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Alku-maine.

Vuonna, jona leikattiin 1848, painettiin Wiipu-
rissa: "Osviitta yhteiseen ja Suomen Geogra-
fiaan." Sitä kirjaa lu'ettiin sen aikusen Porkoon
hiippa-kunnan kouluissa niin ahkeraan, että siitä täy-
tyi tehdä toinen painos vuonna 1852. Kun sekin oli
loppumaisillaan, niin sen kustantaja A, F, Cederval-
ler kehotti kirjan tekiätä laatimaan uutta täydellisem-
pää maa-tiedettä. Mutta ennen, kuin se ehti valmis-
tua, tuli vuonna 1856 uusi koulu-asetus, jossakovasti
kiellettiin opettajoita käyttämästä muita oppi-kirjoja,
kuin hallituksen määräämiä. Siten laimentui kilpailu
koulu-kirjojen alalla. Harva mies uskalsi ruveta koulu-
kirjaa laatimaan ja vielä harvempi sitä painattamaan,
jos ei edeltä päin tietänyt, että tekeillä oleva kirja oli
tarkastajoiden mieleinen, mikä onni taas kohtasi ainu-
asti muutamia mahti-miehiä. Mutta tulipa taas toinen
aika. Vuonna 1862 sallittiin opettajoillen laveampi
valta valita koulu-kirjoja. Sinä vuonna sain minäkin,
vähät vastukset voitettuani, kolmannen laveamman lai-
toksen painetuksi uudella nimellä: "Yleinen maa-
tiede". Kun sitäkin laitosta on jo kolmet vuotta kai-
vattu kirja-kaupassa, niin rohkenee sen tekiä tarjota
yleisöllen vielä neljännenkin laitoksen, huolimatta siitä,
että muutamat sen arvosteliat ovat, mikä mistäkin syystä,
tuominneet sen kelvottomaksi. Olkoon niiden herrojen



IV

mieli-ala, miten on; mutta on tämä kirjanen saavutta-
nut hyvän-tahtosiakin tutkijoita, joistakunnian jakiitok-
sen osotuksella mainitsen herrat: F. Ahlman, J. TF.
Snellman, Yrjö Koskinen ja F. W. Boucht,
joiden muistutuksista on ollut kirjailen jotakin hyötyä.
Suokoot vaan anteeksi, että kirjan tekiä ei ole voinut
seurata kaikkia heiden hyvä-tahtosia vaikka välistä toi-
sistaan eroavia toivotuksia.

"Mitäpä pitkistä puheista!" sanotaan sanan las-
kussa. Senpä tähden tahtoo tämän kirjan tekiä ainu-
asti moniaalla lauseella selittää, mitenkä hän on tätä
maa-tiedettä kyhännä. Yleisesti on hän kokena selit-
tää niitä maita, jotka jotenkin koskeevat Suomen maa-
han, laveammasti kuin muita maita. Suomen maata ei
hän kuitenkaan ole selittänä niin tarkasti kuin esimer-
kiksi Hallstenin maa-tieteessä on, etfei muka rasittasi
lukioiden muistia sen moisia nimiä luettelemalla, joita
ei ole tavallisilla kartoilla.

Suurin vastus on ollunna muukalaisia nimiä kir-
jottaessa. Tästä pulasta olisi ehkä paraite päästynä
siten, että olisi kynäilty niitä yhdellä tavalla kuin muu-
kalaisetkin kirjottaat. Mutta eipä nekään te'e aina yh-
dellä tavalla. Yhden ja saman jo'en nimeä kirjottaa-
vat Ranskalaiset "Meuse" ja Saksalaiset "Maas".
Vielä enemmin silmiin pistäviä erotuksia tavataan Aa-
sialaisissa ja Ahrikkalaisissa nimissä. Sitä mainiota
miestä, jolle Heprealaiset ovat antana nimen "Kores",
nimittäävät Riekkalaiset "Kyrokseksi" ja Ruomalai-
set Cyrukseksi. Kun muilla kansoilla on ollunna ja
on vielä nytkin valta muodostella muukalaisia nimiä
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oman kielensä mukaan, niin mikä estää meitä teke-
mästä samoin. Monta on kuitenkin niitä, kut väittää-
vät, nimien olevan kirjotettavia yksillä kirjaimilla kuin
vieraatkin kansat niitä kynäilee. Mutta mitenkä on
mahdollista seurata esimerkiksi Venäläisien eli Kiina-
laisien kirjotus-tapaa, kun meillä ei olekkaan vastaavia
kirjaimia. Tämän kirjan toimittajalla on tässä asiassa
se luulo, että nimet ovat ensin syntynä ääntämällä, en-
nen kuin kirj ottamalla. Kun siis ääni on alku-peräi-
sempi kuin kirj otus-tapa, niin luulee hän paraaksi ta-
pailla sitä, nimittäin ääntä, sen verran kuin suomalai-
silla kirjaimilla on mahdollista. Mutta kun mieli-alat
tässä asiassa ovat monen laiset, niin olen kokena tehdä
niin, että "kirkko tulisi keskelle kylää". Siten ovat
sen moiset nimet, jotka suomalaisissa maa-tieteissä, kar-
toissa ja sanoma-lehdissä jo ovat ikään kuin tutut ja
tunnetut, kirjotetut muodostamalla; mutta muut oudom-
mat nimet ovat jäännä semmoisiksi, kuin niitä tavataan
meillä tavallisissa Ruotsalaisissa ja Saksalaisissa maa-
tieteissä ja kartoissa. Epä-vakaisuuksia, erhetyksiäja
vikojakin on tässä ollunna vaikea välttää. Siis on pa-
ras malttaa siksi kuin kirjotus-tapa tasaantuu.

Kun Pahnbladin, Hallstenin ja Modeenin tekemiä
maa-tieteitä luetaan Suomen Ruotsin kielisissä kouluissa,
niin en ole uskaltana paljon poiketa niiden antamista
selityksistä. Missä niistä olen poikenna, siinä olen e-
nimmiten seuranna Thomeen "maata", Sommervillen
"luonnollista maa-tiedettä" ja Raugemontin "ihmiskun-
nan geograiiaa" sekä sanoma-lehdissä ja muissa aika-
kirjoissa annettuja selityksiä myöhemmistä muutoksista.
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Vielä muutama lause kirja-pajan puolesta. Kun,
kuten jo sanottiin, tätä kirjaa on kaivattu kaupassa,
kolmet vuotta, mutta alku-puolta oli vielä joku joukko
myömätä; niin tämän laitoksen painaminen alotettiin
Ruotsista. Mutta täkäläisessä vasta alkavaisessa kirja-
painiossa ei ollut uusia kirjasimia. Senpä tähden oli
täytyminen latoa koko Eurooppa vanhemmilla vähän
kuluneilla kirjasimilla, kunnes uusia saatiin; jota epä-
tasaisuutta lukiat suosiollisesti eivät pahaksi panko.







Johdatus.

Kertoelma maasta, minkä lainen se on ja mitä
siinä on, nimitetään Maatieleeksi, eli muukalaisella
nimellä Geografiaksi. Maatieteen pää-aineena on
siis maa; mutta maan täydelliseen tuntemiseen tarvi-
taan myös muutamia tietoja auringosta, kuusta ja täh-
distä. Sen tähden jutellaan tässä johdatuksessavähän
taivaankin rakennuksesta.

Jos selkeänä talvi-yönä silmäilee taivaan kir-
kasta kantta, niin pi'an kyllä havaitsee, sen muuttele-
van muotoansa joka silmä-räpäys. Muutamat tähdet
näkyyvät nousevan idästä ja pyrkivän keski-taivaalle,
josta taas toiset, yhtä kiireesti, katoaavat länteen. Koko
taivaan avara laki näkyy, paljain silmin sitä katsellessa,
kieppuvan idästä länteen, vieden mukanansa auringon,
kuun ja kaikki tähdet; vaikka ei olekaan niin. Tämän
asian selvitykseksi, muistutetaan jo alussa, ettei ihmisen
silmiin olekaan yksin luottamista, vaikka sanotaan, to-
tuuden vakuutukseksi: "oma silmä näki". Sillä kai-
kista luojan antamista aistimista on näkö useimmin
pettävä. Se tarvitsee enemmin, kuin muut aistimet,
ymmärryksen apua ja johdatusta, ettei se saattaisi meitä
vääriin luuloihin. Jos esimerkiksi ajaessa. istuu taka-
perin rattailla, niin ei älyäkään kulkua eteen päin, vaan
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silmissä näkyy ikään kuin puut, huoneet ja muut pai-
kallaan pysyväiset kappaleet pakenisivat meistä taka-
perin. Kuin silmät näin vähällä matkalla meitä jo
näin pettäävät, miten paljon eivätkö sitten petä meitä
taivasta katsellessa. Sillä samoin kuin, ankarasti aja-
essa ja rajusti purjehtiessa, kaikki näkyy silmissämme
meistä pakenevan, samoin näkyy taivaan lakikin kie-
puvan idästä länteen, vaikka se tulee siitä, että maa
kerran vuorokaudessa pyörähtää keskensä ympäri, län-
nestä itään.

Taivaan pallot, eli tähdet taivaalla, ovat Koperni-
kuksen ja kaikkien nyky-aikasien oppineiden selityk-
sen jälkeen Aurinkoja, Malta, Kuita ja Tukka-
tähtiä. Auringoilla on oma valonsa ja ne pysyyvät
keskenänsä aina yksiilä paikoilla, jonka tähden niitä
myös nimitetään kiintonaisiksi ja kiiltäviksi täh-
diksi. Maat, jotka auringoilta lainaavat valonsa ja
lämpymänsä, ovat, kuin meidänkin maa, itsestään tum-
meat ja aurinkoja kiertäväiset kappaleet, ja niitä ni-
mitetään sen tähden kierto-tahdiksi. Kuut taas seu-
raavat juoksussaan maita, samoin kuin maat aurinkoja.
Tukka-tähtien perustusta ei vielä oikein tunneta; se
vaan tiedetään, että ne kiertäävät aurinkoa, samoin
kuin maa, ja että niiden seurassa on hajotetun tukan
näkönen säde-vasta eli pursto, josta niitä myös nimi-
tetään pursto-tähdiksi.

Aurinko,

Kiiltäviä ja kiintonaisia tähtiä on taivaalla luke-
maton joukko, ja ne jaetaan erityisiin tähti-sikeröihin,
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niin kuin Otava seitsemin tähtineen, Seulajaiset, Wäinä-
möisen viitake ja monet muut. Näistä kiiltävistä täh-
distä on aurinko meille likein.

Huono ja vähäpätönen on kynttilän valo ja tuli-
soitto, joilla yön pimeydessä nähdään, auringon valoa
vastaan, ja melkein yhtä vähäinen on kooltaan aurin-
gon suhteen koko maapallokin, jonka avaruutta ihme-
tellään. Siinä on jo jon kun lainen kuva jamitta au-
ringon valolle, arvolle ja suuruudelle. Mutta matka
maasta aurinkoon on vieläkin ankarampi: se on niin
pitkä, että sitä tuskin numeroista voipi käsittääkään.
Kotkan siivillä lentäen, tuhannen askelta minuutissa,
viivyttäisiin kuitenkin viisi sataa vuotta, ennen kuin
maasta aurinkoon ennätettäisiin; sillä matka maasta au-
rinkoon on 10 miljonaa Suomen penikulmaa. Mutta
tämän pitkän matkankin uhallarientää kuitenkin aurin-
gon valo maahan, ja vieläpä paljoa avarammallekin.

Mutta tätä valon voimaa vastaa auringon avaruus-
kin. Puolen toista miljonaa saisi maan kokosia palloja
yhteen sovittaa, ennen kuin niistä syntyisi auringon ko-
koilen pallo. Sen suuruus on 12,598 kertaa enempi,
kuin maan pinta manterineen ja merineen. Maan pie-
nonen toveri aurinkoa kiertäissä, nimittäin kuu, on
kyllä meistä 35 tuhannen Suomen penikulman päässä.
Mutta jos aurinko olisi onsi sisältä, ja maa asetettai-
siin aivan auringon keskelle, niin kuu sopisi siinäkin
aivan hyvin tavallisessa kulku-kehänsä laajuudessa maata
kiertämään; sillä auringon keskuudesta on sen pintaan
64,312 Suomen penikulmaa. Jos kaikki kierto-tähdet
ja meidänkin maa liitettäisiin yhteen, niin ne olisivat
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näin yhtenäkin, auringon rinnalla, ainuasti kuin luodin
painonen pallo sata naulasen rinnalla.

Haa.
Maan liikunto taivaan avaruudessa on kahden lai-

nen: se kiertää aurinkoa, ja pyörii samalla kes-
kensä ympäri, niin tarkasti aina saman suunnan pi-
täen, kuin sillä olisi akseli. Senpä tähden sanotaankin
sitä maan läpi ajateltua viivaa, jonka ympäri se pyö-
rii, akseliksi. Jos pallon viskaa eli kiekon lyöpi y-
lös ilmaan, niin silläkin on ihan sama kahden lainen
liikunto, vaikk'ei silläkään ole akselia: se pyörii eteen
päin ja ympäri. Siitä näkee, että vahvalla voimalla
pyörimään pantu kappale kiepuessaan ei kallista pai-
tansa sinne eikä tänne, vaan pysyy suunnassaan ihan
käänteleiinättä, niin kuin olisi sillä akseli taikka napa.
Ja tämä kerran saatu suunta ei muutu, jos ei voima,
ensimäistä voimaa suurempi, sitä muuta. Niin pyörii
maapalloki ihan kääntymättä, vaikka sen akseli on tyhjä,
ainuasti ajatuksen vetämä linja, jonka päitä sanotaan
yhtä Pohjos- ja toista Etelä-navaksi. Maa kie-
pahtaa tämän akselin ympäri kerran vuorokaudessa,
eli oikeittain 23 tunnissa ja 56 minuutissa, ja tämä
pyöriminen on yksi maan liikunnolta; kiertäminen au-
rinkoa on sen toinen liikunto.

Sadevesi, joka kesällä putoaa pilvistä, on, kuin
muutkin sulat aineet, pienissä pyöreissä pisaroissa. Tä-
hän on s}ynä se, että kaiken lainen aine, sulana tai
muuten irrallaan ollessa, pyrkii kappaleen keskelle, ja
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joka pienimmänkin osan siiliin pyrkiessä, tulee koko
kappale ymmyrjäiseksi. Maa-pallossakin on tämmöinen
keskus, johon kaikki maata pienemmät kappaleet pyr-
kiivät päästä, eli, kuin sitä tavallisessa puheessa sano-
taan, "putoaavat". Mutta samoin kuin maan keskus
vetää luoksensa eli valtaa keveämpiä kappaleita, eli saat-
taa ne putoamaan maahan, samoin vetää myös aurinko-
kin luoksensa kaikkia sen ympärillä olevia maapalloja
eli, kuin niitä myöskin nimitetään, kieitotähtiä. Ja
niinkuin aurinko valtaa maata ja muita kieitotähtiä,
niin valtaa maa taas vuorostansa kuuta, joka on maata
paljoa piempi pallo.

Mutta voipi kysyä, miksikä ei silloin kuu putoa
maahan kiini ja maa aurinkoon, niinkuin kivi putoaa
maahan? Jos kerä ripustetaan lankaan ja ruvetaan
viipottamaan, niin kerä ulostuu kädestä niin kau'as kuin
lankaa piisaa, vaan kuni lanka on kiinipitunenä, täytyy
sen lentää käden ympäri. Että eteen mäno-vauhti on
se, joka viipottaessa kerän ulostaa niin kovasti että
lanka kiintenee, nähdään jos lanka silloin katkeaa. Kerä
ottaa pois lentäessään saman suunnan viipotus-kehästä,
kuin sivuavalla viivalla on ympyrän kehälle. Samoin
kuin nyt eteen mänö-vauhti ulostaa kerän viipottavasta
keskuksesta, samoin estää eteytyvän liikunnon voima

kuun maahan ja maan aurinkoon putoamasta, jota vas-
taan keskuksen veto-voima estää ne kehistään pois sin-

koamasta oudoille teille mailman avaruuteen. Alku-
aikoina, ehkä jo mailman luomisessa, viskasi eli työnsi
joku voima, jota tässä alkuvoimaksi sanotaan, maan

kulkemaan avaruudessa suoraan eteen päin. Multa
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kulullansa sattui maa lähestymään aurinkoa, joka jo
tunnetulla vetovoimallaan tahtoi vetää tätä pientä pal-
loa tyköönsä. Kaksi voimaa riiteli siis tässä, kuka
vaan maata valtaansa saisi: toinen tahtoi sitä suoraan
juoksemaan, toinen, veti sitä tykönsä. Sille tuli siis
täytyminen kiertää aurinkoa kehässä, niinkuin kerä
kättä, saatuansaviipotuksesta eteen mänö-vauhdin. Vaan
kuin tyhjässä ja pimeässä avaruudessa, jossa maa ja
kuu sekä monet taivaan pallot kulkeevat, ei ole ilmaa,
sitä vähemmin muuta kovempaa, joka niiden kulkua
estäisi, niin ei maa eikä kuu enemmän kuin muutkaan
tähdet juoksussansa taukoa, mutta kiertäävät alituisesti
aurinkoa siinä kerran heille sattuneessa kulkukehässään.
Tämä muuttumaton aurinkoa kiertäminen on, niinkuin
sanottu, maan toinen liikunto. Täyttääkseen kierto-
kehänsä eli ehtiäksensä kerran auringon ympäri, tar-
vitsee maa 365 vuorokautta ja noin 6 tuntia, jota ai-
kaa vuodeksi sanotaan.

Aurinko-kunta.

Aurinkoa kiertää, paitsi meidän maa, koko joukko
muita kiertotähtejä, toinen toistansa ulompana. Tässä
ei mainita muita kiertotähtiä, kuin niitä, joita paljain-
kin silmin voi nähdä. Niitä on 6, nimittäin Mercu-
rius, Venus, Maa, Mars, Jupiter ja Saturnus.
Maata seuraa ainuasti yksi kuu, se öitä valaiseva ta-
vallinen kuu; mutta maata suuremmilla kiertotähdillä
on useampiakin kuita. Niin on Jupiterilla 4, Uranuk-
sella 7 kuuta. Kaikki aurinkoa kiertävät kiertotähdet
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ja heitä seuraavata 18 kuuta nimitetään yhteensä mei-
dän aurinko-kunnaksi. Mutta aurinkoja on tähtien
seassa useampiakin, joita kaikkia seuraa omituiset maat
ja kuut. Jokaisella auringolla eli kiiltävällä tähdellä
on sillä tavoin oma aurinkokuntansa, ja kuin aurinkoja
on lukemattomia, niin on aurinkokuntiaki käsittämätön
paljous. Moni monituinen näitä aurinkoja tähtiä ja
kuita on meidän aurinkoa, maata ja kuuta paljoa isompi,
vaikka kaukaisuus sen tekee, että näkyyvät meistä kuin
olisivat ainuasti pieniä kiiltäviä pilkkuja taivahalla. Ai-
van sama tapahtuisi maan kanssa, jos sitä voisi kau-
kaa katsella. Jos ihminen taitaisi jollakinkeinoin mat-
kustaa ja päästä siihen avaruuteen, jossa kiiltotähdet
ovat, ja siellä silmäilisi meidän aurinkoa, maata ja
kuuta, niin ne näyttäisivät silmissä ikäänkuin tuli-ki-
punat taivaan laella.

Jotka eivät koti-tienojaan etempänä ole käyneet,
eivätkä ole luonnon opissa harjauntuneet, niistä kuu-
luu kyllä kummalta jo se, kuin puhutaan siitä poltta-
vasta kuumuudesta, joka joulu- ja tammikuun aikana
vallitsee eteläisellä maan puoliskolla, niinkuin Hyvän-
toivon niemellä, Australiassa jaKiilissä (Chilissä). Kova
pakkanen samoilla tienoilla heinä- ja elokuussa on
heistä yhtä kummallinen. Kuin jo tämä meitä oudos-
tuttaa, niin miten emmekö hämmästyisi, jos voisimme
muuttaa asuinsiamme siihen palavaan ilmapiiriin, jossa
Mercurius kiepuu auringon ympäri, jossa auringon sä-
teet ovat seitsemän kertaa niin kuumat, kuin meillä
täällä maan päällä, ja jos siitä sitten matkustaisimme
aurinkokunnan vihdoin viimiselle rajalle, jossa Neptu-
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nus tiettävästi on viimeinen kiertotähti, ja jossa kau-
kaisuuspiirissä on yhdeksän sataa kertaa kylmempi
kuin meillä.

Ne kiertotähdet eli lanietat, jotka maan tavalla
hiukan soikeissa eli melkein ympyrjäisissä radoissa kul-
keevat auringon ympäri, jaetaan parhaiten kolmeen
luokkaan. Ensimaiseen luokkaan kuuluu neljä kool-
tansa keskinkertaista ja muiden suhteen jokseensakin
likellä aurinkoa olevaa tähteä, nimittäin: Mercurius,
Venus, Maa (Cylebe) ja Mars. Kolmekymmentä ker-
taa sen matkan päässä, kuin auringosta on maahan,
on niin ikään neljä summattoman suurta kiertotähteä,
nimittäin: Jupiter, Saturnus, Uranus jaNeptunus, jotka
siis tekeevät toisen tähtiluokan. Martin ja Jovin
eli Jupiterin välillä on ääretön avaruus, joka kuiten-
kaan ei ole tyhjä; sillä siinä kiepuu suuri joukkopie-
niä kiertotähtiä- ja ne ovat niin muodoin kolmas kierto-
tahtien luokka. Näiden pienien tähtien lukua ei
vielä tarkoin tunneta, sillä vuosittain keksitään aina
joku uusi tähti tässä luokassa. Tämän vuosi-sadan a-
lusta, jolloin ensimäkien keksittiin, vuoteen 1868 on
niiden luku noussunna niin, että tunnetaan niitä jo 65
kappaletta. Yleesen on siis 73 tunnettua kiertotähteä
meidän aurinkokunnassa: neljä suurta, neljä keskinker-
taista ja 65 pientä tähteä.

