertäin niinikään Saima-mesiä. — häntinen paa-haa-
ra on rajana Päijäneen ja Satakunnan mesien wälillä,
mutta sälöyntyy Päijäneen etelä-puolella matalampiin simu-
haaroin: itään, Kymin poikki, itäiseen päähaaraan saakka;
lounaaseen sywällen Suomen>lahteen, jossa Hanko.niemi syn-
tyy; ja länteen aina Pohjan-lahdellen, Kokemäen mirran ete-
lä rannaitse. -^ Yksinäistä kukkuloista on mielä mainitta-
wat Tornio,wirran marrella, jollen kukkulalle»
muukalaiset matkustaamat kesällä sydänyön aurinkoa ihaile-
maan. p<._«".<>..vi, Suomen korkein kukkula, Teno»joen ja
Enari-järwen waiheella.

ja sitten lounaaseen, erottain Pohjanmaan, Karjalasta, Sa«
wosta, HäweeStä ja Satakunnasta, ja loppuu miimein mereen.

Summatoin joukko kiwi?luotoja, karia ja saaria löytyy
Suomen etelä- ja lounat,rannoilla. Niitä sanotaan saaris-
toksi, joista on kuuluisin H_l_,v«znan-n._.g) eli
maristu, Pohjan-lähden suussa. Muuten on Pohjan-lahdesz
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sn saaristoa ainoastaan Harmassa siellä ja täällä; paitsi kui«
tenkl' sen kapeimlnalla paikalla, jota sanotaan Kseron-Kur-
__«!.-.! ja Ruotsiksi Hv«rl,en.

1 _?ul..zoiB.^»p_u Enari tunturin ylä-
puolella. Suurin järmi tässä wesi-kunnassa on -__»»« jlir^i)
johon tulee lv?».o» ja W«B_.o»^oet, joka wesi taas _?«»<«»

»viedään Suvlnen rajan yli Warangerfjord-nimiseen
lää-meren-lahteen. I'onu-^ol.i mänee Norjan-rannalla ole-
man eli I»n«kj<_r«l.

2 pu!_H_.,_-n.«.»n ,ve«» Kunt», jonka wedet tuleewat
sekä Enari-tunturiöta että Maanselältä. Merkillisimmät wir-
rat ja järmet omat: ») 'lornen-Hvlrl» ja sen läntinen lisä-
joki Muonio b) lse-_--'W.rl» alkaa liki Wenään rajaa kol-
kasta, jossa Maanselkä käänäiksen etelään, saapi oikialta puo-
lelta yhdistetyt I.viro- ja -ililt_Ben-j<.'e«, kulkee sitten Ke-
mi-järwen halki ja saapi miela sittemmin oikialta puolelta
0..1.2_.8^0'eu ja heitäiksen miimein »nereen; e) Bimo-^ul«_
z>iln<,-zärwe»t»; 6) _li»^<»lli samannimisestä järmestä; e)
<),..u_.-Hul._ (Ruots. Illeä «ls) tulee Oulun^järmestä, johon
suuria lisä-mesiä tulee pohjoisesta ltiebim» .joen kautta, ja i-
dästä-^»umli Kosien kautta; s) 8iill»^o_«i; zx) p^__»
l'^l»ä-^Bliv«Btä; _,) l-lala-^nlli joka on kakshaaranen; i)
Ziauln»»^»-^», l_.«.!.ti.^är^ve«lä; l<) _-_»-ii,,-H<»l«l, -_.»nn»^-ir»
-.v«-.läj l) -_.az,uan-^<,-.i; ja -^röu^al.., jonka ylä»puolta
sanotaan Ilmola» .joellsi.

Suomen emä-muoren ja sen haarojen suhteen jakauniuu
Suolnen medet »viiteen eli mesi-kuntaan :
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g B»it.l.unn»n .jal.»o, joka juoksee Pohjan lah-
teen. Sen emä-wesi on p-sl»»-^»^» kaupun-
gin etelä-puolella. Pyhä-jarmeen tulee pohjoisesta monta lisä-
wetta, wirtojen ja salmien kautta, niinkuin l-_ls-i_*l, l <*«>.».