Neljä keskinkertaista kiertotähteä, vaikka yhteen
luokkaan luettuna, eivät kuitenkaan ole keskenänsä yh-
täsuuret. Ainuasti meidän maa ja Venus, eli kuin sitä
suomeksi sanotaan koin tähti, ovat sekä suuruudel-
tansa että muussakin tarkotuksessa melkein yhden lai-
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set, paitsi kuitenkin sitä, että maalla on yksi kuu,
mutta Venuksella ei yhtään, vaikka sillä on kauneuden
jumalan nimi. Mercurius ja Mars ovat paljoa pienem-
mät. Edellinen on kooltansa ainuastikuusi toista kym-
menes osa maata, ja jälkimäinen, maahan verrattuna,
on seitsemäs osa sitä. Siihen sijaan ovat ne suuret
ja kaukaiset kierto-tähdet Jupiter 1,400, Saturnus 7
tai 8 sataa, Uranus 80 ja Neptunus 100 kertaa suu-
remmat kuin maa.

Vuoden vaiheet.
Kuin maa päättää vuotisen juoksunsa auringon

ympäri, niin on juuri sen tähden, että maan akseli
aina pysyy muuttumatta yhtäälle päin kallella, kumpa-
nenkin maan napa ja sen ympärillä olevat seudut ker-
ran vuodessa käännetyt aurinkoa kohden. Niin saapi
pohjimmainen maan puoli kesää puolen vuotta ja toi-
nen eli eteläinen puoli taas toisen puolen vuotta. Tästä
maan akselin muuttumattomasti kallellaan o-
losta syntyy vuosi-aikojen vaiheet. Toinen vaihe on
taas yön ja päivän välillä, joka tulee siitä, että maa
vuorokaudessa pyörähtää akselinsa ympäri.

Tätä käsittääkseen voipi tehdä seuraavan kokeen auringon
valolta suletussa huoneessa. Pöypälle vedetään ison lainen ym-
pyrä ja vedetään kaksi viivaa sen läpi niin ristiin, että kehä ja-
kautuu neljään osaan, ja palava kynttilä asetetaan muka aurin-
goksi kehän keskelle. Maapalloksi otetaan lankakcrä, jonka läpi
pistetään sukkapuikko, muka navaksi, että siinä kerää pyörittä-
essä voitasiin sama kalellaan olon suunta yhtä tarkasti muuttu-
matonpa pitää, kuin maakin pitää sen pyöriessään jakiertäessään
auringon ympäri. Jos nyt ympyrän kohdalla valon tasalle nostaa
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kerän, pitäen sitä yhden ristiviivan kohdalla ulospäin vähän kal-
lellaan, niin sen valaistu puoli kuvaa sitä maan puolla, jolla on
päivä, ja toinen eli kerän pimeä puoli sitä, jolla on yö. Jos pa-
nee kerään merkin, tarkottaen sillä tavoin sitä paikkaa, jossa itse
asuu, niin näkee, miten sille paikalle aurinko nousee ja laskeu-
tuu, synnyttäen päivän ja yön, jola vuorokaudeksi sanotaan. Mutta
jos merkin panee kerään kovin ylös, liki pohjos-napaa, niin kynt-
tilän valo ei tapaakaan sila paikkaa, vaikka kerää kuinkakin pjö-
ritelään akselinsa ympäri. Sillä kohdalla maata ei siis olekaan
nyt auringon nousua, ei päivää eikä valoa. Niin se Suomen poh-
josimmassa tienossa eli Lapissa talvella todella onkin. Kerän y-
läisimmät tienot kuvaileevat siis Lapin seutuja, joilla silloin on
talvi ja viikkomääriä kestävää pimeyttä, sillä aurinko ei nouse
näitä seutuja valaisemaan. Kerän pyöriessä näkee kynttilän valon
ylimatkaan valasevan kutakin paikkaa kerän yläpuolella lyhem-
män ajan, kuin seutuja kerän ala-puolella.

Me, jotka maan pohjos-puoliskolla asumme, tun-
nemme talvella pitkien ja kylmien öiden vaikutukset ja
nimitämme tätä vuoden aikaa talveksi. Joulukuun
22 päivänä on maan kallellaan olon vaikuttama yön
ja päivän erotus suurin. Silloin on talvinen päivän
seisahdus: sillä silloin seisahtuuvat meillä päivät ly-
henemästä.

Jos kulettaa kerää pitkin ympyrän kehää eteen
päin, pitäen sitä samalle suunnalle kallellaan; niin kynt-
tilän valo nousee nousemistaan aina likemmä ja likem-
mä pohjos-napaa. Kuin kerä näin on kiertänyt, nel-
jännen osan, niin kynttilän valo jo tapaa itseä pohjos-
napaa. Se tapahtuu luonnossaki maaliskuun 21 päi-
vänä, jota keväiseksi päivän tasaukseksi nimite-
tään: sillä nyt valaisee aurinko ihan tasasesti maan
koko pintaa pohjos-navasta etelä-napaan asti: päivää
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nyt on joka paikassa, asukoon ihminen vaikka missä,
tarkalleen 12 tuntia, ja yötä yhden verran. Kuni ke-
rää viedään vielä eteen päin, niin kynttilän valo ene-
nee pohjosella puoliskolla samassa määrässä, kuin se
häviää etelä-puoliskosta. Päivät pohjosessa ja yöt e-
telässä muuttuuvat aina pitemmiksi: lämmin enenee
pohjos-navan tienoilla, jossa ei yötä enää tavatakaan
ja vähenee etelä-navan luona, jossa kuusi kuukautta
pitkä yö jo on alkanunna. Neljännen osan kehää kul-
jettuansa, on taas kerän pohjos-napa jokäännetty niin
paljon kuin pääsee aurinkoon päin, mutta etelä-napa
on syvimmässä pimeydessä. Näin seisoo maa kesäkuun
21 päivänä, joka on kesäinen päivän seisahdus,
sillä päivät seisahtuuvat nyt pitenemästä, jotane tähän
saakka ovat tehnynnä. Nyt on siis kesä puolessa. Jos
taas kerää kuletetaan pitkin kolmattakin kehän osuutta,
niin päivien pituus vähenee pohjos-puoliskossa ja valo
enenee enenemistään etelään, kunnes tämäki neljännes
on kuljettu. Nyt valaisee kynttilä eli aurinko maan
pintaa jälleen aivan tasasesti pohjos-navasta etelä-na-
paan saakka. Päivät sekä yöt ovat taas 12 tuntia
pitkät ympäri koko maan. Tämä tapahtuu syyskuun
23 päivänä, jolloin on syksynen päivän tasaus.
Siitä kulettua viimeistäkin kehän osuutta aina eteen
päin lyhentyy päivä lyhentymistään sekä vähentyy läm-
min ja valo vähenemistään pohjosessa puoliskossa, kun-
nes kerä on ehtinyt ensimaiseen viivaan, josta kulke-
minen alkoi. Silloin ollaan taas talvisessa päivän ta-
sauksessa; ja vuosi on nyt lopussa ja toinen tuleva yh*
della tavalla aljettavana.
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Tästä nyt sanotusta voipi ymmärtää, että kuni
meillä on kesä, niin maan eteläisemmässä osassa on
talvi, kuni meillä on syksy, niin siellä on kevät j. n. e.
Samate ymmärretään, että päivien pituus enentyy poh-
josessa maan puoliskossa joulukuun 22 päivästä alkaen
kesäkuun 21 päivään saakka ja vähentyy vuoden toi-
sina aikoina. Maaliskuun 21 päivänä alkaa maan poh-
jos-navassa päivä, jota kestää kokonaista kuusi kuu-
kautta, ja etela-navassa taas yö, jotakestää yhden ver-
ran, aurinkoa silloin siellä ihan näkemättä. Mutta syys-
kuun 23 päivänä alkaa kuuden kuukauden päivä ete-
lä-navassa ja puolen vuotta kestävä yö pohjos-navassa.
Napoja aivan likellä ei ihmisiä kuitenkaan asu. Kerän
kiertäessä kynttilää, näkee myös pohjos-navan olevan
kesä-aikana aurinkoa likempänä, kuin etelä-navan; au-
ringon säteet putoaavat silloin pohjosempiin tienoihin
paljoa suoremmassa suunnassa, kuin etelä-navan tienoi-
hin, ja siitä se kuumuus ja lämmin tulee, jokakesän
synnyttää. Samasta syystä on maan etelä-puoliskolla
kesä meidän joulu-aikoina.

Kevät on taas se vuoden aika, jona napa-piirin
alat pääseevät puolen vuoden pimeydestä yhtä pitkään
valoon. Niihin koskevaiset lämpimät ilman alat, joissa
toisessa me Suomalaiset asumme, vaihtaavat silloin hei-
dän 15 ja 20 hetkeä kestävät yönsä yhtä pitkiksi päi-
viksi. Lumi, joka on peittänyt koko kylmän alan ja
osan lämmintäkin alaa, sulaa silloin pois. Puut alka-
vat viheriöidä ja ne kasvut, jotka talvi hävitti, kas-
vaavat uudestaan siemenistään. Syksy on se väli-aika,
jolloin kesä talveksi muuttuu, jolloin puut ja ruohot
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tekeevät siemeniä, jolloin koko luonto varustaiksen tal-
ven pakkaista kärsimään.

Vuoden ajan vaiheet, talven, kevään, kesän ja
syksyn nähtiin syntyvän maan akselin kallellaan olosta
aurinkoa kohden, se vaikuttaa päiville muuttuvaista pi-
tuutta lämpimässä sekä kuumassa alassa, eikä yksin
maan kiepuminen akselinsakaan ympäri voi estää sitä
kestävää, kolmen kuukauden pitkää pimeyttä, jossa ih-
miset eläävät pohjosimmassa maan tienoissa. Mutta jos
maa ei olisi kallellaan, niin myöskin yöt japäivät oli-
sivat aina ja joka paikassa yhtä pitkät, eikä erotusta
olisi kesän, syksyn, talven ja kevään välillä. Vaikkaki
maan napojen keski-välillä, niissä niin kutsutuissa kesä-
maissa, ei lumesta eikä pakkasesta mitään tiedetä, niin
on sielläki muutamia kuukausia yhä kestävä sade-aika,
joka erotaiksen kesän pitkällisestä ja polttavasta pou-
dasta. Tämäkin erotus on jo tarpeellinen, mutta vielä
suuremmasta arvosta ihmiselle sekä koko luonnolle on
vuoden aikojen täydellinen vaihe.

Se runsas viljan tulo, joka Euruopassa ja Ameri-
kassa antaa elatuksen neljännelle osalle ihmiskuntaa,
tulee niin hyvin talven kylmyydestä, kuin kevään ja
kesän lämpymästä. Se kuuluu kyllä kummalta, mutta
on kuitenni totinen tosi. Sillä jos kasvut eivätkuolisi
talven kylmyydestä, niin ne eivät myöskään tekisi te-
rää eikä tähkäpäitä. Tästä saapi selvän, kuni mänee
kuumiin kesä-maihin. Tuskin pääsee semmoiseen läm-
pymään, jossa kasvuilla ei ole mitään haittaa talven
kovuudesta, ennen kuin jo näkee niiden viheriöitsevän
kaiken vuotta, mutta tekemättä tähkäpäitä. Kasvu i-
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kään kuin aavistaisi siemenen te'on tarpeellisuutta sii-
nä, jossa ilman kovuus seisattaa kasvujen elon. Silmin
nähtävä on tämä luonnon vaikutus korkeilla vuorilla
kuumissa kesä-maissa, joissa ilman erotukset ovat li-
kempänä toisiansa ja selvemmin nähtävinä, kuin jos
kulkisi kesä-maista talvi-maihin. Kylmillä vuorien rin-
teillä kesä-maissa viljat tekeevät tähkä-päitä, mutta
lämpimissä laksoissa vuoren juurella kasvaa vaan uusia
olkia kasvun juuresta, ja laiho viheriöitsee viheriöit-
seinistään siementä tekemättä. Ei ainuasti ilman kyl-
myys, mutta myös muukin vaikutus voipi pakottaa vil-
ja-kasvuja terään tekemään. Niin on esimerkiksi ha-
vaittu, että Jamaikan saarella, jossa pitkällinen pouta
vuosittain näännyttää kasvun, käypi viljaa viljeleminen,
mutta ei niissä kesä-maissa, joissa vettä sataa kaiken
vuotta. Keväällä ja kesällä herättäävät kylmien javii-
leiden maiden pitkät päivät vilkkaamman elon ja vi-
reyden eläimienki seassa. Maalla ja meressä vilisee
silloin aina napa-piiriin asti lukematoin eläimien pal-
jous. Kaikki tämä jo mainittu eläimien paljous sekä
etenkin niiden suuruus saattaa epäilemään, tokiko nuo
kiitetyt kesä-maat silloin voivat ottaa voiton kylmiltä
mailta, liiatenkin jäämereltä. Mutta kuni sitte se aika
tulee, jolloin päivä ei paistakaan, lämmin vähenee, kuni
yöt pimenee ja päivät lyhenee ja se kaikkia kuolettava
talvi tulee; niin silloin on polo Pohjolassa elo leivätön
Lapissa.

Miten maata kuvataan ja viivataan.
Maata kuvataan ympyräiselle pallolle, josta syntyy

pallo-kartta, taikka viivataan kaksi ympyrän kehää
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paperille; toiseen ympyrään kuvataan maan pallon toi-
nen puoli ja toiseen taas toinen, ja niin saadaan ke-
hä-kartta. Manner painetaan tavallisesti jolla kulia
värillä; vaan vesi jätetäänenimmiten paperin karvaseksi.

Sekä pallo- että kehä-kartoissa on monta viivaa.
Näistä on se merkillisin, joka on viivattu maan ympäri
idästä länteen, yhtä kaukana maan kummastakin navasta.
Sitä sanotaan Equatoriksi eli päivän tasaajaksi;
sillä kuni auringon säteet paistaavat kohtisuoraan tätä
viivaa vasten, niin päivä jayö ovat yli koko maan yhtä
pitkät, eli 12 hetkeä kumpikin. Päivän tasaaja on noin
3600 peninkulmaa pitkä, ja jaetaan, kuni muutkin ympy-
rät 360:een yhtä-suureen osaan, joita sanotaan gra-
diksi eli asteiksi. Joka aste on siis 10 penikulmaa
pitkä. Päivän tasaaja jakaa myös maan pinnan kah-
teen yhtä suureen osaan, nimittäin: Pohjos- ja E-
telä-puoliskoon. Pohjos-puolisko on se maan puoli,
jonka keskellä pohjos-napa on. Etelä-puoliskoksi sa-
notaan taas etelä-navan ympäristöllä olevaa maan puo-
liskoa.

Maan navasta maan napaan, kohtisuoraan päivän
tasaajata vasten, vedetään 360 kaaren kalttaista vii-
vaa, joita sanotaan Meridianiksi eli puolen päi-
vän kaariksi sen tähden, että kaikissa paikoissa yh-
den meridianin alla on yhtä aikaa puolen päivän aika.
Puolen päivän kaaria voipi viivata minkä paikan lä-
vitse tahansa; mutta tavallisesti viivataan ensimäinen
puolen päivän kaari pienen Ferro-nimisen saaren si-
vutse, josta sitä sanotaankin Ferron puolen päivän
kaareksi. Siten jakaantuu maa uudelleen kahteen
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osaan, Itä- ja Länsi-puoliskoon. Itä-puoliskoksi
sanotaan ensimäisestä puolen päivän kaaresta itään
päin olevata maan puoliskoa, ja Länsi-puoliskoksi sitä,
joka samasta puolen päivän kaaresta jääpi länteen.
Suurin osa manteretta on kahdessa jaksossa, yksi kum-
mallakin maan puoliskolla. Näistä sanotaan suureni-
pata ja leveämpää vanhaksi mantereeksi sen suh-
teen, että vanhimmat tunnetut kansat ovat siinä pitä-
neet asuntoa; toista, keskeltään kapeaa ja ikään kuin
kahdessa osassa olevata mannerta nimitetään uudeksi
mantereeksi. Paitsi näitä on vielä itäisen maan puo-
liskon kaakkos-reunalla ison lainen manner, nimeltä
Uus Holland.

Päivän tasaajan molemmin puolin on viivattu rin-
natusten kulkevia yhden suuntasia ympyröitä, joitasen
tähden sanotaan leveys- eli tasa-ympyröiksi. Näitä
tasa-ympyröitä on 90 pohjos-puolella ja yhden verran
etelä-puolella päivän tasaajaa. Päivän tasaajasta 23 V2
astetta pohjoseen ja etelään päin on kaksi ympyrää,
joita sanotaan käänne-ympyröiksi. Pohjos-puolimai-
gen erityinen nimi on ravun käänne-ympyrä jaetelä-
puolimaisen kauriin käänne-ympyrä. Yhtä pitkältä
molemmista maan navoista, kuin käänne-ympyrät ovat
päivän tasaajasta, on taas toinen yhden suuntanen ym-
pyrä-pari, nimittäin: wa/.a-ympyrät, joista toista sa-
notaan pohjoseksi, toista eteläiseksi napa-ympyräksi.

Käänne- ja napa-ympyröillä jaetaan maan pinta
viiteen ilman alaan. Napa-ympyröillä rajoitettuja
aloja, joita on kaksi, sanotaan kylmiksi aloiksi eli
talvi-maiksi; napa- ja käänne-ympyröiden välillä o-
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levata kahta alaa nimitetään lämpimiksi aloiksi ja
käänne-ympyröiden väli saapi nimen: kuuma-ala eli
kesä-maa.

Manner Ja meri.
Mantereita on kolme: Vanha- eli Itä-manner,

Uusi- eli Länsi-manner, ja Uusi Holland eli
Kaakkos-manner.

Vanha- eli Itä-manner on maa-pallon itä-puolis-
kolla, paitsi koillista niemekettä, jota on vähän länsi-
puoliskollakin. Leveydellään täyttää se melkein koko
itä-puoliskon, ja on suurimmaksi osaksi sen pohjos-puo-
liskolla. Ainuasti yksi vanhan mantereen niemi ylettyy
eteläiselle maa-puolelle. Länsi reunallaan lähenee vanha
manner ensimäistä puolen päivän kaarta. Sen laajuus
idästä länteen on melkein puolta suurempi, kuni poh-
josesta etelään. Valtameren selkä tunkeiksen lännestä
melkein vanhan mantereen keskelle. Sitä sanotaan sen
tähden Väli-mereksi. Toinen kaitanen lahti, nimeltä
Arabian lahti eli Punanen meri, tulee etelästä niin
likeelle Välimerta, että niiden välille jääpi ainuasti pari
penikulmaa leveä Suetsin taipale. Nämä vedet jakaa-
vat itä-mantereen kahteen osaan. UraZZ-vuoret, jotka
mäneevät melkein suoraan etelästä pohjoseen, jakaavat
suuremman näistä osista vielä kahteen osaan. Siten
jakaantuu vanha manner kolmeen maa-osaan, jotka
nimitetään Aasia, Euruoppa ja 'Afrika.

Uusi- eli Länsi-manner on kokonaan maapallon
länsi-puoliskolla. Tämä manner on pohjosesta etelään
aivan pitkä, mutta idästä länteen hyvin kapea. Sen
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koillis-puolella on mailman suurin saari Grönland eli
Vihantamaa, jonka länsi-ranta, sikäli kuin se on
tunnettu, kulkee aivan liki Ferron puolen päivän kaarta.
Uusi manner on jaettu kahteen osaan, joita Panama-
taipale päivän tasaajan pohjos-puolella yhdistää. Poh-
jos-osaon kokonaan maa-pallon pohjos-puoliskolla. Suu-
rin leveys on pohjosessa, josta se sitten kapenee vä-
hitellen etelään päin. Etelä-osa on suurimmaksi osaksi
maa-pallon etelä-puoliskolla, ja sen itä-reunalla, ainuasti
ylimmäinen reuna pistäiksen pohjoselle maa-puoliskolle.
Tämäkin osa uuden mailman manteretta on levein poh-
josessa ja kapenee etelässä kapenemistaan niin, että
se näöltään on melkein kolmi-kolkkanen. Koko uusi
manner pidetään tavallisesti yhtenä maa-osana, nimeltä
Amerika, jonka pohjos-puolta sanotaan Pohjos-a-
--merikaksi ja etelä-puolta Etelä-amerikaksi.

Uusi Holland on vanhasta mantereesta kaakkoseen
päin, itäisen maa-puoliskon etelä-alalla. Laajuus poikki
maan, idästä länteen, on suurin keski-paikalla. Halki
maan, pohjosesta etelään, on tämä manner lyhkäisempi,
kuin poikelleen. Pohjosin niemi on nimeltään Cap
York, (lue Kaap Jork), ja etelin Cap Wilsen,
(lue Kaap UiWn. Uus Holland ja sen ympärillä o-
leva^ avara saaristo pidetään viidentenä maa-osana, ni-
meltä Australia.

Maa-osia on siis viisi, nimittäin: Aasia, Afrika,
Euruoppa, Amerikka ja Australia.