Nuo.^vo»,; ja kaakko-puolelta lieurun-solkti ja -Xii»i.
Härwi, joka Tammerkosken kautta heitäiksen Pyhä-järmeen.
Tähän järmeen tulee myös etelästä suuri joukko jänniä:
l^i>NFeln,ii»woB_, _l**<>l<<»«e, Noine, K_la__2B»we». ja W«
n»^-»-Hv«s«, johon sittemmin yhtyy Naulnnselkä ja l4u_-<

Hv-»,»3o_.zi. Näinä kaikki medet juokseemat Pyhä-järmestä
IVuKia kosken kautta _11,..0-vs«.een, josta __!«-.emB«.u
(Ruots., Nunia-els) lähtee mereen.

4 ,__.___«.«-« Suurin järwi tässä mesi-
kunnassa on piihäne joka pohjoisesta saapi mettä monesta
järmestä: Ituliln» Keitele, __l!wi^iirHv_, _?««..»>

_Vil_»_«_la we»_, Ii» l^onne.^vesi, ja 11?^,.,.»
-»vesi. Kaikki nämä wedet yhtyywät 8»_-l,.>vele«.n ja siitä
sitten ___ez.pii»Hvel-en ja N»»p-,_.tt»llen kautta Päijäneen.
Idästä tulee Päijäneen I'«in«>KoB_<en kautta li^-vvesi,
puol»>^ve»i ja «.3ii»^-isw_; ja etelästä WeBi-H»r^vi. Nä-
mä meden paljous heitäiksen lt»-l«_.i»l.a8l.on kautta Nuut-
»_.laiBee«, joka Iyrängön-wirran kautta mänee Ilonn«.^e>
teen. Tästä alkaa sitten Il^nlin^irl», joka malisten le-
wenee lärwiksi ja hukkuu wiimen wiis-haarasena mereen.
Kultussaan synnyttää se monta puoletta niinkuin: «Eriinkö,
__1e11.._._.<.81«., _^n^-,.«. ja -llorke»._.o»_.i.

6 hiilto- l«a^_»l»n jonka kesk-jär»vi on
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t-ll^ulll-Hvest, Samon-linnan pohjois-puolella. Hauki-weteen
tuulee lisä-mesiä sekä pohjoisesta etta kaakosta; pohjoisesta:
OnKl-vvesi, H_!«zu.n_.»»vls<.s. ja lialß-^vo»», joka pohjoisesta
saapi B^w3rln, ja Huuru» pellen ja koi-
lisesta Bu^»«^voäen ja suo-^l-^en. Kokotama mesi
määnee Warkauksen-salmen kautta t_l-.«.pt..,vete«n ja N,u
-...-»veteen. Kaakko-puolelta tulee Hauki-meteeni pleliz^-ir»
Hyi, _?vl.» «elllii, Ori-ive-.- ja lts^lillinen. Hauki-mesi
mänee sitten pil»l,la«vveteen,joka l?uuln»l»n gzlluenkauts
ta yhtyy 8-»im»--n, jonka etelin puoli sanotaan -__«_p.^eä«-.«-.
Saimasta lähtee VVuoltsen-^irla, jossaSuomen suurin ja
kuuluisin puote' lmt-tr» löytyy. Wuotsi mänee sitten kah<
den puolen Käki-salmen taupuntia Aalto-järmeen.

Suomen wäki-luw nousi wuonna 1546 1,647,000
hengen paikoillen. Näistä on suurin ja pää,osa Suomalai,
sia. Mutta maassamme löytyy myös Ruotsalaisiakin asuk-
kaita, Naihen joukkoon on lu'ettawa koko Wallas-fäädym-
me. Ruotsalaisia talonpojan säädystä löytyy Suomen lah-
den rannoilla Kymi-mirrasta altain Turun tienoillen. Koko
Ahwenan-maa ja Turun-saaristot omat myös heidän'haltus-
sa. Niinikään puhutaan ruotsia Pohjan lahdenrannoilla Sa-
takunnasta aina Kokkolan kaupuntim asti. Samaten kun
nämä Ruotsin mallan aikana tuliwat maahamme, niin on,
nyt Nenään hallituksen aikana, heitäkin tunkeutuna Suo-
meen. Venäläiset omat enimmäkseen kauppioita kaupunti-
loissamme. Wenäläisiä maanwiljeliöita tamataan kukaties
ainoastaan Pyharistiu pitäjässä. Mutta heidän uskolaisia,
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eli Grekan uskolaisia, löytyy SuomalaiseStaki' su'usla pitkin
Wenään rajaa.