Aasia on vanhan mantereen koillis-puoli. Län-
nessä se yhtyy Euruopan kanssa, ja lounas-suunnalla
Afrikan kanssa Suetsin taipaleen kautta. Bering'in
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salmi erottaa itä-pohjimmaisen kulman Amerikasta.
Pohjosimmat niemet ovat Cap Taimura ja Severo-
vostotshnoi. Itä-puolella on kolme suurta niemi-maata:
TshuktshVen maa, josta rannimmainen niemeke on
Itä-niemi; Kamtshatka, jonka eteläisin niemi on
Lopatka; ja Korea. Etelä-rannalla on myös kolme
vielä suurempata niemi-maata: Itäinen lndian niemi,
josta toista ja pitempätä puolta sanotaan Malakka-
niemeksi: Läntinen lndian niemi ja Arabian
niemi. Länteen päin on ainuasti yksi niemi-maa: Län-
si-aasia, Pieni-aasia eli Natolia. Aasian maa-
osaa ovat seuraavat suuret saaret: Kypros, löytyvä
Väli-meren koillis-päässä; Sokotora, Arabian etelä-
puolella; Ceylon eli Seilon läntisen lndian niemen e-
telä-rannalla; Suuret lndian eli Sunda-sa&ret, Su-
matra, Borneo, Java ja, Celebes, kaikki Itäisestä
lndian niemestä kaakkoseen; Pienet Sunda-sa,aret ai-
van perätysten Javan ja uuden Hollannin välillä, Ba-
lista, Timorihin asti; Molukki- eli Ryyti-saaret,
Celeben saaresta itään; Philippi-saaret, Lutson- eli
Manilla jaPalavan (Paragoa), Borneosta koilliseen;
Hainan ja Taivan, lähellä itä-rantaa; Japanin
saaret (Kiusu, Sikokf, Nipon ja Jesso) ja Tarakat
eli Sachalin, myös itä-rannalla; Uusi Sipirja, poh-
jos-rannalla.

Afrika on vanhan mantereen lounais-osa. Suetsin
taipale yhdistää sen Aasian kanssa, Pohjosessa on Väli-
meri, idässä Punanen meri ja muuten Valtameri. Länsi-
puolella tekee Valtameri suuren Guinean lahden. Tämä
lahti jakaa Afrikan kahteen suureen niemeen. Läntin
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nen näitä niemiä, Väli- ja Valta-meren välillä, on jok-
sikin leveä ja rannoiltaan melkeen kaaren muotonen.
Eteläinen taas, Valtameren välillä, on alussa aivan
leveä, mutta kapenee etelässä ja loppuu ikäänkuin kat-
kennut veitsen terä. Afrikan itäisin niemi on Cap
Guardafui. Eteläisimmät niemet ovat Hyvän toi-
von niemi ja sitä vähän kaakkosempana Cap Agul-
has eli Neula-niemi. Länteisin on Cap Verde eli
Vihanta-niemi. Luoteisin niemi, Gibraltar-saknen

kohdalla, Cap Spartel ja, pohjosimmat Cap Bon ja
Cap Blanco. Poikki-maisin Blanko-niemekkeestä Neu-
la-niemekkeelle on vähäistä pitempi matka, kuin poikki-
maisin Vihanta-niemestä Guardafui niemelle. Afrikkaan
kuuluu suuri Madagascar-sa,axi kaakkos-rannalla:
Maskarenhan saaret, joista Mauritius jaBurbon
ovat suurimmat, Madagaskarista itään päin; ja luode-
puolella Azori- eli Terce/ra-saaristo; Pohjoset Ka-
naria- eli Madeirasa,aret; Eteläiset Kanaria-
saaret, Teneriffa, Terro ja Kanaria, ja Vihanta-nie-
men saaret.

Eurooppa on luode-osa vanhan mailman mante-
retta. Idässä se yhtyy Aasiaan. Rajana molempien
maa-osien välillä on Urali-vnoret, Urali-vrrta,, Kas-
pin meri, Kaukason vuori ja Musta-meri. Väli-
meri erottaa Euruopan Afrikasta. Lännessä ja poh-
josessa on Valta-meri. Suurin pituus on itä-pohjosesta,
Aasian rajalta, lounaseen niemeen Cap Vincent. Poh-
josin niemi mantereesta on ISordkyn, mutta Magerö-
saarella on vielä pohjosimpi niemeke Nordkap. Itä-
meri tuiikeiksen lännestä Euruopan pohjos-puoleen.
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Itämeren ja Valtameren välillä on Skandinavian ja
Juutin niemet, lännessä on Pyrenean niemi, eli
Espanja ja Portugali: ja etelässä: Italian, Riekan
ja Krimin niemet. Eteläisimmät niemen nenät eli nie-
mekkeet ovat Cap Matapan Riekan niemellä, ja
Cap Tariffa Gibraltarin salmen kohdalla, kaikkein
etelin. — Euruopan suurin saari on Britannia eli
England jaSkotland. Muita saaria on Novaja^ Semljä,
koillis-rannalla: Island eli Jäämaa, meren selällä.
Spetsbergen eli Huippu-saaret, lähellä pohjos-na-
paa, Vihantamaan ja Norjan välillä; Irland, Britan-
nian läns-puolella; Tanskan saaret Seeland, Fyen,
Langeland, Laaland ja Falsler> Skandinavian ja
Juutin niemen välillä; Kandia eli Kreeta, kaakko-
seen Riekan niemeltä; Negroponte eli Egribos,Tiie-
kan itä-rannalla; Sicilia, Italian ja Afrikan välillä;
Sardinia ja Corsica, Italian läns-puolella; Balea-
rZ-saaristo Mallorca (lue Maljorkka) ja Menorca
ja Pithiusi-s&ansto, Iviza ja Formentera, Espan-
jan itä-rannalla.

Amerika eli uuden mailman manner, on kokonaan
maa-pallon läns-puoliskolla. Molemmat niemi-maat,
Pohjos- ja Etelä-amerika, yhdistää Panama-tai-
pale. Pohjos-amerikan suurin pituus on luoteesta kaak-
koseen Wales- (Uels'n) niemestä Panama-taipaleelle.
Etelä-amerika on pisin halki maan, pohjos-niemekkeestä
Cap Gallinas aina Cap Horn niemekkeesen. Poh-
jos-amerikan läns-rannalla on kaksi kaitaista niemi-sui-
kaletta: Alashka luodetta, ja California lounasta
kohden. Itä-rannalla on 4 nientä: Labrador, leveä,
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koillista kohden käypä niemi-maa, Uusi Skotland,
pienen läntä niemi Labradorin etelä-puolella, ainuasti
kapealla taipaleella yhdistetty mantereesen. Florida
ja Jucatan melkein vastatusten kaakkos-rannalla. E-
telä-amerikassa ei olekaan suurempia niemi-maita^ —

Amerikkaa ovat seuraavat suuret saaret: Grönland
eli Vihanta-maa, mailman suurin saari; New Found-
land eli Uusi Löytö-maa, Labradorista etelään; Suu-
ret Antilli-saaret, Cuba, Jamaica, Haiti eli Es-
paniola ja Porto-rico etelään ja kaakkoseen Flo-
rida-niemeltä; Bahaman eli Lukaijan saaristo e-
dellisistä pohjoseen; Pienet Antillit, Portoricosta
Etelä-amerikkaa kohden; Falklannin saaristo eli Ma-
luinit Etelä-amerikan etelä-rannalla; Tuli-maa ja
Gallapagon eli Kilpikonnan saaret länsi-rannalla
päivän tasaajan alla; Nutka eli Qvadra-wancoue-
rin saari Pohjos-amerikan länsi-rannalla; Kuningas
Charlotan (Saarlotan) saari molemmat vähän pohjo-
seen edellisestä; Sitka, Kodjak ja
kaikki luode-puolella.

Australia- eli Oce«/?i«-nimiseen maa-osaan kuu-
luu Uus Holland ja summaton joukko saaria, Aasiasta
kaakkoseen päin, osaksi, itäisellä ja toiseksi osaksi län-
tisellä maa-puoliskolla. Suurimmat saaret ovat: Uusi
Guinea, Hollannin pohjos-puolella; U. Britannia
ja U. Irland, molemmat Uuden Guinean itä-puololla;
Uusi Caledouia, Uudesta Hollannista itään päin;
Tasmania eli Van Diemenin maa, Uuden Hol-
lannin kaakkos-rannalla; Uusi Seeland,Ym Diemen
maasta ulompana itään. — Merkillisimpiä tätä maa-
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osaa olevia saaristoja päivän tasaajan pohjos-puolella
ovat: Marianit eli Ladronit f/Pö/Yzs-saaristo), Fi-
lipin-saarista ulompana itään; Karoliinan saaristo,
edellisestä etelään; Lord Mulgraven saaristo, osaksi
päivän tasaajan ala-puolella; Sanduichin (lue Sand-
uikin) saaristo, viimeisestä paljon koillista kohden; päi-
vän tasaajan etelä-puolella; Salamonin saaristo, Uu-
desta Britanniasta itään päin; Uudet Hebridit, itään
päin Uudesta Caledoniasta; Ystävyyden saaristo, e-
täälle itään Caledoniasta; Seuruuden saaristo, Ystä-
vyyden saarista vähän koilliseen; Mendanna-sa,aristo,
koilliseen Seuruuden saarista; Alainen saaristo, vii-
meksi mainitusta kaakkoseen.

Valta-mcri jaetaan tavallisesti viiteen osaan, ni-
mittäin: Pohjos-jäämeri, Etelä-jäämeri, Atlan-
tin meri, Intian meri, ja Tyyni- eli Aava meri.

Pohjos-jäämeri on pohjos-navan ympärillä, Eu-
ruopan, Aasian ja Amerikan pohjos-rantojen välillä.
Molemmin puolin Jäämään saarta eli Islannia, jaBar-
rovin kanavan kautta yhtyy tämä meri Atlantin me-
ren kanssa. Beringin salmi yhdistää sen Tyynen eli
Aavan meren kanssa. Euruopan rannalla tekee Jää-
meri suuren lahden, nimeltä Valkea meri, jaAasian
rannalla Obin lahden. Novaja Semljä-saarien ja man-
tereen välillä olevaa kaitaa vettä sanotaan Kara-me-
reksi. Jäämeren nimen on tämä Valtameren osa saa-
nut sen tähden, että se suurimmaksi osaksi on peitetty
ikuisella jäällä. Merkillistä on kuitenkin, että perim-
mäisessä pohjosessa, eli pohjos-navan ympärillä sano-
taan olevan sula meri, vaikk'ei väli-matkalla sinne.
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Etelä-jäämeri piirittää etelä-navan, eikä koske mi-
hinkään mantereesen, mutta yhtyy pohjosessa Atlantin,
lndian ja Tyynen meren kanssa. Tämä meri on myös
koko vuoden peitettynä paksulla sulamattomalla jäällä.

Atlantin meri on vanhan mantereen länsi-puolella
ja uuden mantereen itä-puolella. , Tämän meren itä-
rannalla on siis Euruopan ja Afrikan maa-osat ja län-
si-rannalla Amerikka. Pohjos-jäämereen päästään tästä
taikka Euruopan ja Vihanta-maan välitse, taikka Baf-
fin lahden ja Barrovin salmen kautta. Etelässä se yh-
tyy Etelä-jäämeren kanssa: lndian meren kanssa kaak-
kos-ilmalla, Afrikan alatse, Hyvän toivon niemen koh-
dalla: ja Tyynen meren kanssa lounat-suunnalla, Ame-
rikan alatse, Horn-niemekkeen paikoilla, ja Magel-
haenin, (lue Mageljaenin) salmen kautta. Atlantin
meren pohjos-puolta, joka on Jäämään ja Britannian
saarien ja Skandinavian ja Juutin niemien välillä, sa-
notaan Pohjan mereksi, ja sen eteläistä puolta, joka
on Afrikan länsi-rannalla, Etiopian mereksi. — Län-
teen päin tekee Atlantin meri Amerikan rannalla seu-
raavaiset lahdet: Baffin lahti, joka 2?«M>Zs-salmen
kautta tunkeiksen syvälle Vihanta-maan ja niiden poh-
jassa olevien saarimaiden väliin; Hudsonin lahti ja
Hudsonin salmi Baffin maan ja Labradorin välillä;
Lorenzo-lahti, New Foundlannin jaUuden Skotlannin
välillä; Meksikon lahti, Floridan ja Yukatanin välil-
lä; Caraibian mereksi sanotaan sitä meren osaa, jo-
ka on Antilli-saarien etelä-puolella. — Itä-puolella on:
Afrikan rannalla, päivän tasaajan alla, Guinean lahti
ja Euruopan rannalla Visk.tijan eli Ranskan lahti,
Pyrenean niemen pohjos-puolella.
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Pohjan merestä mänee Skager-rack niminen lahti
syvälle mantereesen Norjan ja Juutin niemen välillä:
mutta Juutin niemen pohjos-päässä se käännäiksen kaak-
koseen ja nimitetään Ruotsin ja Juutin välillä Katte-
gatiksi. Etelä-puolella on Zuider-Zee (lue Söider-
see). Britannian etelä-puolella yhtyy Pohjan meri At-
lantin mereen La Manche salmen kautta. Salmen
kapein paikka on Pas de Calais (lue Paa dö Ka-
lee). Irlannin meri erottaa Britannian Irlannista.

Yhteydessä Atlannin meren kanssa ovat Itämeri
ja Välimeri. Itämereen tullaan Kattegatista kolmen
salmen kautta: öresund (Ayrisalmi), Ruotsin jaSee-
lannin saaren välillä; Suuri Belt, Seelannin ja Fye-
nin välillä; ja Pieni Belt, Fyenin ja Juutlannin vä-
lillä. Sittemmin jakaantuu Itämeri kolmeen lahteen:
Pohjan eli Kainun lahti, pohjoseen päin; Suo-
men lahti, itään päin ja RiVan lahti kaakkoseen
päin. — Välimereen on ainuasti yksi kulku, Afrikan
ja Pyrenea-niemen välillä, nimeltä Gibraltarin salmi.
Pohjos-rannalla on kaksi suurta lahtea: Arkipelagi
eli Egean meri, pienen Aasian ja Riekan niemen vä-
lillä, ja Adrian meri, Italian niemen koillis-puolella.
On myös kaksi lahtea, nimittäin Lionin ja Genovan
lahdet, Ranskan ja Italian rannalla. Etelä-puolella Af-
rikan rannalla on Sidra-lah ti. — Tyrrhenin mereksi
sanotaan sitä Välimeren selkää, joka on Italian, Sici-
lian, Sardinian ja Korsikan välillä. Tältä meren se-
lältä päästään Italian ja Sicilian välitse, Faro di
Messinä-salmen kautta, Jonian mereen eli sille Vä-
limeren selälle, joka on Riekan, Italian ja Sicilian vä-
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lillä. Jonian merellä on kaksi lahtea, nimittäin: Ta-
rento-lahti Italian etelä-rannalla, ja Lepanto-lahti.
joka mänee niin syvälle Riekan mantereesen, että se
jakaa sen kahteen niemeen Hellas ja Peloponneso.
Näitä yhdistävää taipaletta sanotaan Korintin taipa-
leeksi. Välimerestä päästään vielä Dardanelli-s&l-
--men kautta Marmora-mereen jaKonstantinopolin
salmen kautta Mustaan mereen, joka lännessä ja
pohjosessa koskee Eurooppaan, mutta etelässä ja idässä
Aasiaan.

lndian meri on melkein itäsen mäa-puoliskon kes-
kellä. Sen rajana on lännessä Afrikan itä-ranta, poh-
josessa Aasian etelä-ranta ja idässä Uuden Hollannin
länsi-ranta. Etelässä sitä kestää aina Etelä-jäämereen
asti. Mutta se yhtyy myös, Afrikan etelä-puolella, At-
lantin meren kanssa, ja Tyynen meren kanssa Uuden
Hollannin sekä pohjos-puolella, lndian saarien välitse,
että etelä-puolella Van Diemen'in maan seuduilla. Poh-
josessa on kolme suurta lahtea: Arabian meri, Ara-
bian etelä-puolella, Afrikan ja lndian välillä; Benga-
lin lahti, molempien lndian niemien välissä, jaKiinan
meri, Kiinan ja lndian mantereiden ja Sunda-saarien
välillä, oleva meren selkä. Arabian merestä mänee luo-
teesen päin kaksi pienempää lahtea: Arabian lahti eli
Punonen meri, aivan kapea, Arabian Afrikasta erot-
tava lahti, jonka kulkua valtamereen sanotaan Bob-
el-Mandeb-sahneksi, ja Persian lahti, Arabian nie-
men itä-puolella, yhdistetty valtamereen Ormus-sahneji
kautta. Leveä salmi, nimeltä Mosambik-salmi, erot-
taa Madagaskar-saaren Afrikan mantereesta. lndian me-
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restä Kiinan mereen on kaksi kulkua: Malakkä-sahni.
Malakka-niemen ja Sumatra-saaren välillä, ja Sunda-
salmi, Sumatra- ja Jäava=säaren välillä.' Kiinan me-
rellä on kaksi lahtea: Siamin ja Tonkinin lahdet.

Tyyni- eli Aava-meri peittää paremmin kuin puo-
len läntistä ja hyvän osan itästäkin maa-puoliskoa. Tä-
mä on suurin kaikista valtameristä, ja nimitetään sen
vuoksi Aavaksi mereksi. Idässä koskee tähän A-
merikan länsi-ranta, lännessä Aasian ja Uuden Hollan-
nin itä-rannat, pohjosessa se yhtyy Pohjos-jäämereen
Beringin salmen kautta, kaakkos-puolella Atlantin me-
ren kanssa Magelhaenin salmen kautta jaHorn-niemen
ympäritse; ja lännessä monen salmen kautta Aasian ja
Australian välillä lndian meren kanssa. Etelässä ei
ole mitään erinäistä rajaa, mutta tavallisesti sanotaan
sen ylettyvän eteläiseen napa-ympyrään saakka. Itään
päin mutkistaiksen tämä meri Amerikan rannalla ja te-
kee päivän tasaajan ylä-puolella kaksi lahtea: Pa-
»tzma-lahti, yhden nimisen taipaleen kohdalla, ja Ca-
lifornian lahti, yhden nimisen niemen ja mantereen
välillä. Sitä meren selkää, joka on Alashka-niemen,
Repo jaAleutti-sa&rien pohjos-puolella, sanotaan Be-
ringin mereksi. Länteen päin pistäiksen Tyyni meri
Aasian mantereesen kahdella lahdella: Tungusin eli
Ochotskan meri, Kamtshatka-niemen länsi-puolella, ja
Hoang-hai eli Keltameri, Korea-niemen länsipuo-
lella. Japanin mereksi sanotaan, yhden nimisien saa-
rien ja mantereen välillä olevaa meren selkää. Ete-
lässä Uuden Hollannin pohjos-rannaila on Karpen-
taria-lahti. . . ...



Tuulet Ja meren virrat.
Kuin lämmin, kuten luonnon opista tietty on, ke-

ventää ilmaa, niin nousee myös auringon vaikutuksesta
ilma ylöspäin kuumassa ilma-alassa. Tästä syntyy siis
kaksi valta-tuulta, yksi maan pintaa myöten, jokatuopi
kylmää ilmaa maan napa-ympyrästä päivän tasaajaa
kohden, ja toinen, joka sinne päivän tasaajasta sijaan
viepi lämmintä ilmaa, joka ollen keveämpi, kulkee pääl-
litse, ja siis vasta hakaan sitä napamaista aina päivän
tasaajaa kohten kulkevaa ilma-kertaa. Päivän tasaajan
tienoilla nousee lämmin ilma ainaylöspäin, etfei muuta
tuulta tunnukaan. Tätä kestää noin 4 astetta molem-
min puolin päivän tasaajata ja sitä sanotaan Tyyneen
ilman alaksi.

Kuni ilma maa-pallon kanssa pyörii sukkelammin
päivän tasaajan, kuin napojen tienoilla; niin ei ras-
kaampi pohjonen ilma, joka pyrkii etelään, jaksakaan
pyöriä niin sukkelaan, kuin ilma maan keski-kohdalla.
Senpä tähden pohjos-tuulet muuttuuvat sitä koilisim-
miksi, kuta enemmän ne lähestyyvät käänne-ympyrää.
Ja saman syyn tähden muuttuuvat etelä-tuulet kaakkos-
tuuliksi, kuta likemmä ne tuleevat tätä ympyrää. Si-
ten syntyy, molemmin puolin Tyyneen ilman alaa, sen
moinen ala, jossa kaiken vuotta tuulee pohjos-puolella
koillis-tuuli ja etelä-puolella kaakkos-tuuli. Kymmenen
ja kahden kymmenen tasa-ympyrän välillä on siis py-
syvien tuulien ala.

Kuta enemmin tullaan pohjoseen, sitä enemmin
jähtyyvät eteläiset lämpimät tuulet, ja laskeutuuvat a-
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lemma. Kuni ne kohtaavat pohjos-tuulia, niin siitä syn-
tyy ikään kuni riita lämpimien ja kylmien tuulien vä-
lillä; milloin ovat eteläiset ja milloin pohjoset tuulet
voiton puolella ja niin syntyy muuttuvaisientuulien
ala kolmannen kymmenennen tasa-ympyrän yläpuolella.

Kuun veto-voiman tähden, vetäikse meren vesi sille
kohdalle, jossa se on kuuta likempänä. Meren vesi
nousee siis niillä paikoilla, joihin kuu lähenee, mutta
alenee niillä paikoilla, joista kuu pakenee. Tätä sa-
notaan pako-vedeksi ja nousu- vedeksi, ja sitäkestää
6 hetkeä kerrassaan, siis kaksi kertaa vuorokaudessa.

Mutta samoin kuin lämpimen vaikutuksesta syntyi
tuulet, niinpä myös syntyy meren virratkin. Vesi kui-
vaa ja nousee höyrynä ilmaan käänne-ympyröiden vä-
lillä kuumassa ilma-alassa ja kylmää vettä virtaa napa-
ympyröiden tienoilta sijaan. Keveämpi virta juoksee
päällempänä, jonka tähden taas kylmempi vesi juoksee
vastapäin. Mutta samasta syystä kuin yllämainitut
kaksi pää- eli valta-luulta saivat, maan liikunnon täh-
den, itäisen suunnan, niin virtaavat myös kylmät napa-
virrat ei suoraan pohjosesta, mutta koillisesta, ja läm-
pimet virrat ei suoraan etelästä, mutta kaakkosesta.
Vaikka nyt tuulien ja meren virtojen perisyy ja suunta
on tämä, niin on kuitenkin monta sivu-vaikutusta, joista
suuntakin muuttuu. Niinpä käypi meren vedellekin
Meksikon lahdessa. Varistunut vesi virtaa siitä pit-
kin Amerikan itä-rantaa, mutta käännäiksen enemmin
itään päin, ja jakaiksen kahteen pienempään virtaan.
Yksi virta-haara mänee Atsori'saarien sivutse Pyre-
nean niemen rannoille; mutta toinen enemmin pohjo-
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seen Norjan rannoille. Yhden laisia meren virtoja on
myös muissakin valtamerissä, vaikka niitä ei muualla
ole niin tarkoin tutkittu kuin Atlantin meressä.

Vuoria ja kankaita.
Euroopassa: Ural-vuori, mänee pohjosesta etelään

Aasian rajalla. Tästä etelään ja länteen päin, Itäme-
restä ja Suomen lahdesta aina Mustaan jaKaspin me-
reen asti, on maa yhtä ainuata tasamaata. — Kölen
eli Turjan selänne kulkee Skandinavian niemen halki,
alkaen Nordkyn niemekkeestä, etelään aina Röraas (lue
Röroos) nimisen kaupunnin tienoille. Siitä se kään-
näikse, Dovre-fieldin nimellä, länteen; mutta mutkis-
tuu kohta Lange-fieldin nimellisenä lounaaseen ja
loppuu mereen Lindesnäs-niemekkeellä,. — Britan-
nian saaren pohjos-puoli on kokonaan täytetty Gram-
p/öH-vuorilla. Saman saaren etelä-puolella kulkee halki
maan eli pohjosesta etelään Peak- (lue Piik) vuoret.

Edellä mainittu Itä-euruopan tasamaa ylettyy Itä-
ja Pohja-merien etelä-rannoitse aina Atlantin mereen
saakka. Sitä vastoin on taas melkein koko etelä-puoli
Eurooppaa hyvinkin vuorista. Suurimmat Etelä-euruo-
pan vuorien selänteistä ovat: Alppi-vnoret, jotka, poikki
maan idästä länteen, täyttäävät koko Sveitsin ja etelä-
osan Saksan maata. Niiden korkein kukkula Italian
rajalla, nimeltä Montblanc on yli 14 tuhatta jalkaa
korkea: Karpatit ovat kaaren muotoset jyrkät vuo-
ret edellisistä koilliseen päin; Pyrenean vuoristo,
yhtänimisen niemen pohjos-laidalla Viskaija-lahden ja
Välimeren välillä, on Alppien jälkeen Euruopan kor-
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kein vuoriharju. Italian niemen halki kulkee ikään
kuin jatkona Alppi-vuoristo Apenninit, joiden kor-
kein kukkula on Gran-sasso; mutta erillään emä-
vuoresta ovat tulivuoret Vesuvius, Italian länsi-ran-
nalla, ja Etna, Sicilian saaren itä-rannalla. Vielä
juoksee yksi selänne Adrian meren pohjos-päitse ja
kääntyy Riekan niemelle päin, jossa se jakautuu. Yksi
selänne1 juoksee Mustaan mereen päin Balkanin ni-
mellä ja toinen selänne eroaa siitä nimellä Pindus ja
mänee Riekan niemimaan halki etelään päin.

Aasiassa: Itä-aasian keskimäinen osa on maapal-
lon korkeimpia paikkakuntia. Leveät japitkät vuoriharjut
rajottaavat tämän ylängön sekä etelässä, että pohjosessa.

Pohjonen vuoriharju alkaa Irtish virran itä-puo-
lelta ja kulkee Allain-nimeUä, itään aina Baikal-jär^
yelle asti. Tämän järven itä-puolella, Amur- ja Lena-
virtojen välillä on Da-ur-niminen jylhä vuorimaa.
Tästä vuorimaasta eroaa Jablonoi-krebel-niminen
vuoriharju mänemään koilliseen, mutta nimitetään Ohots-
kan meren tienoilla Slanovoi-krebel, jolla nimellä se
mänee aina Beringin salmelle saakka. —■ Eteläinen
vuoriharju on, läntisen India-niemen pohjos-puolella
Sind ja Bramaputra virtojen välillä, nimeltään Hima-
laija. Sen harjun, ja koko maan piirin, korkein kuk-
kula on Everest yli 27 tuhatta jalkaa (Kintshind-
junga ja Davala-giri ovat vähä matalampia).

Nämä ovat Itä-aasian keskimäisen ylängön raja-
vuoriselänteet. Mutta tämä ylänkö ei ole mikään ta^
sanen kangas, vaan siinä on monta korkeaakin vuori-
harjua. Himalaijan länsi-puolimaisesta kulmasta kulkee
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Harudsh, kiertää Sidra-lahden etelä-rannatse ja le-
venee saman lahden itä-puolella tasaseksi ylängöksi,
nimeltä Barko. Atlas- ja Harudsh-vuorien etelä-
puolella on _S«+_r«-niminen erämaa, eli koko maan
piirin suurin ja auhtoin hiekka-lakeus. Sitä kestää
melkein poikki koko Afrikan, ja se on joksikin tasasta,
eikä sanota kohoavan paljon meren pintaa korkeam-
malle. — Saharan ja Guinea-lähden välillä ovat Kong-
vuoret. Arabian lahden etelä-pohjukan länsi-puolella on
Abysinian jylhä vuorimaa, josta matalampia vuori-
haaroja eroaa pohjoseen päin molemmin puolin Niilin
virtaa. Itänen haara on njjijgjstään Mokattani ja
läntinen Libyan harju. Niili-virran lakso, Egypti,
on hyvin alasta ja Afrikan paras vilja-maa. Etelä-
afrika on ainuasti rannoilta tunnettu. Sen sisustaa
luullaan korkeaksi ylängöksi. Vuorista tunnetaan siellä
ainuasti Mandarr«-vuoret Tsad-järven etelä-puolella
ja Kuu- vuoret päivän tasaajan alla, sekä Lupata-
vuoret itä-reunalla.

Amerikassa: Amerikan eteläisimmästäniemestä aina
Jäämereen asti, kulkee aivan länsi-rannatse katkeama-
ton vuoriharju, joka onkin maan piirin pisin vuorisel-
kämä. Sitä sanotaan Etelä-amerikassa nimellä Cor-
dilleras de los Andes eli Vaski-harju, mutta
Pohjos-amerikassa on Andes-nimi aivan tuntematon.
Etelä-osa tätä selännettä mänee suoraan pohjoseen.
Keskellä selännettä on Aconcagua-niminen tuli-tun-
turi, uuden mantereen korkein kukkula, joka on yli
22 tuhatta jalkaa. Pohjonen osa, joka mutkistuu vä-
hän länteen päin, ei olekaan yhtä ainuata harjua, mutta
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paikoin kahta ja toisin paikoin kolmea rinnatusten kul-
kevata harjua, joiden välissä on syviä vuorilaksoja,
niin kuin Titicaca- (lue Titikaakka) järven lakso.
Sen ympäristössä on Pic Sahaman 20 tuhatta jal-
kaa korkea tunturi ja vähän matalammat Illimani ja
Nevada de Sorata. Päivän tasaajan alla on Qvito-
(lue Kiitto) niminen 9 tuhatta jalkaa korkea ylänkö,
jossa kasvaa Keski-euruopan hedelmiä. Qviton länsi-
reunalla on Cotopaxin hirmunen tuli-tunturi, ja Chim-
borazon (lue Tjimboratsd) 20 tuhatta jalkaa kor-
kea kukkula. Tästä vähän pohjoseen jakaantuu Cor-
dilleras-vuori kolmeen harjuun. Itä-puolimainen, ni-
meltä Suma Paz, lähtee koilliseen Marakajbo-lahden
itä-rannatse Orinoko-virran suulle; Keskimäinen, Quin-
diu, mänee Kauka- ja Magdalena-virtojen välillä, ja
Ooco-niminen haara kulkee pitkin länsirantaa Pa-
nama-taipaleesen.

Pohjos-amerikassa, Meksiko-lähden jaTyyneen me-
ren välillä levittäiksen Cordilleri-vuoret Meksikon y-
längöksi, ja erottaiksen 21 tasa-ympyrän kohdalla kol-
meen harjuun. Itä-puolimainen näistä, nimeltä Cor-
dilleras de Texas, mänee koilliseen Mississippi- ja
Missuri-virtojen yhdyntä-paikoille; läntinen, Cordille-
ras de Sonora, mänee enemmin luoteeseen ja lop-
puu Kalifornian lahden pohjos-päässä; mutta keskimäi-
nen eli emäharju, nimeltä Sierra Madre, rientää
suoraan pohjoseen, tekee summattoman suuren 11 tu-
hatta jalkaa korkean pesävuoren, Sierra Verde, josta
Pohjos-amerikan suurimmat virrat saavat alkunsa, ja
mänee siitä nimellä Chippevai, (lue Tjippevee), eli
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Louhi-harjn Jäämeren rannoille. Kalifornian niemen
eteläisimmästä päästä alkaa toinen vuoriharju, jokapoh-
josessa särkeentyy lukemattomiin niemekkeihin ja saa-
riin, ja loppuu Alashka-niemellä. SI e on annettu ni-
meksi Pohjos-amerikan Ronla-alpit, ja sen korkein
kukkula, joka myös on Pohjos-amerikan korkein vuori,
on Sant Elias. Muuten on Pohjos-amerikan pohjos-
puoli melkeen yhtä ainuata tasamaata Tyyneen meren
ranta-kivistä alkaen aina Labradorin kivikkoiselle nie-
melle asti. Tällä lakeudella on paljo suuria järviä ja
virtoja, josta syystä sitä on useasti verrattuna Suomen
maahan, Pohjos-amerikan itä-puolella kulkee lounaasta
kaakkoseen, vähän matkaa Atlantin merestä, kahdet
vuoriharjut, joista rannimmaista sanotaan Sini-vuo-
riksi ja sisimmäistä ja korkeampata Alleghany- eli
Apalachi-vuoriksi. Näiden ja läntisien rantavuorien
välillä on maan piirin suurin ja laajin tasamaa eli la-
keus. Savanneiksi sanotaan täällä olevia puuttomia,
mutta heinäkkäitä niittymaita. Niitä on niinkin ava-
roita, ettei silmä kannata toiselta laidalta toisellen.

Etelä-amerikkaa silmäillessä, löydetään Kairaibian
meren etelä- ja Marakaibo-lahden länsi-puolella, hyvin-
kin korkea lumitunturi, nimeltä Sierra Nevada de
Santa Märta. Orinoko-virran itä- ja etelä-puolella
on leveä Guyanan vuorimaa, jota kestää aina Amat-
son virran suuhun asti. Tämän vuorimaan länsi- ja
etelä-puolella on avara alanko, jossa Orinoko ja Amat-
son virrat juokseevat. Amatson virran ympärillä on
mailman avarimmat ja synkimmät metsät, eli kuni siellä
sanotaan Seiväs. Orinoko-virran alangossa on taas
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äärettömiä, miehen korkuista heinää kasvavia niittuja,
Lianos (lue Ljanos), joita myös sanotaan Ruoho-
meriksi (mar de yerbas). Etelä-amerikan itä-puoli,
Amatson virran etelä-puolella, on taas Brasilian y-
länkö, jossa on monta vuoriharjuakin, jotka kaikki kul-
keevat pohjosesta etelään. Etelään päin alenee tämä
ylänkö ja muuttuu vähitellen tasamaaksi, jota kestää
aina Magelhaenin salmelle saakka. Plata-virran ran-
noilla sanotaan näitä tasamaita nimellä Pampas, jotka
ovat yhden läisiä, kuni Pohjos-amerikan Savannit, ni-
mittäin puuttomia ja pensaattomia niitty-maita, jossa
kesyttömiä hevos- ja lehmä-laumoja kulkee omassa val-
lassaan. Mutta etelämpänä Patagoniassa muuttuu
tämä auhtoksi kivi- ja sora-peräiseksi maaksi, joka ei
kasva paljon muuta ruohoa, kuni ohdakkeita ja orjan
tappuroita.

Järviä ja sisämeriä.
Maan syvennöksiin seisattunutta ja seisovaa vettä

sanotaan järveksi, ja suurempaa sisämereksi. Järven ja
sisämeren vesi on tavallisesti mautonta, vaan meren
vesi suolaista; mutta on niitäkin järviä, joissa vesi on
suolasta. Suurimmat järvet Euruopassa ovat: Aalto-
järvi eli Laatokka, Suomen lahden koillis-puolella;
Ääninen eli Onega, edellisestä koilliseen; Saimaa
eli Salmen ja Päijänne, molemmat Suomen lah-
desta pohjoseen; Unien (eli Ilmajärvi), Aaltojärven
etelä-puolella; Peippus-järvi, Suomen lahdesta ete-
lään; Venern (lue Veenern), Vettern ja Malani.
Ruotsissa; Balaton, saksaksi Platten See, Unga-
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rissa Karpati-vuorien etelä-puolella; Genevan, Neu-
ehätelin ja Bodenin järvi, Lago Maggiore (lue
Madjore), Lago di Como, Lago di Iseo jaLa-
go di Garda, kaikki Alppi-vuorien rinteillä. — Aa-
siassa: Kaspin meri, kaikkein suurin järvi eli oikea
sisämeri maan piirillä; Arat, edellisestä itään: vielä
etempänä ovat Balkash ja Baikal, Altai-vuorien e-
telä-rinteillä; Lop-noor ja Kuku-noor, Keski-aasian
ylängöllä; Van ja Urmia, Armenian vuorimaassa; ja
Kuollut meri, lähellä Välimeren itä-rantaa. — Afri-
kassa: Tsad, Keski-afrikassa; Tsana, Abyssinian
vuorimaassa; ISjassi ja Ngami, Etelä-afrikassa. —

Pohjos-amerikassa: Karhu-järvi, Orja-järvi, Ata-
pescow ja Vinipeg ovat kaikki perätysten Jääme-
restä etelään; Ylä-järvi, Kaspin meren jälkeen suu-
rin maan piirillä, Michigan (lue Mitjigan), Ha-
ron (lue Juuron), Erie (lue liri) ja Ontario, jot-
ka kaikki viis ovat toisiinsa yhdistettynä kapeemmilla
tahi leveemmillä salmilla; Nikaragua kaidalla maa-
paistolla Panama-taipaleen pohjos-puolella. — Etelä-
amerikassa: Maracaibo, pohjos-reunalla; Titicaca,
länsi-reunalla, ja Guanacache, etelässä.

Virtoja.
Euruopassa: Jäämereen laskee vetensä Petshora,

tuleva Urali-vuorista. Valkeaan mereen mänee Viena
(eli Dvina) ja Onega.

Itämereen ja sen lahtiin juokseevat: Turjan har-
julta tulevat Tornion, Kainun, Luulajan, Pii-
limen, Skelleftcn, Uumon, Ongermanin, Inda-
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Un, Niurundan ja Paalin joet; Vetterin järvestä
Motata; Suomen puolelta Kemin, Oulun, Kyrön
ja Kokemäen joet, jotka kaikki mäneevät Kainun
eli Pohjan lahteen. Suomen lahteen virtaavat: Kymi
Päijänteestä, Neva. Aalto järvestä ja Narova, eli Nar-
van joki, Peippus-järvestä. Aaltojärveen laskeevat:
Vuoksi Saimaasta, Syväri (venäjäksi Svir) Äänis-
järvestä, ja Velhojoki (venäjäksi Volkov) Ilmenestä.
Rii'an lahteen juoksee Väinö-joki (saksaksi Dyna)
Volkonski metsästä.

Itämeren etelä-rannalle juokseevat: Niemen (lue
Niimen, venäjäksi Nieman), jota rannempana sano-
taan Memeliksi, Pregel, Visld (eli saksaksi Wei-
chsel), joka alkaa Karpati- ja Sudeeti-vuorien vai-
heelta, ja Oder, joka saapi alkunsa Sudeeti-vuorista.

Pohjan mereen juokseevat: Elbe, joka alkaaRie-
sengebirgestä (Jättiläis-vuorista), ja saapi oikealtapuo-
lelta lisä-joet Havel ja Spree ja, vasemmalta puo-
lelta Moldau ja Saole; Weser Tyyringen metsä-
harjusta; Ems ja Rein (eli Reen) joka alkaa Sil
Gotthard-vnoresto. juoksee Boden-järven läpi, saapi
sieltä tultuansa lisä-virran, käännäiksen
Baselin kaupunnin kohdalla pohjoseen, saapi oikealta
puolelta Neckar- ja Main-nimiset lisä-virrat ja va-
semmalta puolelta Mosel ja Maas. Vähän matkaa
tämän suusta laskeiksen myös Schelde, tuleva Arden-
ni-vuorista. — Kattegatin lahteen juoksee Götha
Venerin järvestä, ja Glommen Dowre-vuorista. Eng-
lannissa juoksee Pohjan mereen Themes (lue Teems).
Ja Kanavaan heittäiksen Seine-(lue Seen) virta Co-
le d'or-vuorisla.
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rissa Karpati-vuorien etelä-puolella; Genevan, Neu-
chdlelin ja Bodenin järvi, Lago Maggiore (lue
Madjore), Lago di Como, Lago di Iseo jaLa-
go di Garda, kaikki Alppi-vuorien rinteillä. — Aa-
siassa: Kaspin meri, kaikkein suurin järvi eli oikea
sisämeri maan piirillä; Aral, edellisestä itään: vielä
etempänä ovat Balkash ja Baikal, Altai-vuorien e-
telä-rinteillä; Lop-noor ja Kuku-noor, Keski-aasian
ylängöllä; Van ja Urmia, Armenian vuorimaassa; ja
Kuollut meri, lähellä Välimeren itä-rantaa. — Afri-
kassa: Tsad, Keski-afrikassa; Tsana, Abyssinian
vuorimaassa; ISjassi ja Ngami, Etelä-afrikassa. —

Pohjos-amerikassa: Karhu-järvi, Orja-järvi, Ata-
pescow ja Vinipeg ovat kaikki perätysten Jääme-
restä etelään; Ylä-järvi, Kaspin meren jälkeen suu-
rin maan piirillä, Michigan (lue Mitjigan), Ha-
ron (lue Juuron), Erie (lue liri) ja Ontario, jot-
ka kaikki viis ovat toisiinsa yhdistettynä kapeemmilla
tahi leveemmillä salmilla; Nikaragua kaidalla maa-
paistolla Panama-taipaleen pohjos-puolella. — Etelä-
amerikassa: Maracaibo, pohjos-reunalla; Tilicaca,
länsi-reunalla, ja Guanacache, etelässä.

Virtoja.
Euruopassa: Jäämereen laskee vetensä Pelshora,

tuleva Urali-vuorista. Valkeaan mereen mänee Viena
(eli Dviua) ja Onega.

Itämereen ja sen lahtiin juokseevat: Turjan har-
julta tulevat Tornion, Kainuu, Luulajan, Pii-
iimen, Skelleftcn, Uumon, Ongermanin, Indo-
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Un, Niurundan ja Paalin joet; Vetterin järvestä
Motata; Suomen puolelta Kemin, Oulun, Kyrön
ja Kokemäen joet, jotka kaikki mäneevät Kainun
eli Pohjan lahteen. Suomen lahteen virtaavat: Kymi
Päijänteestä, Neva. Aalto järvestä jaNarova, eli Nar-
van joki, Peippns-järvestä. Aaltojärveen laskeevat:
Vuoksi Saimaasta, Syväri (venäjäksi Svir) Äänis-
järvestä, ja Velhojoki (venäjäksi Volkov) Ilmenestä.
Rii'an lahteen juoksee Väinö-joki (saksaksi Dyna)
Volkonski metsästä.

Itämeren etelä-rannalle juokseevat: Niemen (lue
Niimen, venäjäksi Niernan), jota rannempana sano-
taan Memeliksi, Pregel, Visld (eli saksaksi Wei-
chsel), joka alkaa Karpati- ja Sudeeti-vuorien vai-
heelta, ja Oder, joka saapi alkunsa Sudeeti-vuorista.

Pohjan mereen juokseevat: Elbe, joka alkaaRie-
sengebirgestä (Jättiläis-vuorista), ja saapi oikealta puo-
lelta lisä-joet Havel ja Spree ja vasemmalta puo-
lelta Moldau ja Saate; Weser Tyyringen metsä-
harjusta; Ems ja Rein (eli Reen) joka alkaa S:t
Golthard-vuoresto, juoksee Boden-järven läpi, saapi
sieltä tultuansa lisä-virran, käännäiksen
Baselin kaupunnin kohdalla pohjoseen, saapi oikealta
puolelta Neckar- ja J/aZ/i-nimiset lisä-virrat ja va-
semmalta puolelta Mosel ja 3laas. Vähän matkaa
tämän suusta laskeiksen myös Schelde, tuleva Arden-
ni-vuorista. — Kattegatin lahteen juoksee Götha
Venerin järvestä, ja Glommen Dowre-vuorista. Eng-
lannissa juoksee Pohjan mereen Themes (lue Tecms).
Ja Kanavaan heittäiksen Seine-(lue Seen) virta Co-
le d^or-vuorisla.
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Afrikassa: Koillis-kulmassa on maan piirin pisin
virta Niili, joka alkaa Kuu-vuorista. Lisä-virta Bar-
el-azrek (eli Sini-niili), tulee Abysinin vuori-maas-
ta. — Atlantin mereen mäneevät Senegal ja. Gambia,
molemmat Kong-vuorista. Guinean lahteen juoksee
myös Kong-vuorista Djoliba eli Niiger. Etelämpänä
samalla rannalla ovat: Kongo eli Zaire ja Coanza
ja vielä etelämpänä Oranje- eli Gariep-virta. — ln-
dian mereen juoksee Ylä-afrikasta monta virtaa, mutta
niitä ei vielä tarkoin tunneta. Jokseen tunnetuita ovat
Limpopo ja Sambeze, jotka molemmat juokseevat
Motsambik-kanavaan.