Suomen »varsinainen ja pää-usko on k_v»-_,nl«e__umm..»
linon, l.nl!»o, «!."<-.» z.ul_<->stellu op>,i. Siihen kastettu
ja siinä kaslvatettu ihminen ei saa luopua siitä eikä antaita
toiseen »vieroon, maa-pakolaisuuden haastolla.

1 per.-»uol._-, Suomen lounat kulmalla. Näistä
Peri-suomalaisista on luultawasti l-iua,nen nimi lemennä ko-
ko maalien. 2 -^.»vvenan^»»»» (Nuots. 3 Bata«
I-unll,. 4 <luz-l„aa (Nuots. IVvlanll) g Uämo (Nuots.
L'l»vaBllal.6). 6 l-i^vo eli BaHVonlal»li. 7 karjala (Nuots.
ltarelen, Wenääks Narola). 8 pull^an-maa (Nuots. ttster.
bollen) ja 9 eli l.apin.inaa (Nuots. _-__»pjd«n6).

Vanhuudestaan on Suomi ja sen asujamet jaetut yh,
deksään eri maa^lluntaan:

1 Dullen.maan-llllinl', johon kuuluu suurin osa Uut»
ta-n.aata ja moniaita Hämeen pitaitä. Kaupuntia löytyy
pitkin rantaa: Nl-lsinli, (Uelzi-l^sor»), joka on Suomen
pää-kaupunti: Sinaatin ja Kentraal- eli Paä-kuwernyörin
asunta. Siinä on myös Suomen M-opisto. Ihmisiä löy«
tyy paremmain kun 14 tuhatta. Puolen peninkulmaa Hel-
singin rannasta on Wi2z,ur_...warustos eli wästinki. por»
-lon» Piispan ja Lukion eli Gymnasiumin istuin, likimäärin
3 tuh. asukasta, .-.uvisa^ jonka edustalla Wart__o.l_.___,.
warustos löytyy. 'l-.lnm.Kaari (LKoils) Hanko-niemen sev»

-
Wuonna 1831 annetun Julistuksen jälkeen jaetaan Suo»

mi 8 Maaherran-lääniin:
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duilla. Muuten merkilliset paikat pwat i3u»taf«^Br,n'O
varustollsel, Ni,,edosssl-,^ännftjsBet jq _l?i«l««r_n.ru»««l«..

2 ?urun- ja porin-liiäni, johon luetaan Ahwenan-maa,
Peri-suomi, läntinen cli suurin osa Satakuntaa. Ranta rau-
puntia; !f',,51.1, (/^l_o). Aura-joen suussa, on Suomen en«
tyncn pqq faupunti, nyt, siinä yn Maaherran, Hpwi-oikeuhen^
Arki-piispan ja Lukion istuin; asukkaita on 13 tuhannen
hengen paikoilla. — Naantali (Ruots. Nällon-lal), VuBl«a^.
z»„,»ti (Ruots. w?«l»_l), Nauma ja puri (NjörnehopF)
Kofemaen »virran warrella, käypi suurta kauppaa. Ihmisiä on
lifilnaarin 6 tuh. Näsi- ja Pyhä-järwien wälillä on 7'ampe ,

reen faupftnti (laMmersor») Suoman suurin Wapriittj kay-
punti,

3 NBmeenUnn«n?Wni, jonka Maaherran oluetta pnsuurm osa Hämettä ja itä-puoli Satakuntaa hägnin ai-
noa kaupunti on l-iämeon-linn» (Ruots, 'lavaste!,n»),
jossa läänin hallitus pitää asuntoa.