Pohjos-amerikassa: Chippevay-vuorista lähtee A-
topescotv-virto yhden nimiseen järveen, josta vesi
Or/«-virtaa myöten juokseeOrja-järveen ja siitä Mac-
kenzie-virtoa, myöten Jäämereen. Chippevay-vuorista
tulee Saskatshaivo-virta, Vinipeg-järveen, jostaNel-
son-virta, mänee Hudsonin lahteen. Nelson-virrasta
vähän pohjoseen juoksee samaan lahteen Missinippi
eli Churchit (lue Tjörtjil). Viidestä suuresta jär-
vestä juoksee Lorenzo-virta, Loreiizo-lahteen. Erie
ja Ontario järvien välillä on mailman kuulusin puote
Niagara. Pohjos-amerikan suurin virta Missisip-
pi alkaa Maaharjun etelä-puolelta, saapi oikealta
kädeltä Sierra-verde-vuorista tulevan Missuri-\va,ara\\,
ja sittemmin vasemaltä puolelta Ohio (lue Oheijo),
ja taas oikealta kädeltä Arkansas- ja Puna-virnm
ja loppuu viimen Meksikon lahteen. Yhteen lahteen
juoksee myöskin Rio-del-Norte Sierra-verde-vuorista.
Pohjos-amerikan länsi-rannalla ovat Columbia eli O-
regan ja Colorado merkillisimmät.
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Etelä-amerikassa: Luode-kulmalla mäneevät Mag-
dalena- ja C«wc«-virrat suutasuksin Karaibin me-

reen. Atlantin mereen juoksee Orinoco ruoho-niitty-
jen keskitse. Niilin jälkeen suurin virta Amazon eli
Marannon (lue Maranjon), alkaa liki läntistäran-
taa Lauricocha (lue Laurikotsha) järvestä, saapi
oikealta kädeltä Ukajale, Madeira ja Topajos
paitsi muita pienempiä ja vasemaltä puolelta Rio-
Negro. Marannonin suuhun tulee myös etelästä To-
cantin. Vähän etelämpänä juoksee San Francesco.
Vielä etelämpänä on La Plata. Emä-virta on Po-
rana, joka oikealta puolelta saapi lisä-virran Para-
guay, ja vasemaltä Uruguay, jonka jälkeen virta
saapi nimen La Plata.

Uuden Hollannin virrat ovat pienempiä, kuni mui-
den maa-osien, ja päälliseksi vielä vähän tunnettuja.

Iliminen.
Ihmiskunnan alku oli kyllä yhdestä ainuasta pa-

rikunnasta; mutta erinäiset ilman laadut, moninaiset
elatuskeinot ja muut sen moiset syyt ovat ajan pitkään
jakaneet sen moniin eri-lajeihin, jotka erottaiksen toi-
sistaan ruumiin rakennuksessa, ihon karvassa, mielen
laadussa, kielessä ja tavoissa.

Näitä ihmislajia luetaan tavallisesti viideksi: 1.
Kaukaasilaiset, jotka ovat valkea-ihosia ja kook-
kaita. Tätä lajia ovat enin osa Eurooppalaisia, Lou-
nas-aasian asukkaat ja asujamet Afrikan pohjos-ran-
naila. 2. Mongolilaiset, jotka ovat vehnän kar-
vasia ja ruumiikkaita. Tätä lajia ovat Koillis-aa-
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sian asukkaat ja kaikki kylmän ilma-alan ihmiset.
3. MalayHaiset, joita tavataan Malakka-niemellä ja
Australian saaristoissa, ovat iholtaan tumman ruskeita.
4. Niekerilaiset, jotka ovat aivan musta-ihosia ih-
misiä Afrikan maa-osassa. 5. Amerikkalaisia, jotka
iholtaan ovat vasken karvasia ja varreltaan kehnoja.
Tätä kansaa ovat Amerikan alku-asukkaat.

Kansaksi sanotaan ihmisiä, joiden yhtäheimoi-
suus näkyy kielen ja tapain yhtäläisyydessä. Kansoja
ovat esimerkiksi Suomalaiset, Venäläiset ja Ruotsalai-
set, asukoot vaikka missä valtakunnassa.

Elatuskeinojen suhteen erottaiksen ihmiset neljään
osaan: 1. Kesyttömät eli Villikansat, jotka elelee-
väfc, jokainen erikseen, metsästämisellä taikka metsän
hedelmillä, ja yhdistyyvät ainuasti vihollisia vasten. 2.
Karjan kaitsiat eli Paimenkansat, joilla ei ole
pysyväistä asunsijaa, vaan muuttaavat majoineen ja
karja-laumoineen paikasta paikkaan, etsiskellen parem-
pia laitumia. 3. Kalastajat, jotka ovat asettuneet
jokien rannoille, ja eläävät enimmiten kalastamisella,
mutta harjottaavat myös metsänkin käyntiä. 4. Sivis-
tyneet kansat, jotka viljeleevät maata, käyvät kaup-
paa, tekeevät askareita, harjottaavat tiedollisuutta ja
asuuvat valtakunnissa.

Valtakunnaksi sanotaan pienempää taikka suu-
rempaa ihmisten yhteyttä, joilla on yhden laiset lait ja
oman takeinen hallitus. Mutta hallitusmuoto on monen
lainen. Yksivalfaksi sanotaan sen moista valtakun-
taa, jossa yksi on hallituksen pää-miehenä. Tämmöisiä
päämiehiä nimitetään keisariksi, kuninkaaksi, ruhtinaksi,
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herttuaksi ja paaviksi j. n. e. Mutta yksivallat saat-
taavat hallituksen suhteen olla jokoraja 110mia taikka
rajotetluja. Edellisissä on päällikön tahto valtakun-
nan lakina, jollonhäntä myös sanotaan Itsevaltaseksi;
jälkimäisissä taas on päällikön tahto rajotettu perus-
tus-lailla, jotka määräävät kansan ja hallitsian välin.
Kansan edusmiehet kokoontuuvat tämmösessä valtakun-
nassa päällikön kanssa lakia laatimaan, ja heillä on
myös valta tutkia hallituksen tilin tekoa. Tasaval-
laksi sanottaan taas sen moista valtakuntaa, jossakan-
salla on ylimmäinen valta, vaan jossa hallitus on an-
nettu yhdelle eli useammalle määrä-ajaksi valitulle E-
simiehelle, joka on velvoitettu tilin tekoon. Niin ovat
esimerkiksi Euruopassa: Venäjän ja Turkin valtakun-
nat rajattomia yksivaltoja; England, Suomi ja Ruotsi
rajotettuja yksi-valtoja; Shveitsi ja muutamia muita pie-
nempiä valtakuntia ovat tasavaltoja.

Uskonnon suhteen sanotaan ihmisiä pakanoiksi
jos niillä on epäjumaioja, se on jos palveleevat kuvia,
eläimiä taikka luonnon voimia. Mutta yhtä ja totista
Jumalaa palvelevaiset ihmiset ovat joko Israelilaisia,
Ristittyjä taikka Mahomettiläisiä.

Näistä on Israelilaisien uskonto vanhin. Sen us*-
kon opin ilmotti Jumala, Muoseksen kautta, Israelin
kansalle, jonka tähden sitä myös sanotaan Muosek-
sen uskonnoksi. Se perustaikse pyhän raamatun en-
simaiseen osaan eli Vanhaan Testamenttiin, joka
myöskin on alkuperäsesti kirjotettu Hebrean kielellä.

Tästä sai Risti:» uskonto alkunsa YVapahtajan, Je-
suksen Ristuksen, ..äätämällä. Se perustaikse sekä Van-
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haan että paraiten Uuteen Testamenttiin, jaon yksi
ja yleinen uskonto; vaikka se, aikojen kuluessa, on
jakaunut moneen eri kirkko- (eli tunnustus-)kuntiin.
Mailman suurimmat piispat, Ruomin paavi ja Kons-
tantinopolin patriarkka, riitaantuivat keskenään, jota
riitaa hierottiin pari sataa vuotta siksi, kuni molemmat,
vuonna 1054, tykkänään erosivat toisistaan. Niin syn-
tyi Riekan yleinen ja Ruomin yleinen uskokunta.
Riekan yleistä uskontoa tunnustaavat Riekkalaiset ja
Venäläiset. Ruomin yleistä eli kuin tavallisesti sano-
taan paavin uskontoa, koska se pitää paavia Ristuk-
sen sijallisena maalla, tunnusti muinoin koko Länsi-
euruoppa. Mutta, viidennen toista sataluvun alussa,
erosi siitä evankeliumillinen Luteruksen puhdis-
tama uskonto ja samoten evankeliumillinenKal-
viinin puhdistama uskonto.

Mahometin uskonnon perusti Arabialainen kaup-
pias nimeltä Mahomet, noin 622 vuotta jälkeenRis-
tuksen syntymää. Tämä Ristuksen, Muoseksen ja pa-
kanoiden opetuksesta yhteen sovitettu uskonto perus-
taikse _fi.or«fl.-nimiseen, Arabian kielellä kirjotettuun,
kirjaan, joka on niiden raamattu.



Siioin e n ma a.
I. Maa.

1. Ala ja avaruus. Euroopan pohjos-puolella,
60 ja 70 tasa-ympyrän ja 38 ja 50 puolen päivän kaa-
ren välillä on Suomi eli Suomen maa. Meren vesi
on kahden puolen maata, nimittäin: Pohjan lahti
lännessä ja Suomen lahti etelässä. Tästä niemen
tapasesta muodosta sanotaan sitä myös Suomen nie-
meksi. Muukalaiset ovat antaneet sille nimen Fin-
land. Pohjosesta etelään on se 100 penikulmaa pitkä
ja lännestä itään noin 50 penikulmaa leveä. Koko
avaruus on 3,298 Suomen sarka-penikulmaa.

2. Rajat. Suonien rajaan koskeevat, paitsi jo
mainitut Pohjan ja Suomen lahdet: itä-puolella Venäjä,
pohjos-kulmalla Norja ja länsi-suunnalla Ruotsi.

Venäjän rajana on ensin Raja-joki, jonka läh-
teiltä raja seuraa pienempien purojen varsia Aalto-
järven eli Laad^ogan rannalle. Tämän järven halki
kulettua Vilna-joen suulle, jossa parin syltä veden
pinnasta kohotaiva Variskivi on raja-pyykkinä, läh-
tee raja juoksemaan monessa mutkassa pohjoseenKol-
mikunnan raja-kivelle, jossa Wiipurin ja Kuopion
läänit Suomen puolella ja Aunuksen kuvernementti Ve-
näjän puolella kohtaavat toinen toisensa. Siitä se
käännäikse luoteeseen ja juoksee Jonkerin kivellen;
tästä taas pohjoseen Maan selän harjua myöten
Kaarto-järvelle. Mutta Maan selkä mutkistaikse
luoteesen, ja raja kulkee yhä pohjoseen tunturilta tun-
turille Inarin-järven itä-rannatse Teno-joelle asti.
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Norjan Lappia vasten kulkee raja ensin .lounan-
sen pitkin Teno-joen vartta aina Lapin tunturille.
josta se käännäikse Lapin tunturia myöten kulkemaan
luoteesen siksi, kuin se pääsee pienen Jedekin-jär-
ven rannalle.

Tästä kääntyy raja etelään juoksemaan Ruotsin
rajaa vasten: ensin Könkämä- ja Muonio-joen,
sitten Tornio-virran vartta myöten, aina sen suulle
asti, Pohjan lahden pohjimmaiseen pohjaan.

3. Mantereen muoto. Tuli ja vesi ovat ne
kaksi ankaraa luonnon voimaa, jotka ovat antaneet
Suomenkin mantereelle nykysen muodon. Alimaiset ko-
vat kivet ovat tulen synnyttämiä; mutta päällimäiset
pehmeemmät kalkki- ja liitu-kerrat ovat taas veden va-
lamia. Maan harjut ja vesi-urat kulkeevat rinnatus-
ten, enimmäksen koillisesta lounaaseen. Vuorien ja mä-
kien koillis-kulma on jyrkkä ja tasanen, ikään kuin
veden silittämä, mutta toisahalta taas hyvin liusu. Siis
ovat luonnon tutkijat päättäneet, ankaran meri-virran
ennen vanhaan kulkeneen halki maan koillisesta lou-
naaseen. Se on toisin sanoin: Suomen maa on ennen
vanhaan ollunna meren pohjana, ja vähitellen koho-
tainua veden pinnasta. Tätä todistaa sekin, että Suo-
men manner vielä nytkin kohotaikse korkiannnalle me-
len pintaa. Niin on esimerkiksi muinaiset hyvät lai-
va-valkamat nyt niin matalointuneet, ettei niihin enään
pääsekään. Missä vanhat miehet nuoruudessaan sou-
tivat veneillä, käyvät heidän poikansa kuivin jaloin.
Oppineiden lu'un jälkeen kohoaa Suomen ranta Tor-
niosta Waasaan asti 4i/2 jalkaa sadassa vuodessa.
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Mutta etelässä Suomen lahden ranta ainuasta 2 jal-
kaa vuosisadassa.

Suomen manner on yleesen epätasaista: se on
täynnä mäkiä, jokia ja järviä, jotka viimeksi mainitut
peittaavat paremmin, kuin kahdeksanneksen koko man-
tereesta. Suomen vuorissa on, kuin pohjan, mailla y-
leesen, harmaa ja ruskea kivi valtaava. Mutta har-
maa ja ruskea kivi ei olekaan yhtä ainuata kivi-lajia,
vaan siinä on sekasin kolmea eri kivettä. Näitä ki-
veitä sanotaan paasiksi, ruotsiksi fältspat, jos mur-
taissa lohkeaayat sileä-pintasiksi ja ovat näöltään val-
keita, harmaita tahi punertavia; mutta ukon-piiksi
eli ukon-kiveksi, ruotsiksi quartz, jos murtuuvat epä-
tasasiin muroihin eli rakeisiin. Ukon-pii on, kuin e-
dellinenki, valkea tai harmaa. Mutta näiden seassa
löytyy muita vielä pienempiä • muruja, jotka, kynnellä
eli veitsen kärellä painaessa, helposti mureneevat hie-
noiksi levyiksi, ja ovat näöltään mustempia kuin edelli-
set. Niitä sanotaankatin-kullaksi, ruotsiksi glimmer.

Maan laaduista ovat tavallisimmat savi, hiekka,
muta, multa ja sora. Näistä on savi, muta ja multa
soveljaita viljellä; mutta hiekka ja kivisekanen sora
saadaan vaivoin kunnon viljaa kasvamaan.

4. Maan harjuja. Suomen emä-vuori, nimeltä
Maon selkä, erkanee Ruijan tunturista Norjan maalta
ja kulkee kaakkoseen ensin Suomen rajana Norjaa vas-
ten ja sitten Suomen rajan sisällä Peltovuoma-tun-
turille. Siitä itään päin muuttuu vuori yläiseksi tasa-
maaksi, vaan kohotaikse kohta taas harjanneeksi ja
kulkee nimellä Suola-selkä itään aina Talkkuna-
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ohi kukkulalle, Venäjän rajalle. Talkkuna-oiviita mä-
nee Maan selkä etelään Suomen piirin sisällä siksi,
kuin se uudestaan tapaa Venäjän rajan, Kuusamon
kankailla. Kuusamossa jakaikse vuori kahteen haaraan,
joista toinen, nimellä Kainun selänne, kulkee lou-
naaseen Oulu-järven rannoille; mutta toinen Venäjän
rajaa myöten etelään Jonkerin kivelle asti. Nyt se
taas muuttaa juoksunsa ensin länteen ja sitten lounaa-
seen, erottain, Suomen selänteen nimellisenä, Poh-
jan maan, Karjalasta, Savosta, Hämeestä ja Satakun-
nasta, ja loppuu Pohjan ja Hämeen kankailla Ika-
listen ja Hämeenkyrön pitäjissä. Mutta ilmestyy jäl-
leen Satakunnan vesien etelä-puolella, ja kulkee, Sal-
paus-selänteen nimisenä, kaakkoseen ja sitten itään
Päijänteen ja Saimaan vesien etelä-rannatse. Tämä
pohjan perillä tuhatta jalkaa korkea, vaan Kuusamosta
Oulu-järven tienoille 8 sataa, ja sen ala-puolla 7 ja
6 sataa, mutta sitten 5 ja 4 sataa jalkaakorkea vuori-
harju erottaa Suomen alaset ranta-maat ylä-maista,
joilla järvenkin vesi on 2 ja 3 sataa jalkaakorkeampi,
kuin meren pinta.

Suomen selänteestä erkanee etelään, paitsi monta
pienempätä, seuraavaiset kolme suurempaa sivu-haaraa,
nimittäin: Karjalan selänne, joka, erottaen Savon
ja Karjalan vedet toisistansa, kulkee Nurmeksen, Juu1

an ja Kaavin pitäjien kautta etelään Orivirralle, jasen
etelä-puolla Kerimäelle. Toinen eli Savon selänne,
joka lisalmen pitäjästä kulkee Pielaveden, Kuopion,
Pieksämäen, Mikkelin, Savitaipaleen ja Lemin pitäjien
läpi Lappeen rannan tienoille, jossa se yhtyy Salpaus-
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seläuteesen. Se erottaa Savon vedet Hämeen vesistä.
Kolmas. sivuhaara on Hämeen selänne, joka alkaen
Soinin kappelista kulkee ensin pitkin Satakunnan ja
Hämeen rajaa, ja sitten Hämeen lävitse Uuden maan
rajalle, jossa se niin ikään yhtyy Salpaus-selänteesen.

Yksinäisistä vuoren kukkuloista ovat vielä mainit-
tavat Aavasaksa, Tornion virran varrella, jollekuk-
kulalle muukalaiset matkustaavat kesällä sydän yön
aurinkoa ihailemaan. Pelt-oivi, Suomen korkein kuk-
kula, Teno-joen ja Inari-järven vaiheilla, on arviolta
2,200 jalkaa korkea. Ounas-tunturi 1,124 jalkaa
ja Jeris-tunturi 1,200 jalkaa korkea.

Summaton joukko kivi-karia, luotoja ja saaria on
Suomen etelä-rannoilla. Näitä sanotaan saaristoiksi,o '

joista on kuulusin Ahvenan maa eli Alannin-sa,a-
risto, Pohjan lahden suussa. Muuten on Pohjan lahdessa
saaristoa vaan harvassa, paitsi kuitenkin sen kapeiin-
malla paikalla, jota sanotaan Meren kurkuksi ja
ruotsiksi Qvarken.

5. Vesi-urat. Vettä on Suomen maassa erin-
omattain paljon, sillä melkeen kahdeksas osa Suomen
aluuta on veden vallassa. Suomen emävuoren ja sen
haarojen suhteen jakauntuu Suomen vedet viiteen eri
vesikuntaan, joista yksi laskeiksen Jäämereen, kaksi
Pohjan lahteen, yksi Suomen lahteen ja yksi Aalto-
järveen.

Lapin vesikunta, Lapin tunturien pohjos-puolella.
Suurin järvi tässä vesikunnassa on Inarin järvi, jo-
hon tulee Ivalo-joki etelästä ja Vasko-joki lounaasta,
joka vesi sitten Inari-järvestä laskeiksen Paals-jom
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kautta Suomen rajan yli Varanko-vuonoon Jääme-
reen. Suurin joki on Teno-joki, joka, saatuansa oi-
kealta puolelta Tseskem-joen, juokseeNorjan rannalla
olevaan Teno-\uonoon.

Pohjan maan vesikunta, jonka vedet tuleevat
sekä Lapin tunturista että Maan selältä. Merkillisim-
mät virrat ja järvet ovat: Tornion joki ja sen itäi-
nen lisä-joki Muonio, joka oikeistaan onkin emävirta;.
Kemi-joki, joka alkaa liki Venäjän rajaa siitä, jossa
Maan selkä käännäikse etelään, saapi oikealta puolelta
yhdistetyn Luiro- ja Kittisen-joen, kulkee sitten
J£_-m£-järven halki ja saapi vielä oikealta puolelta Ou-
nastunturilta juoksevan Ounas-joen; i/-joki yhden
nimisestä järvestä Kuusamon kankailta; virtava Oulun
joki lähtee Niska-kosken kautta Oulun järvestä, jo-
hon suuria lisä-vesiä tulee koillisesta Kieliimä-joked.
myöten, ja idästä Ämmä-kosken kautta; Siika-joki
tulee Isosta //«m Pyhä-joki yhden ih-

misestä järvestä; kaksi haaranen Kala-joki; Ahtava
(ruotsiksi JSsse), Lapp «-järvestä; Lapuan joki
Kuortaneen järvestä; ja viimein Kyrön joki, joka
alkaa Laukaan vuorelta Pohjan kankaalla, nimitetään
alku-juoksullaan Kauha-joeksi, keski matkallaan Il-
ma-joeksi, ja suu puolellaan vasta Kyrön joeksi,

Satakunnan vesikunta. Pieni Pyhä--jä,ivi Tam-
pereen kaupunnin etelä-puolella on tämän vesikunnan
sydän järvi, johon lisävesiä tulee sekä pohjosesta että
etelästä. Pohjosesta tulee Etsuri, Toivesi, Keurus-
vesi ja Näsi-järvi, joka Tammer-kosken kautta heit-
täiksen Pyhä-järveen. Etelästä tulee siilieivtaas: Län-
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ge/ma-vesi, Pelkäne, Roine, Mallas-vesi ja Va-
naja-vesi, Nämä kaikki vedet juokseevat Pyhä-jär-
vestä JVbHa-kosken kautta jK-m/o-veteeu, johonka myös
Ä^rös-järvi tulee pohjosesta, ja viimein Kokemäen
jokea myöten Pohjan lahteen.

Hämeen vesikunta. Tämän vesikunnan emäjärvi
on 12 penikulmaa pitkä Päijänne, johon pohjosesta
tulee Ä* »/-järvi, Kolima ja Keitele; koillisesta Pie-
ta-vesi, Nilakka-v esi, lis-vesi jaKonne-vesi. Kaikki
nämä vedet yhtyyvät Leppä-veteen ja mäneevät siitä
Haapa-kosken kautta Päijänteesen. Idästä tulee niin
ikään Päijänteesen Taina-kosken kautta Kyy-vesi
ja etelästä Vesi-j&rvi. Päijänteesen mani ennen myös
Puula-vesi, joka nyt juoksee suoraan Kymi-viitaan.
Päijänteestä juoksee vesi Kalkin kosken kautta Ruot-
sin veteen, joka Jyrängon virran kautta mänee Kon-
#e-veteen. Tästä alkaa sitten Kymin virta, joka vä-
listen levenee järveksi, mutta hoikkenee kohta taas
virraksi ja juoksee viimein viisi haarasena Suomen lah-
teen, tehden kulullansa monta puotetta niin kuin:
jKe/Z/i^-koski, Anjala ja Korkea koski.

Savon ja Karjalan vesikunta. Eniävesi tässä
vesikunnassa on suuri Saimaa. Tähän emäveteen tulee
suuria lisä-vesiä sekä Savosta että Karjalasta. Savosta
tulee Kallavesi, johon pohjosesta lankee Onkivesi,
koillisesta Syväri ja Vuotjärvi ja idästä Suojärvi
ja Suvasvesi. Karjalasta taas tulee Pielinen, Höy-
iiäinen, Viini-jäivl ja Ori-vesi. Kaikki edellä mai-
nitut sekä Savon että Karjalan vedet yhtyyvät Ilauki-
vetc _.. Hauki-vesi mänee sitten Filihja-vGtzQu, joka
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Puumalan salmen kautta yhtyy Saimaasen. Sai-
maasta lähtee Vuoksen virta, jokaAalto-järveen män-
nessänsä tekee monta puotetta, joista Imatran koski
on kovin.

6. Ilman laatu. Näin pohjosessa, kuin Suomi
on, ei ilma taida olla muuta, kuin kylmää. Kuitenkaan
ei ole missään muualla, paitsi Ruotsin jaNorjan maalla,
saman tasa-ympyrän alla, yhtä mieto ilma, kuin Suo-
messa. Talvi on pitkä ja kova, kesä lyhyt ja kuuma.
Syksyä ja kevättä kestää ainuasti muutamia viikkoja.
Ja kuta korkeammallen pohjoseen noustaan, sitä lyhy-
emmät ovat syksyt ja keväät. Kuitenkin ollaan viime
vuosina havaittuna joita kuita muutoksia tässä asiassa.
Talvet ovat tulleet myöhemmin ja olleet miedommat,
kuin ennen vanhaan. Keväät ja syksyt pitemmät ja
kesät vähemmin kuumat. Ilma on siis yleesen tasaan-
tunut, joka arvattavasti tulee siitä, että maata on e-
nemmin viljelty, soita perattu, ja metsiä raivattu. Yö-
hallat turmeleevat vielä nytkin monin paikoin viljoja;
mutta harveneevat sitä myöten kuin soita ja korpia
raivataan ja maata viljellään.

Erotus on tehtävä ylämaiden ja rantamaiden vä-
lillä. Meren vesi, joka on huonompi lämpimen joh-
dattaja kuin mannermaa, pysyy syksyllä kauemmin
lämpimänä kuin manner, ja hidastuttaa talven tuloa
rantamailla; mutta kerran taas kylmettyänsä pysyy se
kauemmin kylmänä. Sen tähden pääsee ruohot taas
keväällä aikasemmin maahan ylämaissa, kuin ranta-
maissa. — Kuta korkeammalle pohjoseen tulee, sitä
pikemmin joutuuvat kasvut ja viljat. Torniossa, jossa
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päivää on sydän kesällä neljä tuntia, pitemmältä, kun
Etelä-suomessa, tekee ohra tähkäpäitä viidennellä vii-
kolla ja valmistuu yhdeksännellä ja kymmenellä, sitä
vastoin kuin se etelässä vaatii 14 ja 16 viikkoa kyp-
syäksensä. Talvea kestää pohjosessa 7 ja 8 kuukautta,
etelässä 5 ja 6 kuukautta. — Ilma on yleesen puh-
das ja raitis. Välistä ilmaantuneet surmaavaiset kul-
killaudit ovat enimmiten tulleet katovuosina nautituista
sopimattomista elon aineista. Kolera-ruttokaan ei ole
tehnyt Suomessa niin suurta rasitusta, kuin muilla
mailla, eikä päässyt leviämäänkään rantamaista ylem-
mälle. Tavallisimmat taudit ovat pistokset, kuumetau-
dit, kolotus ja luuvalo, jotka tuleevat ilman kylmyy-
destä, tahikka paremmin sanoakseni huonoista vaat-
teista ja asunsioista ja liiasta suolan syömisestä.

11, AsuitIta at.

1. Kansakuntia: Lappalaisia sanotaan Suo-
men vanhimmiksi asukkaiksi, jotka, Suomelaisien maa-
han muuttaissa, olivat ottaneet pakonsa perimäiseen
pohjoseen. Jos tällä puheella on perää, niin se on
niin ymmärrettävä, että Kala-lappalaisia on ennen a-
sunut järvien rannoilla ja jokien varsilla; mutta Peu-
ra-lappalaisia ei Suomessa ole ollutkaan, sillä peura
kuolisi täällä nälkään, kuni ei ole kylliksi peuran jä-
kälää, jolla tämä eläin paraiten elättää henkensä. Suo-
melaiset ovat ottaneet melkein koko maan halttuunsa.
Mutta maassa on myös Ruotsalaisia* Niitä asuu
Suomen lahden rannoilla, Kymi-virrasta alkaen aina
Turun tienoillen. Koko Ahvenan maa ja Turun saa-
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risto on myös niiden hallussa. Niin ikään puhutaan
Ruotsia Pohjan lahden rannoilla, Satakunnasta Kokko-
lan kaupuntiin asti. Samoin kuni ne Ruotsin vallan
aikana tulivat maahan, niin on nyt Venäjän hallituk-
sen alla, niitäkin muuttanut Suomeen. Venäläiset
ovat enimmiten kauppioita kaupunnissa. Venäläisiä
maan viljeliöitä tavataan ainuasti Pyhäristin pitäjässä
~Wiipurin läänissä. Saksalaisia on Wiipurissa ja
Helsingissä ja vähän muuallakin. Mustalaisia tava-
taan siellä täällä sydän maan kylissä, ja joku Israe-
lilainen Wiipurissa ja muissa kaupunnissa.

Suomen asukkaiden määrä on 1,800,000 hengen
paikoilla. Kansakunnittani jaettuna on Suomelaisia
1,600,000 henkeä, Ruotsalaisia 125,000. Venäläisiä
10,000. Saksalaisia 1,200. Lappalaisia 1000. Musta-
laisia arviolta 1000.

2. Säätyjä, Suomen asukkaat ovat jaettunanel-
jään säätyyn, jotka ovat: aatelin sääty, papin sääty,
porvarin sääty ja talokkaiden sääty. Aatelin jä-
seniä on yks ruhtina, muuten reivejä, vapaa-herroja
eli paroneja ja aatelis-miehiä. Papin säätyä ovat pa-
pit ja koulu-opettajat. Porvarin säätyä ovat kaupun-
nin kauppa-miehet ja käsi-työn tekijät eli, kuten sa-
notaan, hantverkkarit, Talokkaaat ovat ruunun
tilalaisia, jotka viljeleevät ruunun maata, vero-
tilalaisia, jotka viljeleevät omaa ostamaa maata, josta
ne maksaavat veron ruunullen, ja vapaa-tilalaisia,
jotka viljeleevät alkujansa aatelistolle kuuluneita ruu-
nun verosta vapaita maita.

3. Elatuskeinoja. Ikivanhoista ajoista ovat Suo-
melaiset olleet ahkeroitu maan viljeliöitä. Maan vilje-
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lystä on Suomessa jo satoja vuosia pidetty paraana sekä
elatus-keinona että rahanki saaliina. Suomelaisien suu-
rimmaksi ansioksi on se ehkä luettava, että ovat levit-
täneet maan viljelyksen perimäiseen pohjoseen. Sillä
ei niissäkään muualla, paitsi Norjassa, eikä sielläkään
muualla, kuni Suomen kylissä, viljellä maata yhtä yl-
häällä pohjosessa, kuni meiden maassa, nimittäin: E-
iion tekissä, Muonion joen varrella, 68 tasa-ympyrän
alla, ja Kyrön kylässä, Ivalo-joen ranteilla, Inari-jär-
ven etelä-rannoille asti, lähellä 69 tasa-ympyrää.

Mutta kuni maa oli laiha ja kivinen, josta töin
tuskin saatiin kunnon peltoa; niin ovat Suomelaiset jo
ikivanhoista ajoista viljelleet maata omalla tavallansa,
nimittäin sillä lailla, että metsä kaadetaan kaskeksi,
kaski poltetaan paloksi, ja siihen kylvetään otraa tahi
ruista, ja sitten kauraa ja tattaria. Pari tahi kolme
viljaa kuni maasta on niin otettu, jätetään se karjan
laitumeksi. Huhtaa ei kuitenkaan enään hakata pal-
jon muualla, kuin Savossa, Karjalassa jaKainun maalla.
Toinen ja etusampi keino viljellä maata on suon per-
kuu; sillä se antaa eloa, muuttaa hallaperäset suot
niituiksi ja tekee ilman raittiimmaksi. — Pellon vilje-
lys on kuitenkin nykyjään paras ja tavallisin. Taval-
lisimmat viljat ovat ruis, otra ja kaura. Vehnää vil-
jellään ainuasti Etelä-suomessa, ja tattaria kaakkos-
puolella. Keski-suomessa ei vehnä enään tahdo loistaa,
Pohjos-savossa loppuu kaura, ja ruis Kainun maalla,
mutta otraa viljellään vielä Lapissakin. Vanhuudestaan
ovat Suomelaiset viljelleet nauriita, jotka kasvaavat
kaikin paikoin, mutta tällä vuosisadalla ovat potaatit
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Etelä- ja Länsi-suomessa vähentäneet nauriin viljelyk-
sen. Herneitä ja papuja viljellään myös enimmiten e-
telässä, eivätkä mänesty enään pohjos-puolella Oulua.
Pellava, joka on parasta Hämeessä, muuttuu pohjos-
puolella VVaasaa karkeaksi, mutta liina kasvaa ylem-
pänäkin pohjosessa.

Karjan korjuu on maan viljelyksen rinnalla pa-
raita elatus-keinoja, etenkin Karjalassa, jossa on vähän
peltoa, mutta paljon nuoria eli vasta viljeltyjä ahoja,
jotka ovat hyviä karjan laitumia. Hevoset ovat hyviä,
vaikka pieniä. Savon ja Karjan hevosia sanotaan
paraiksi.

Kalastaminen on karjan korjuun jälkeen Suomen
paraita elatus-keinoja. Meren, järvien ja jokien ran-
noilla pyydetään kaloja, minkä omaksi tarpeeksi tarvi-
taan. Mutta muualle ei viedä paljon muuta, kuni lo-
hija ja muikun määhnää.

Metsästäminen oli ennen aikaan oivallinen elatus-
keino; mutta on nyt, metsien hävitettyä, vaivaa tuskin,

maksava askaroiminen. Kuitenkin pyydetään vielä nyt-
kin kettuja, jäniksiä, karhuja, susia, oravia, kärppiä,
ahmoja, ilveksiä, saukkoja ja majavia, joiden nahkoja
myödään Venäjälle, mutta tuodaan sieltä Suomeen ta-
kasi turkkina. Samoin ammutaan ja pyydetään paljon
lintuja, joita niin ikään viedään Venäjälle. Rantamaissa
ammutaan myös hylkeitä.

Rautaa saadaan sekä Uuden maan ja Turun maan
vuorista, että Savon ja Karjalan järvistä. — Vaskea
valmistetaan Orijärven kaivannossa Kiiskon pitäjässä
Uudella maalla, ja Pitkässä rannassa Impilahden
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pitäjässä. Kultaa ja hopeata on siellä ja täällä löy-
detty ; mutta ei missään niin, että olisi palkinnut teko-
vaivaa.

Jos on vähä kultaa ja hopeata, niin on sitä enem-
män kiveä, jotka ovat soveljaita komeisiin rakennuk-
siin. Pyterlahden murroksesta, VVirolahden pitä-
jässä Wiipurin ja Haminan välillä, säretään ja viedään
summattoman paljon kiviä Pietariin ja Retusaaren lin-
naan. Pyterlahdesta on se keisar Aleksanderin muisto-
pylväski, joka seisoo Aleksanderin torilla Pietarissa
talvilinnan edessä, niin myös lisakin kirkon patsaat eli
pilarit ja vieläpä keisari Napoleonin hauta-kammio Pa-*
riisissä. Pienemmistä murroksista VViipurin, Wirolah-
den ja VVehkalahden pitäjistä ovat Neva-joen ja kai-
vantojen rannekivet. Vanhan Wiipurin puistosta ovat
patsaat Kasanin kirkkoon otettuna. Säkkijärvellä ja
Wirolahdessa särkeevät myös yksityisetki miehet kiviä
ja myövät Pietariin ja Retusaareen. Ruskeat perus-
tuskivet, jotka kannattaavat lisakin kirkkoa, ovat tuotu
Impilahdelta. Sortavalasta ja Ruskialasta on saatu mar-
morikiveä marmorihovin ja lisakin kirkon rakennuksiin,
ja Kimitön saaresta tuotiin ne marmori-pilarit, jotka
koristivat Ruotsin entistä hovi-kappelia. Kalkkia on
melkein joka paikassa. Astioiksi kelpaavaa savea mo-
nin paikoin.

Metsän hoito on Suomessa vielä huonolla jalalla,
sillä metsiä on tähän asti raiskattu, huolimatta siitä,
että metsät hoidettuna tuottaavat asukkaille hyvän ra-
han tulon. Suomen metsissä valtaava puu on petäjä,
kuusi ja koivu. Kuusia kasvaa vielä Inarijärven ran-
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noilla 68 tasa-ympyrän alla. Siitä pohjoseen kasvaa
vielä mäntyjä, jotka Utsjoella ovat huonoja, mielien
korkusia. 70 tasa-ympyrän kohdalla on ainuasti vai-
vas-koivuja. Notkoissa ja joen ranteilla kasvaa vielä
paju-pensaita, leppiä, tuomia ja haapoja.

Kasviston japuiston viljelykselle tahtoo ilmoista
olla este. Merkillisimmät kasvistot ovat toktori Sahl-
bergin istuttama kasvisto Yläneen kappelissa Pöytyän
pitäjässä, Monrepos, "VViipurissa ja Yli-opiston kas-
visto Helsingissä.

4. Käsitöitä ja keinotöitä. Talon tarpeita,
työkaluja ja vaatteita askaroidaan kaikin paikoin Suo-
messa, paitsi Wiipurin läänissä, jossa tavallisimpiaki
sekä kaluja että vaatteita ostetaan Venäjältä. Muis-
tettava on kuitenkin Walkialan pitäjä, jossa lattian
peitteitä valmistetaan kaupaksi, jotka välisten maksaa-
vat 45 Suomen markkaa kappale. Muutamissa Mik-
kelin läänin pitäjissä, niin kuin Mikkelissä, Kangasnie-
messä ja Korpilahden kappelissa kudotaan pellava-, lii-
na- javilla-kankaita, joita myödään Mikkelin talvi-mark-
kinoilla. Uudella maalla, Turun ja Kainun maalla ku-
dotaan puuvilla- ja puoli-villa-kankaita, joita myödään
sekä Suomessa että viedään Pietariin, Räveliin jaRii-
kaan. Rauman ja Uuden kaupunnin tienoilla tehdään
puu-astioita, joita viedään Tanskanpääkaupuntiin. Rau-
maan ympäristöllä kudotaan myös pitsiä, joita myödään
Suomessa ja viedään Venäjälle. Pohjalaiset ovat yleensä
sukkelia kirvesmiehiä. Turun, Helsingin ja Wiipurin
ja muiden kaupuntien laivaveistämillä tapaa enimmäk-
seen pohjalaisia. Mutta Haminassa pidetään Kymiläi-
siä yhtä taitavina laivan tekiöinä kuin pohjalaisetkin.
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Yleiseen ovat käsi- jakeinotyöt huonollakannalla,
sillä ulkomailta tuodut teokset ovat sekä somempi te-
koisia että huokeampia, kuni oman maankäsityöt. Kä-
sitöillisiä ammattia on noin 50 eri lajia. Vaprikoita
eli tehtaita kyllä on 150: mutta enin osa vasta alka-
via, jotka eivät voi mihinkään määrään täyttää koti-
maan tarvista. Paraimmat ovat Tampereen puu-
villa-tehdas. Suotniemen posliini-tehdas Kau-
kolan kappelissa Räisälän pitäjässä, liki Käkisalmea.
Verka-tehtaista on kaksi merkillistä nimittäin Jokiois-
ten vaprikka Tammelassa ja Littoisten vaprikka Lie-
dossa. Havin kynttilä-v&\)Yikk& Wiipurin pitäjässä.
Sepän pajoista on Fiskarin paja paras. Paperi-teh-
taista on kaksi oivallista, toinen Tampereella toinen
Tervakoskella Janakkalan pitäjässä. Monista lasi-
tehtaista on Nuottajarven tehdas Turun maalla mer-
killisin. Ainua sokeri-tehdas on Tölön vaprikka lä-
hellä Helsinkiä. Tupakka-tehtaista on Rettigin teh-
das Turussa paras. Oldenburgin tikku-tehtaasta Po-
rissa laitetaan rikki-tikkuja kaiken mailman markkinoille.

5. Kauppa. Suomesta viedään muille maille
enimmäkseen metsän ja karjan antimia. Lautoja,
malkoja, lankkuja, viedään muille maille etenkin Wii-
purista ja Porista; tervaa, pikiä ja potaskaa Kainun
maalta etenkin Oulusta; ruoteita ja puu-astioita Rau-
maasta ja Uudesta kaupunnista; ja polttopuita Suomen
lahden ja Aaltojärven rannoilta Pietariin. Voita, ta-
lia, hevosia, raavaita, lampaita, sikoja, niiden lihaa,
vuotia ja nahkoja myödään Itä-suomesta Venäjälle ja
Länsi-suomesta Ruotsiin ja vähän muihinkin maihin.
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Viime vuosina on ruvettu viemään myös rautaa ja te-
räs-kaluja Venäjälle. Kaloja ylettyy ulkomaille: sila-
koita eli hailia, lahnoja ja siikoja, muikkuja jamuikun
mätiä, muita mainitsematta. Muuten viedään ulko-
maille hylkeen rasvaa, turkiksia, lintuja, palttinaa, puu-
villa-kankaita, sukkia, vanttuita, peuran nahkasia kin-
taita ja lasia.

Muualta tuodaan: suoloja, kahvia, sokeria, tieleh-
tiä, tupakkaa, viinoja, rautaa, rauta- ja teräs-kaluja,
vaskea ja muita metallia, kaloja erittäinki silliä, pai-
neita eli väri-aineita, puun hedelmiä, ryytiä, silkkiä,
puuvilloja, puuvilla-, pellava- ja villa-kankaita, lasia
ja posliinia, aptiekin tavaroita, paperia m. m. ja ka-
tovuosina eloakin, suurimoita (ryyniä) ja jauhoja.

Suomen alukset, joita on päälle 6 sataa, purjeh-
tiivat kaikilla valtamerillä, ympäri koko maan palloa.
Enimmäkseen käydään kuitenkin Espaniassa suoloja
noutamassa. Pienemmillä aluksilla kuljetaan ahkerasti,
usein kahdesti kesässä, Tanskassa, Saksassa, Hollan-
nissa, Belgiassa, Englannissa ja Ranskassa. Muissa
maan osissa käydään Brasiliassa, Etelä-amerikassa, kah-
vea ja tupakan lehtiä noutamassa; Itä-intiassa silkin
nounnissa. Erinomattain etusaksi sanotaan rahdin te-
koa, ja Suomen laivat ovatkin ulkomailla useasti monta
vuotta kuljettamassa vieraita tavaroita toisesta valta-
kunnasta toiseen. Paitsi jo mainituita kauppioiden lai-
voja on Suomessa noin 1000 pienempätä talonpojan
alusta, jotka käyvät kauppaa Itämeren satamissa.

Kotimainen kaupan liike on, muihin maihin ver-
rattuna, vielä huonolla jalalla, kuni ei ole niinkuin
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muualla rautateitä, eikä kylliksi kaivantoja, joilla ko-
vat kosket kierettäisiin. Kuitenki on kosken perkuilla
ja kaivantojen kaivamisella, koeteltu auttaa kotimaista
kaupan kulkua. Mainiommat elikkä paraat kaivannot
ovat: Kainun maalla, lähellä Kajanin linnaa Ämmä-
kosken kaivanto ja sulku-laitos, Oulu-järven ja Nuas-
järven välillä. Satakunnan kaivanto, joka, katkai-
semalla Kangasalan maan harjun, yhdistää Längelmä-
veden ja Roineen toisihinsa. Savossa Konnuksen ja
Taipaleen eli VVarkauden kaivannot sulkuinensa, joilla
Pohjos- ja Etelä-savon vedet yhdistetään. Lappeen
rannan ja Wiipurin välillä on suuri 5 penikulmaa pitkä
Saimaan kaivanto. Yksi rautatie on Helsingin ja
Hämeelinnan välillä, ja toinen pitempi paraikaa tekeillä
Pietarin ja Riihimäen välillä.