4 sisältää koilis osan Karjalat^ Ga,
won etelä P«ylen ja hiukan Hämeetä ja Uutta-maata K au-
puntia: (VVlllor^) tukewasti »varustettu wästine
ki, jonka sisässä on roanha Wiipurm linna Maaherran, Ho-wi-oikeuden ja tzukion istuin; kqypi lawfata ulkomaan kaup«
paa; ihmisiä päällen 6 tuhannen, hikj kqupuntia on
b» VViipuri eli _U»nropos,niminen puutarha. Il»m.n«
(r>.eHril«»l»amn), wamstettu. Tähän on SnMM Sota-
koulu asetettu. _KolK« eli Nuol«»_ls»lml (Bvenß_ssu__ä)

Varustuksilla wahwistettu k^upunti .Kymiswinnn suuch?
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Ft ll^mzn.wHs.inki, saman nimisen wlrran warrella. Sai,
MN etelä rannalla on lappeenranta (Will.nsn3,ran<_),
jonka wieressa on warustos Wuoksen suussa Laatokan raw
nglla on Hälfizylmen kaupunti (Uexllolm). 8orl«^«>HLaatokan pohjois-päässä, Miipurm läänissä pn wielä mer-
fjttawänq: ?vterl.,l.ll«n klwi-wäqnti eli lomkka; NusKia.Än
Marmori-rpäänti; pitkärannan waski-saanti Imp.lahden pi-
täjässä; ja Nokkalan peili-walmistus. Tämän läänin alv«
ftta o»vgt myys Koivisto, suursaari, 1 aivausaari,
lär-saari ja muul Suomen lahhen suuremmat saaret; niin-
kuin Walamo ja -lloneiv-lsa Aalto-järwessa. Molemmis-
ja »viimeisissä löytyy Grefan uskolaiZten luotztaria,

6 HliKKelin.läänl Tämän Maaherran komennon alle'
kuuluu keskimäinen ja paras osa Sawoa ja Hämeen itä-puoli Kaupuntia: HZiKlfeli (Ruots, i^t. lUirliel), Saimaan
pohjois-rannalla^ Noinol^ Iyrankö^kpsken warrella. 8».
v^onlinna (3iuots.lV^»lott), niemekkttlla Haapa- ja Pihlaja,
fveden »välillä.

6 Iluopion-läsnl sisältää pohjpls-puolen seka Sawosta
että Karjalasta ja Hämeen kaakkois-osan, Läänin ainoat
Kaupunnit owat -«uoplo, jossa Maaherra osuu, ja johon
Lukio on asetettu/ ja jo<:««qu, äsken rakennettu-

7 !V-,l,«_.n_lää..i, joka syntyy Pohjan-maan etelä osas-
ta ja Hämeen ja Satakunnan Pohjois päistä. Nanta kau-
puntia on: >Vy»«a, Maaherran, Hytvi-oikeuhen ja Lukion
istuin; asujamia 3 t, pj«lj_ny (t,1,fi«,1ne5,«11), l5«»Ki
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~»r> (H«l_o-i«»a.l), NoKKola (^aml, Oarlel,^). Päijänen
pohjois-päässä on: «.^^äl.l.-vlä.

8 Olllun- ja l^aai-in-lääni sisältää pohjois-puolen
Pohjan-maata ja Suomen Lapin Nanta kaupuntia: Unlu
(^leaKarF), Maaherran asunto; laaja kauppa, asujamia 5 t.
_^aal,o (UraKeslali); lurniu, saarella »virran suussa. —

Oulu-järwen rannalla on Kakani. Sen wieressä löytyy
myös Linnan-jäännöksiä ja Ammä-kosken sulku-laitos.

Viw. Riw.
23 5 alaalta seisoo Maladitta lue' Malabetta.
2^ l6»Mltä .. Ochotka- .. Ochotska-
«- 17 „ ,^ Khrebet .. Krebet
29 6 al. .. Laatoka .. Laatokka
32 a yl- .. Warthu> .. Narthe-

Ojennoksia.

Läpi koko kirjan oy ilmojen nimitykset "kaakko" ja "koilinen"
lä»)tetyt toisiinsa asemista. Jossa siis on räntätty kaakko, niin
lm' koilintn. ja nnssä koilinen siinä kaakko.