6. Uskonto, Kaikki uskonnot ovat Suomessa
luvalliset, vaan evankeliumillinenLuteruksenpuh-
distama uskonto on toki maan pää-uskonto. Siihen
kastettu ja siinä kasvatettu ihminen ei saa luopua siitä,
eikä antaida toiseen vieroon, maapakolaisuuden haas-
tolla. Sitä tunnustaa myös enin osa kansaa, ja muut,
eli 48,000 henkeä, Riekan uskontoa. On mys vä-
hän katoliikiläisiä, joilla on oma kirkko Wiipurissa ja
Helsingissä. Juutalaisilla on Wiaporissa ja Wiipurissa
oma pappi ja rukoushuone eli synagoga.

Suomessa olevien Riekalaisien seurakuntien kir-
kollinen päämies on protojcrei eli tuomiorovasti Wii-
purissa. Riekan uskolaisia seurakuntia on enimmiten
Wiipurin läänissä ja suuremmissa kaupuntiloissa. Niillä
on myös kaksi luostaria IValamon ja Konon saa-
rissa, molemmat Aaltojärvessä.
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7. Sivistys. Jo ikivanhoista ajoista on Suoma-
laisilla ollunna jonkun lainen omituinen kansallinen si-
vistys. Sen aikunen viisaus ilmotaiksen vanhoissa ru-
noissa, tarinoissa, arvotuksissa ja sanan laskuissa. Mutta
Ruotsista tuotiin maahan ristin uskonto ja sen kanssa
toisen lainen sivistys. Tämän uuden opin tulkit ovat
Pyhä Raamattu, TVirsikirja ja Katkismus, Näitä
ja muita jumalisia kirjoja luetaan jotenkin ahkeraan,
ja harvassa on niitä, jotka ei näitä kirjoja voi lukea;
mutta muihin tieteellisesti sivistäviin kirjoihin ei kansa
vielä tahdo mieltyä. Ristillisyyden levitessä on vanhan
aikunen kansallinen viisaus hävinnyt; mutta on kui-
tenkin siellä ja täällä niin säilynyt, että. viime-aikoina
on kansan suusta koottu ja räntätty viisi arvosata kir-
jaa: Kalevala, Kanteletar, Sananlaskuja, Ar-
votuksia ja Satuja.

Tieteellistä sivistystä varten on Suomessa yksi y-
liopisto Helsingissä. Sitä lähin ovat lukiot eli gymna-
siumit ja sitten koulut. Lukioita on 5, nimittäin: Tu-
russa, Porkoossa, Hämeen linnassa, "Waasassa jaKuo-
piossa. Seitsen-luokkasia alkeis-opistoja on 4, nimit-
täin : malli-koulu Helsingissä, ylä-alkeiskoulu Wiipurissa
ja alkeis-opistot Jyväskylässä ja Oulussa. Ylä-alkeis-
kouluja on 12: Kokkolassa, VVaasassa, Porissa, Turus-
sa, Hämeen linnassa, Tampereella, Porkoossa, Lovisassa,
Savon linnassa, Heinolassa, Kuopiossa ja Joensuussa.
Ala-alkeiskouluja on joka kaupunnissa. Naiskouluja 8:
Turussa, \Vaasassa, Helsingissä, Haminassa, Wiipurissa
kaks, Kuopiossa ja Oulussa. Merimiehen kouluja 4:
Helsingissä, Turussa, Waasassaja Oulussa. Kauppa-
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kouluja Turussa ja Waasassa. Keino- ja käsityöläisiä
varten on sunnuntai-kouluja joka kaupunnissa, ja hei-
dän täydellisempätä oppia varten on 3 teollisuus-
konina: Helsingissä, Turussa ja Waasassa. Haminan
kaupunnissa on sotakoulu, jossa Venäjän sotaherroiksi
aikoville annetaan tarpeellista opetusta. Jyväskylässä
on kansa-koulu-opettaja-seminariumi. Tammelan pitä-
jässä Hämeessä on Mustialan maan viljelys-koulu.
Paitsi näitä on myös kapsan opetukseksi 8 pienempätä
maan viljelys-koulua, sekä muutamia lapsukais-kouluja
ja pitäjä- ja kylä-kouluja. — Sivistystä levittävistä seu-
roista ovat mainittavat Suomalaisen kirjallisuuden
seurat Helsingissä, Wiipurissa ja Jyväskylässä, sekä
Talous-seura Turussa.

111. Maan jako.

1. Historiallinen jako. Jo vanhoista ajoista
on Suomen maa jaettu yhdeksään eri maakuntaan, joi-
den asukkaat erottaiksen toisistansa kielen murteessa,
ruumiin rakennuksessa, tavoissa ja elatuskeinoissa.
Ruotsin vallan aikana annettiin kulienkin maakunnalle
omituinen kunnianimi. Niin ovat Peri-suomi eli Tu-
run maa, Satakunta ja Karjala herttuakuntia;
Ahvenen maa, Uus maa, Häme, Satakunta ja
Kainun maa reivikuntia; mutta Lapin maalle ei
tämmöistä kunnianimeä annettukaan.

2. Kirkollinen jako. Kirkollisessa suhteessa
jaetaan maa kolmeen hiippa-kuntaan. Turun hiippa-
kuntaa on Turun ja Ahvenan maa, Waasan läänin osa
Kainun maata, läntinen osa Hämettä ja Uutta maata.
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Porkoon hiippa-kuntaa on itänen puoli Hämettä ja
Uutta maata, Mikkelin ja Wiipurin läänin osat Savoa
ja Karjalaa. Kuopion hiippa-kuntaa on Oulun ja Kuo-
pion läänit.

3. Laillinen jako. Oikeuden valvonnon suh-
teen on Suomi jaettu kolmeen hovi-oikeuskuntaan, ni-
mittäin : Turun, TVaasan ja Wiipurin. Hovi-oi-
keuden alle kuuluu kaikki ala-oikeudet maalla ja kau-
punnissa. Ala-oikeudet maalla ovat kahta laatua, ni-
mittäin]: lähikunnan ja kihlakunnan oikeudet, joi-
den esimiehet ovat lähikunnan ja kihlakunnan tuo-
marit. Kaupungissa on lain ja oikeuden hoito raas-
tuvan oikeuden hallussa, jonka esimies on pormes-
tari. Vanhemmissa kaupunnissa on myös alaisempi oi-
keus, nimeltä kämnerin oikeus.

Kolmen hovi-oikeuden välillä on maa niin jaettu,
että Turun hovi-oikeuteen tuleevat asiat Turun, Hä-
meen ja Uuden maan läänistä; Waasan hovi-oikeuteen
vedotaan Waasan ja Oulun läänistä; jaWiipurin hovi-oi-
keuteen vedotaan Kuopion, Mikkelin jaWiipurin läänistä.

4. Vallallinen jako. Vuonna 1831 annetun ju-
listuksen jälkeen jaetaan Suomi kahdeksaan maaherran
lääniin, jotka nimitetään Oulun, TVaasan, Turun,
Uuden maan, Kuopion, Mikkelin ja
Hämeen linnan lääni. Oulun lääniä on Suomen
Lappi, pohjos-osa Itäistä Pohjan maata; Waasan lääniä
on etelä-osa Itäistä Pohjan maata, Keurun pitäjä Sa-
takuntaa, ja luode-osa Hämettä: Turun lääniä on Peri-
suomi, Ahvenan maa, paras osa Satakuntaa ja länsi-
puoli Uutta maata; Uuden maan lääniä on keskimäinen
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ja paras osa Uutta maata, ja kaakkos-osa Hämettä;
*Wiipurin lääniä on itä-puoli Uutta maata, etelä-osaKar-
jalaa ja Savoa sekä \Valkialan pitäjä Hämettä; Kuo-
pion lääniä on pohjos-osa Karjalaa ja Savoa, sekäkoil-
lis-puoli Hämettä; Mikkelin lääniä on keski-osa Savoa
ja länsi-puoli Hämettä; ja Hämeen linnan lääniä on
lounat-osa Hämettä, ja itä-puoli Satakuntaa.

Joka lääni jaetaan sitten voutikuntiin, jane taas
nimismieskuntiin. Kaupunnissa on hallitus majis-
Iraalilla ja pormestarilla. Mutta Sortavalassa ei
olekaan pormestaria eikä majistraattia, vaan siihen si-
jaan järjestys-mies ja järjestys-oikeus, Turussa,
Helsingissä ja Wiipurissa on myös poliisi-kammari ja
poliisi-mestari.

IV. Hallit um.

Suomen suuri ruhtinakunta on perustuslaillinen,,
vuonna 1809 Venäjänvaltakuntaan yhdistettyyksivalta.
Venäjän keisari on Suomen Suuri Ruhtinas; mutta Suo-
mea hallitaan omien lakien jälkeen, varsin eritavallakuin
Venäjätä. Meidän peruslait ovat vuonna 1772 annettu
hallitusmuoto, ja vuonna 1789 annettu yhdistys-
ja vakuutuskirja, jotka molemmat Venäjän keisari on
entiseen voimaansa valallansa vahvistanut. Näiden la-
kien jälkeen on hallitsialla korkein tuomio- ja toimi-
tus-valta; mutta lakia laativa valta on jaettuna hänen
ja Suomen säätyjen välillä ja veron määrääminen on
säätyjen vallassa. Suomen säädyt, nimittäin aatelismie-
het, papit; porvarit ja talokkaat, kökoontuuvat joka
viides vuosi valta-käräjille, eli kuin ennen sanottiin
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"herrojen päiville," keskustelemaan valtakunnan yhtei-
sistä asioista, ja laatimaan lakia ja uusia asetuksia;

Pietarissa istuva Suomen valta-minUleristö
ja siihen yhdistetty Suomen asiain toimikunta, joi-
den molempien esimiehenä eli puheen johdattajana on
valta-ministeri, valmistaa ja esittelee Keisarille ne
asiat ja jutut, jotka ovat hänen itsensä päätettäviä.
Mutta viimaisen maassa olevan hallituksen esimiehenä
on Kenrali Kuvernöri, Kaikki ne asiat, jotka ei-
vät ole hallitsian itsensä päätettäviä, ratkaisee Keisa-
rin nimessä Suomen Senaatti, joka on jaettu kah-
teen osastoon, nimittäin: Oikeus- ja Hallitus-osasto,
Paitsi semmoisia asioita, jotka ovat päätettävät molem-
pien osastoin yhteisessä istunnossa, eli in pleno, on
oikeus-osastolla ylimäkien laki# käyttävä valta ja hal-
litus-osastolla korkein hallitus-valta, jonkavuoksi se on
jaettu seitsemään toimikuntaan, nimittäin: kanslia-,
rahasto-, tilinteko-, sota-, kirkko-, talous- ja
prokuratorin -toimikunta.

Sotavoima. Suomalaista sotaväkeä on Henki-
vartion-tark'ampuva tappelu-joukko ja meri-
väestö molemmat Helsingissä.

Rahavarat. Suomen raha on markka, joka
vastaa Venäjän 25 kopekkaa, eli Ranskan rahaa yh-
den frankin. Markka jaetaan sataan penniin, Ruunun
tulot ovat tavallisina vuosina olleet noin 16 miljonaa
markkaa, joka hyvästi on riittänyt tavallisiin maksuihin,
että vuosittain on luettu noin 200,000 markkaa voittoakin.

Suomen Suuri ruhtinakunnan vaakuna eli sinetti on
punaselle pohjalle maalattu, pystyssä seisova ruunattu
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leijona. Oikeassa käpälässä pitää se ylös päin kään-
nettyä, paljastettua miekkaa ja vasemassa alas päin
käännettyä miekan tuppia. Maakunnilla, läänillä, kih-
lakunnilla, kaupunnilla ja virkakunnilla on omat sinetit.

V. muistettavia paikkoja.

1. Uuden maan läänissä: Helsinki (Helsingfors),
pääkaupunti, senaatin ja kenraali-kuvernörin asunto, yli-
opisto, kirjallisuusseura ja monta koulua, 25 t. asujanta.
— tViapori (Sveaborg), hyvästi varustettu linnotus,
puolen penikulmaa Helsingin rannasta. — Tammi-
saari (Ekenäs), Hankoniemen seuduilla, nahka sor-
mikkaita, kilohailia, 1,300 a. — Porkoo (Borgä),
yhtänimisen joen rannalla, piispa, lukio, monta koulua,
3 t. a. — Loviisa (Lovisa) hyvä kauppa, 2,600 a.

2. Turun läänissä: Turku (Äbo), Aurajoen suussa,
entinen pääkaupunti, maaherra, hovi-oikeus, arkkipiispa,
lukio ja monta koulua, hyvä kauppa ja tehdas-paikka,
17 t. a. — Naantali (Nädendal), täällä neulotaan
sukkia ja vanttuita, 500 a. — Uus kaupunti (Ny-
stad), hyvä satama, väkevä kauppa etenkin puu-as-
tioilla, 3 t. a. — Rauma (Raumo), yhtäläinen kauppa
kuin edellisellä, hienoja pitsiä, 3 t. a. — Pori (Björ-
neborg), Kokemäen joen varrella, maan paraita kaup-
papaikkoja, tikku-tehdas, 7 t. a. — Tampere (Tam-
merfors), Tammerkosken rannalla, Suomen paras teh-
daspaikka, 6 t. a. — Marian hamina (Mariehamn),
nykyjään perustettu, 120 a.

3. Hämeen linnan läänissä: Hämeen linna (Ta-
vastehus), maaherra ja lukio, 3 t. a. — Anjanpelto,
kylä Päijänteen etelä-rannalla, höyrylaivan satama.
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4> Wiipurin läänissä: JViipuri (Wiborg) varus-
tettu, maaherra, hovi-oikeus, kirjallisuudenseura, mon-
ta koulua, Suomen paraita kauppapaikkoja, rinkeliä, 8
t. a. ;— Lähellä kaupuntia on Vanha JViipuri eli
Monrepos-niminen puutarha. — Hamina (Fredriks-
hamn), varustettu, sotakoulu, hyvä kauppa, 3 t. a. —

Lappeenranta (Willmanstrand), Saimaan etelä-ran-
nalla, pieni kaupunti, 1,000 a. — Käkisalmi (Kex-
holm), Wuoksen entisessä suussa, 1,000 a. — Sor-
tavala, Aaltojärven rannalla, 500 a. — Lauritsala,
laivasatama, Saimaan kanavan niskassa.

5. .Mikkelin läänissä: Mikkeli (S:t Michel),
Saimaaif lahden rannalla, läänin hallitus, jyvä- ja voi-
kauppa, BÖÖ ä. — Savon linna (Nyslott), Hauki-
veden ja Pihlajaveden välisessä saaressa, ylä-alkeiskoulu,
jon kun lainen kauppa, 1000 a. — Jyränkö (Hei-
nola), yhtänimisen virran varrella Heinolan pitäjässä,
ylä-alkeiskoulu, 1000 a. — Punkaharju, kaunis
puistikko. — Puumalan salmi, meritappelu 1789,
nyt höyrylaivojen pysäyspaikka.

6. Kuopion läänissä: Kuopio, Kallaveden kai-
nalossa, hiippakunnan ja läänin hallitus, lukio jamonta
koulua, 5000 a. — Pielisensuu eli Pielisen Joen-
suu, merikauppa, 800 a.

7. Waasan läänissä: Wasa (Nikolaistad), maa-
herra, hovi-oikeus, lukio ja monta koulua, hyväkauppa,
4 t. a. — Ristiina (Christinestad), hyvä satama, la-
vea kauppa, 3 t. a. — Kaskinen (Kaskö), Pohjan
maan paras satama, vähä kauppa, 700 a. — Lapuan
suu eli Lapuan Joensuu(Ny Carleby), pieni kauppa,
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1,000 a. — Pietarsaari (Jacobstad), hyvä kauppa,
1,800 a. — Kokkola (Gamla Carleby), kohtuullinen
kauppa, ylä-alkeiskoulu, 1,700 a. — Jyväskylä, Jy-
väsjärven rannalla Päijänteen pohjos-päässä, alkeis-o-
pisto, kansa:koulu-opettaja-seminariumi ja muita kou-
luja, 1000 a.

8. Oulun läänissä: Oulu (Uleäborg), yhden ni-
misen joen suussa, maaherra, Suomen paraita kauppa-
paikkoja, suurin tervahovi maan piirillä, monta koulua,
7,000 a. — Tornio (Torneä), yhden nimisen joen
suussa, pienenläntä kauppa, lohia ja Lapin tavaraa,
700 a. — Raahe (Brahestad), Salon pitäjässä, hyvä
satama' ja kauppa, 2,500 a. — Kajaani (Kajana),
pieni kaupunti Koivu-kosken rannalla, 600 a.

Venäjän valtakunta.
I. Maa.

1. Avaruus ja rajat. Venäjän valtakunta on
avaruudeltaan suurin, kuin maalla ihmismuistiin on ol-
lunna. Se sisältää puolen Euruoppaa jakolmanneksen
Aasiaa. Mitaten on se 180 tuhatta Suomen sarka-pe-
nikulmaa. Asujamia siinä on 75 miljonaa, jotka pu-
huuvat 40 eri kieltä. Se on siis väki-lu'ultaan kolmas
valtakunta maan piirillä.

Venäjän vallan alasien maiden rajana on pohjo-
sessa Jäämeri, luotaessa Norja ja lännessä Ruotsi. Tor-
nion virran suusta kulkee raja Pohjan lahden ja Itä-
meren halki lähelle Memel-virran suuta. Siitä mäi.ee
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raja monessa mutkassa Preussin ja Rävallan valtakun-
tia vasten Pruth-virran ylävarrelle, joka erottaa Venä-
iän Turkin valtakunnasta. Pruth-virran keski-varrelta
-ääntyy raja itään Mustaan mereen, jonkameren koil-

lis-rannalta se kulkee Kuban virtaa myöten ja sitten
Terek-virtaa myöten Ka spin mereen. Tämän meren
pohjos-rannasta käännäikse raja pohjoseen, ensin Ural-
virtaa myöten ja sitten Ural-vuoria myöten Kara-joen
suuhun Kara-lahteen.

2. Valtakunnan osat. Edellä rajotetun pii-
rin sisällä on kolme eri valtakuntaa, nimittäin: Venä-
jän keisarikunta, johon myöskin Aasiassa olevaiset
maat luetaan; Puolan kuninkaallinen valta ja
Suomen Suuri ruhtina-kunta, joillakumpasellakin
on oman takeiset valtakunnalliset asetukset.

Ensimäinen näitä, eli Venäjän keisarikunta, jae-
taan taas seitsemään eri osaan, jotka nimitetään: Iso
Venäjä, keskimäinen japohjos-puoli; Itämeren maat,
jotka paraaksi osaksi ovat vanhaa Ruotsin aluuta;
Länsi-venäjä, Puolalta voitettu maa; Pieni-venäjä,
Ison Venäjän etelä-puolella; Etelä-venäjä, Mustan
meren rantamaat, jotka ennen olivat Turkin vallan a-
lasia; Astrakan ja Kaukaasia, kaakkos-puoli, ja
Kasan ja Permiä, itänen osa, jotka samoin kuin
kaakkos-puolikin ovat Mongoleilta vallotettuja maita.

3. Mantereen muoto. Maa on paraaksi o-
saksi summattoman suuri tasamaa. Itä-reunalla on jo
mainitut kultaset Urali vuoret. Muuten kulkee lou-
naasta koilliseen metsänen maan harju, jonka korkeinta
kohtaa, Ilma-järven etelä-puolella^ jossaDyna-, Dieper-
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ja "Wolga-virrat saavat alkunsa, sanotaan TValdai- eli
Volkonski-metsäksi. Tämä maan harju jakaa Venä-
jän kahteen osaan, joista eteläinen "on vierettävä Mus-
tan ja Kaspin merelle, ja toinen eli pohjos-puoli taas
Jäämerelle.

Pohjos-puoli on hyvin metsänen, järvinen ja soinen
maa. Täällä on Euruopan suurin järvi: Laatokka
eli Aaltojärvi, johon Saimaasta juoksee Wuoksen
virta, Äänisestä eli Onegasta Syväri eli Svir ja
Volkova eli Velho-joki Ilma- järvestä. Kaikki Aalto-
jIrveen yhtyneet vedet juokseevat sitten Nevan vir-
taa myöten Suomen lahteen. Laatokan jälkeen suurin
järvi Euruopassa on Onega. Paitsi näitä on vielä
mainittavat Bjelo-osero (Valkea järvi), Peippunen,
josta Narvan joki juoksee Suomen lahteen, jaLapin
maassa Imandra, joka on sulana ainuasti muutamia
kuukausia vuodessa.

Suurimmat virrat. Itämereen mäneevät: Niemen
eli Nieman, jolla on lisäjoki Wilia; ja Dyna (Wäi-
nö-joki), joka juoksee RiVan lahteen. Jäämereen mä-
neevät: Onega, Wiena, jonka alkuvirrat ovat Suc-
höna, Kubinin järvestä, ja oikean puolimainen lisä-
virta ffytshegda; Mesen ja Petshora, jotka mo-
lemmat juokseevat tasasta autio-kangasta myöten.

Etelä-osa Venäjätä on, kuin vasta sanottiin, myös-
kin pelkkää tasasta Mustalle merelle vierettävää kan-
gasta. Jos pohjos-puolella oli avaroita järviä, niin
täällä taas on ankaroita virtoja. Mustaan mereen juoksee
mainion Donavan vasemman puoleinen sivuvirta Pruth,
joka> alkaen Itävallan maista, on keski-varrellaan ra-
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jana'Turkkia vasten. Samoten Itävallasta tulee Mus-
taan mereen juokseva Dniester. Mutta tykkänään
Venäjän piirissä ovat seuraavat myöskin Mustaan me-
reen juoksevaiset Bog ja Dnieper eli Kiijöki, joka
viimeksi mainittu, alkaen Volkonski metsästä, on 160
Suomen penikulmaa pitkä, ja saapi oikealta puolelta
Berösina ja Pripets ja vasemaltä kädeltä Desnd
ja sivu-virrat. Assovan järveen
juoksee 130 penikulmaa pitkä Don, johon vasemaltä
puolelta tulee lisävirrat Koper ja Medveditsa, ja
oikealta kädeltä Donets, eli Pieni Don. Euruopan
suurin virta on IVolga eli Ratia-jokX. Alkaen pie-
nestä järvestä Volkonski-metsästä, juokseetämä kalanen
240- penikulmaa pitkä virta ensin itään, saaden tällä
matkalla vasemaltä kädeltä tulevan Tvertsä- ja oikealta
puolelta tulevan OÄ.«-nimisen lisävirran; sittemminkään-
näikse emävirta etelään, ja saapi vasemaltä tulevan
Äama-virran, jolla taas on kaksi lisävirtaa: TFjätkä
oikealla j& Bielaja vasemalla puolella. Viiminen Kas-
pin mereen juokseva virta on Ural, joka alkaayhden
nimisistä vuorista, ja on 130 penikulmaa pitkä.

4. Ilma. Venäjän maa, joka ylettyy Jäämeren
puuttomilta lumi-tunturilta aina Mustan ja Kaspin me-
ren ruohottaville rannoille, on ilman suhteen hyvinkin
erin kaltaista. Yleeseen ei ilma täällä ole yhtä mieto
ja ihana, kuin Länsi-euruopassa yhden leveyden eli
tasa-ympyrän alla. Niin ovat esimerkiksi Ranskan maa
ja Musta meri yksien tasa-ympyröiden välillä; kuiten-
kin pysyyvät Ranskan satamat kaiken vuotta sulana,
kuni Mustan ja Kaspin meren rannat ovat jäässä mel-
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kein yhtä kauan kuin Itämeren etelä-rannat. Samoin
on syksy ja kevät Venäjän aavoilla kankailla tuskin
tuntuvakaan. Kylmä talvi seuraa äkkiä kuumaa kesää.
Sen tähden kohtaavatkin kameli ja peura toinen toi-
sensa melkein yksillä kankailla.

Jäämeren rannoilla, jossa talvea kestää yhdeksän
kuukautta, ennättää maa lyhyen kesän aikana tuskin su-
laakaan. Vuoren tunturit ovat kaiken vuotta lumen
vallassa. Pellon viljelystä ei ole sanottavaksikaan. Maa
kasvaa ainuasti karpaloita, muuramia, sammalia, jäkä-
leitä, kanarvia, paju-pensaita ja vaivas-koivuja, eikä
niitäkään perimäisessä pohjosessa. Käsyjä eläimiä ei
täällä pidetä muuta kuin koiria ja poroja, joitakumpa-
siakin valjastetaan pulkka-reen eli ahkion eteen, lumi-
kankaita ajeltaessa. Mutta siilien sijaan on paljon metsä-
eläimiä, kuin karhuja, susia, ilveksiä, kettuja, majavia,
näätiä, saukkoja ja kärppiä. Ihmisistä ei moni ole e-
läissänsä päässyt leivän makuun. Ne eleleevätpeuran
lihalla, kaloilla ja karpaloilla. Hylkeen rasva on hei-
dän paras herkkunsa.

Maan harjun lähetessä, muuttaa maa luontonsa,
vaikk'ei se vieläkään ole varsin viljavaa; mutta kasvaa
kumminkin avaroita metsiä, joissa on, paitsi Suomessa
tavallisia havu- ja lehti-puita, myös paljon saksan kuu-
sia. Peltoa, missä sitä vähän on, siinä viljellään ot-
raa, ruista, kauraa, tattaria, potaattia ja hamppua.
Mutta oikea viljamaa alkaa vasta 60 tasa-ympyrän e-
telä-puolella, jossa tavallisinakin vuosina saadaanruista,
vehnää, tupakkaa, sipulia, kaalia, juuri-kasvuja,palko-
viljaa ja puun hedelmiä niin runsaasti, että riittää muu-
allekin myödä. *
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Mustan meren rannoilla on ilma aivan mieto ja
mielusa. Täällä on ihanoita puutarhoja, kellertäviä
peltoja, joissa kasvatetaan vehnää, mais-, hirsi- jariisi-
jyviä,melonia, arbuusia, persikoita, aprikosia, viikunoita,
viinaa, mantelia ja silkki-pensaita. Mutta toisin pai-
koin tahtoo liika kuivuus niin vaivata maata, ettei vii-
nan kasvatus eikä pellonkaan viljelys tahdo mänestyä.
Kaspin meren rannoilla on maa niin suolasta ja ilma
niin kuumaa, että suola-lähteistäkuivataan suoloja. Su-
lan maan aikana, jota kestää 9 kuukautta, on maa hyvä
karjan laidun, talvella taas on koko kangas lumen val-
lassa. Rajut itä-tuulet ajaa pölyyttäävät lumen koviin
nietoksiin, niin että se on laineissa kuin aava meren
selkä kovalla myrskyllä.

H, Asukkaat.

1. Kansoja. Venäjän avarassa maassa asuu mon-
ta eri kansaa. Enin osa, 47 miljonaa, on Venäläi-
siä, joita sanotaan suuriksi, pieniksi ja valkeiksi
Venäläisiksi sen paikan nimeltä, jossaasuntoa pitää-
vät. Kasakoita on 3 miljonaa, jotka majaileevat Dnie-
per-virran tienoilla, Don ja Ural-virtojen varsilla ja
Mustan meren koillis-rannalla. Lättiläisiä ja Lit-
valaisia 272 milj. Turkkilaisia Krimin niemellä
ja Tauriassa 174 milj. Suomalaisia, maan harjun
pohjos-puolella ja Rava-virran varsilla, yli 2 miljonaa.
Juutalaisia siellä täällä ja enin Puolan raja-maissa
172 milj. Saksalaisia, Mustalaisia, Kalmukkeja
ja muita muukalaisia yhteesen 2 miljonaa. Koko vä-
kiluku nousee Euruopassa 60 miijonaan.
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2. Säätyjä. Vapaa sääty on Venäjällä kahden
lainen, nimittäin: suku-aateli javirka-aateli. Ensi-
mäkien näitä, jota kaikki vanhimmat ja kuulusimmat
suvut ovat, saadaan jo syntyessä, ja kulkee miespol-
vesta miespolveen; toiseen päästään ruunun palveluk-
sella, sillä kaikki sekä sota-upsierit että virkamiehet
ovat aatelin arvosia, ja jaetut 14 arvo-luokkaan. Up-
sierien lapset ovat myös aatelia, ja virkamiehien 8 en-
simäisessä luokassa; mutta ei 6 ala-luokan virkamie-
hien lapset. Suku-aatelista on enin osa ruhtinoita,
ja vaan pienempi osa reiviä japaruonija. Venäjän
vapaa sääty on hyvin rikas ja sen hallussa on mel-
kein koko maa. Porvarien sääty on jaettu kahteen
luokkaan, heistä saapi ainuasti kauppamiehet lunastaa
itsensä vapaiksi sotaväestä. Talokkaiden sääty on
kahta laatua: 1) vapaita talokkaita, johon luokkaan
luetaan kaikki ne, joilla on oma ostama maa, kaikki
muualta tulleet muutokkaat ja kaikki veroa maksavai-
set paimenkansat Tauriassa ja Sipirjassa, ja 2) ruu-
nun talokkaita, johon luokkaan luetaan ne, jotka vil-
jeleevät ruunun maata, sijotettu sotaväki, palveluksesta
eronneet sotamiehet ja niiden lapset ja Sipirjaan tuo-
mitut asukkaat.

3. Elatus-keinoja. Paras elatuskeino ja rahan
saalis on maan viljelys, joka mänestyy paraiten keski-
ja länsi-puolella. Vaikka sitä ei sielläkään harjoteta
yhden laisella taidolla ja ahkeruudella, kuni muissa Eu-
ruopan sivistyneissä maissa, niin saadaan kuitenkin niin
paljon eloa, että Venäjän jauho-kuliakuletetaan ympäri
Euruoppaa. Pellavaa ja hamppua kasvatetaan Länsi-
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venäjässä ja humaloita ja tupakkaa paljon Pienessä Ve-
näjässä. Nummi-juuria, joista tehdään sokeria, viljel-
lään myös paljon. Kasviston ja puistoin hoito on Ri-
min niemellä aivan hyvä. Silkkiä kasvatetaan Kau-
kaasiassa.

Karjan kaitseminen on maan viljelyksen rinnalla
paraita, ja paikoin, kuni kaakkos-kankailla, ainua ela-
tuskeino. Hevonen on siellä mielunen eläin. Suuria
hevos-laumoja juoksenteleekankailla, niinkuin muitakin
metsän eläimiä. Ne kuin ovat puoli-villiä, niin kasa-
kat ja muut asukkaat pyytäävät niitä permillä ja totut-
taavat työhön. Sarvi-karja on suurta ja hyvää, eten-
kin Etelä-venäjässä. Lampailla on yleesen karkea villa,
mutta hieno-villasia lampaita on viime vuosina tuotu
ulkomailta. Tauriassa on kuitenkin hieno-villasia lam-
paita ja silkki-karvasia vuohia. Sikoja syötetään pal-
jon Don-virran varrella. Mehiläisiä, joista saadaan hu-
najata, hoidetaan paljon. Kamelit ja aasit ovat ete-
lässä tavallisia eläimiä.

Kalan saalis on hyvä, etenkin sampi-saalis Wolga-
ja Ural-virroissa ja Kaspin meressä, joistakapa-sampia
ja sammin mätiä eli "kaviaria"- viedään ulkomaillekin.
Muuten pyydetään sorvia ja sardellia Mustasta merestä,
silliä ja makrillia ynnä muita tavallisimpia meri-kaloja
Valkeasta merestä ja lohia Vienan virrasta.

Metsästäminen on yhtä hyvä ja etusa, kuni kalan
pyyntö, mutta ainuasti pohjos- jakaakkos-puolella, jossa
on paljon lintuja ja muita metsän eläimiä, joiden na-
hoista Venäläiset saavat hyviä turkin aineita sekä it-
selleen että muillekin myödä. Etelä-venäjässä ajetaan vii-
li-sikoja ja Jäämerestä pyydetään hylkeitä ja valaskaloja.
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Ural-vuorista, etenkin niiden keski-osasta, kaive-
taan paljon kultaa, hopeaa, latinaa, vaskea, rautaa, lyi-
jyä ja kalliita kiviä. Marmori kiveä, kalkkia ja kivi-
hiiliä saadaan Ural-virran rannoilta, ja alabaster-kiveä
Okä-virrän varrelta. Salpetteriä valmistetaan pienessä
Venäjässä. Suoloja sekä säretään Ural-vuorista että kui-
vataan sUola-lähteistä kaakkos-kankaalla.

Työ-tehtaita eli vaprikoita on kyllä 8 tuhatta; mutta
ne eivät riitä koti-tarpeeksikaan. Niissä valmi&tetaan
enimmiten puuvilla- ja silkki-vaatetta, nahkoja, kyntti-
löitä, öljyä, karkeita hamppu- ja pellava-palttinoita,
köysiä, lasia, peiliä, posliinia ja tupakkaa.

4. Kaupan käynti on joksenkin vilkas, mutta
enimmiten vieraiden vallassa. Muiden maiden kauppiaat
lähettäävät laivoja Venäjän satamoihin, ostamaan sieltä
kaikenlaista valmistamatonta, eli luonnon kasvattamaa
ainetta, joita he sitten, vuoden tahi parin kuluttua,
tuovat takaisi valmistettuna tarvekaluiksi. Niin nou-
taavät Ulkomaalaiset Jäämeren rannoilta, Arkangelin
satamasta, metsän antimia, kuni laivan aineita, tervaa,
potaskaa, hylkeen rasvaa ja turkiksia; vähän hamppua,
purjevaatetta, köysiä ja rautaa. Itämeren valkamoista,
Pietarista, Tallinnasta eli Räävelistä, Riigasta
ja Liibaunsta tuotetaan, paitsi metsän antimia, myös
paljon eloa, pellavaa ja hamppua, pellavan ja ham-
pun siemeniä ja niistä tehtyä öljyä, talia, saipuata,
raavaan vuotia, pajntettuja nahkoja, turkiksia, puijer
vaatetta, ja köysiä sekä vähän metallia ja metalli-ka-
luja. Mustan meren satainoista, jotka ovat Odessa,
Taganrog ja Kcrtsh, kulotetaan: vehnää, pellavaa:,
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villoja, talia ja pajutettuja nahkoja. Kaspin meren
rannoilta, Astrakanin satamasta, tuodaan rautakaluja
ja kankaita. Maata myöten viedään Preussin maalle
lautoja ja malkoja, Itävaltaan pajutettuja nahkoja ja
raavaita, Turkin maalle ja Aasiaan puuvilla-vaatetta
ja muita teoksia. — Ulkomailta tuodaan Venäjälle juo-
mia, paineita eli väriä, puuvilloja ja puuvilla-kankaita,
silkkiä ja silkki-vaatetta, valmistamatonta eli hiekka-so-
keria, kahvia, ryytiä ja muita siirtomaiden tavaroita.
Tielehtiä tuodaan. maa-matkaa Kiinan maasta.

Sisämainen kaupan käynti on joksenkin vireä Wol-
ga-, Dyna- ja VViena-virroilla, kuni myös kanavilla ja
Pietarista Moskovaan saattavalla rautatiellä. Yleesen
ovat kaikki Venäjän virrat, paitsi Dnieper, aluksilla
kulettavia. Laiva-liikettä varten on Dnieper-virran kos-
kia perattuna ja sulku-laitoksia tehtynä. Paitsi sitä on
kaivantoja, joista paraimmat ovat: Kabinin, Marian
ja TFishnii-volotshokan kaivannot, jotka yhdistäävät
Wolga-virran haaroja Suomen lahteen ja Jäämereen
mänevien virtojen kanssa. Aaltojärven kaivanto,
jolla vältetään vaarallinen kulku Aaltojarvella, mänee
AVolkovan suusta Nevajoen niskalle. BerSsinan ka-
nava, Dnieper-virtaan juoksevan Beresinan jaD^nan vä-
lillä. Näiden kanavien avulla käypi Pietarista aluksillakul-
keminen sekä Jäämereen että Mustaan jaKaspin mereen.

5. Uskonto. Riekan yleinen, eli kuin Venä-
läiset itse sitä nimittäävät, "oikea uskonto" on valta-
kunnan pää-uskonto, sillä siihen kerran kastettu ei saa
enään siitä luopua. Sitä tunnustaa 50 miljonaa ihmistä.
Mutta laillinen turva ja suojelus on sallittuna kaikille
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muillekin uskon tunnustajoille, kuitenkin muutamilla
välipuheilla. Niin eivät esimerkiksi muut, kuin Rie-
kan uskolaiset saa pitää kirkon kelloja Pietarissa ja
muissa paikoissa, jossaRiekan uskonto on pää-uskontona.
Luterilaisia asuu 2 miljonaa Itämeren maissa. Ruo-
min yleisen uskon tunnustajoita, eli kuin tavallisessa
puheessa sanotaan, paavin uskolaisia, on noin 3
miljonaa Länsi-venäjässä. Muoseksen uskolaisia 1
miljona myös Länsi-venäjässä. Mahometin oppilaisia
liki 3 miljonaa Tauriassa ja Krimin niemellä, ja pa-
kanoita 1 miljona Aasian raja-maissa.

Venäläiset, Kasakat, Rumeeniläiset ja monta Suo-
malaista kansaa tunnustaavat Riekan yleistä uskontoa;
Puolalaiset ja Litvalaiset Ruomin yleistä uskontoa; Lät-
tiläiset, Saksalaiset ja osa Suomelaisia Luteruksen puh-
distamaa uskontoa; ja Turkkilaiset ovat Mahometin
uskolaisia.

6. Kansallinen sivistys on vielä huonolla kan-
nalla. Harva talon poika taitaa kirjaa lukea ja vielä
harvempi kirjottaa. Mutta kansakouluja laitetaan eh-
timiseen, joista on toivo, että sivistys on nousemassa.
Korkeampata eli tieteellistä sivistystä varten on 7 yli-
opistoa, nimittäin: Pietarissa, Tartolinnassa eli
Dorpatissa, Moskovassa, Kasanissa, Kiievassa,
Charkovassa ja Odessassa, ja monta koulua. Paitsi
näitä on vielä erinäisiä oppineiden seuroja ja erinäisiä
säätyjä varten perustettuja oppilaitoksia, kuin papin se-
minariumia, maan viljelys-, vuorityön-, kaupanteon-,
merimiesten- ja käsitöiden-, sekä monta sota-koulua.
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111. Hallitun.

1. Hallitus-muoto on yksvaltanen, hallitus-is-
tuin perittävä ja hallitsia itsevaltanen. Hänen vallassa
on korkein sekä lakia laativa että viimainen tuomio-
jatoimitus-voima. Keisarin apuna hallituksessa on val-
ta-neuvosto, jolta keisari kysyy neuvoa uutta lakia
laatiessa ja asetuksia antaessa. Jäseninä siinä ovat
lailliseen ikään ehtineet suuret ruhtinat, valtakunnan
ministerit, ja muita keisarin nimittämiä suuri-sukusia
ja korkea-arvosia herroja, yhteesen 40 henkeä. Kirkol-
lisia asioita hoitaa pyhä synoodi, jossa keisari itse,
kuin kirkon patriarkka, istuu esimiehenä. Muita jä-
seniä ovat Nougorodin Pietarissa asuva metropolilta,
3 arkkipiispaa, 1 piispa, nimittäin keisarin rippi-isä, 1
arkki-mandriita, ylimäinen sota-pappi ja 1 protohierei
eli tuomio-rovasti. Lain asioissa on johdattava se-
naatti korkein tuomio-oikeus, ja talouden asioissa on
valta-ministeristö ylimäinen toimitus-oikeus. Venä-
jällä on jo vanhastaan ollut, ennen kuin muissa maissa,
oman tunnon eli sovinto-oikenksia,, joiden tarkotus
on sovittamalla estää riitoja nousemasta.

2. Hallitsia on Aleksander Toinen ja hä-
nen lyhyin ja tavallisin nimityksensä: kaiken Venä-
jänkeisari ja itsevaltias, Puolan tsaari ja Suo-
men suuri ruhtinas; mutta laveammassa nimityk-
sessä luetellaan melkeen kaikki valtakunnan maakunnat
ja lopussa, nimittäiksen keisari Norjan perilliseksi, Shles-
vigin, Holsteinin ja Oldenburgin herttuaksi. Keisarin
pojat ja tyttäret ovat suuria ruhtinoita ja suuria
ruhtinattarelta, ja vallan perillistä sanotaan vesaa-
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revitslksi. Keisarit asuivat ennen Kremlin linnassa
Moskovassa, vaan nykyjään tavallisesti talvi-hovissa
Pietarissa.

3. Valta-varat. Valtakunnan pää-raha on ho-
pea-rupla, joka vastaa neljää Suomen markkaa. Se
ja'etaan sataan kopekkaan.

Ruunun tulot yhteesen nouseevat vuodessa noin
300 miljonaan hopea-ruplaan. — Mänöt ovat monen
laisia ja vaikeammat määrätä, sillä toisena vuonna mä-
nee enemmän ja toisena vähemmän. Ne tekivät vuonna
1860 305 miljonaa hopea-ruplaa.

4. Sotaväki. Venäjän sotaväkeä on lisättynä li-
säämistään niin, että se ennen viime sotaa nousi noin
miljonan paikoille. Nykyjään on, paitsi kasakoita, noin
800,000 sotamiestä. Sota-aluksia, suurempia ja pie-
nempiä, on yhteesen noin 300. Sotamiehiä otetaan si-
tomalla tarpeen mukaan, millon enemmän millon vähem-
män. Rauhan aikona on otettuna tavallisesti Bja vä-
listä vaan 4 miestä tuhannesta; mutta sota-aikona 10
ja 12 tuhannesta.

IV. Paikka-kuntia.
Itämeren maat.

1. Inkerin maa, Suomen lahden, Rajajoen,
Aalto-järven, Peippuseu ja Nevajoen välillä, on tasasta
ala-maata, joka kasvaa avaroita havu-metsiä. Asukkaat
ovat Suomelaisia ja tunnustaavat Luteruksen puhdista-
maa uskontoa. Venäläisiä ja Saksalaisia asuu kau-
punnissa.

Kaupuntia: Pietari, perustettu vuonna 1703 Ne-
vajoen suuhun, Euruopan suurimpia jakauniimpia kau-
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puntia, keisarin ja Inkerin läänin kuvernörin istuin,
yli-opisto, monta akatemiaa ja koulua, metropoliitta ja
korkein papillinen hallitus, hyvä tehdas- ja kauppa-
paikka, 500 tuhatta asukasta. Komeita kartanoita on
monta: talvi-hovi, jossakeisari tavallisesti asuu; erä-
käs-hovi, jossa on puutarha yläkerrassa; marmori-
hovi, joka on tehty pelkästä kivestä jametallista, puuta
siinä ei ole kipenettäkään; lisakin kirkko, suurin
Pohjos-euruopassa, rakennettu marmori kivestä 56 jal-
kaa korkeiden kivi-pylväiden päälle; Tsaari Pieta-
rin vaskesta valettu kuva-patsas ja Keisar Alek-
sanderin muisto-patsas, tehty yhdestä 84 jalkaa
pitkästä kivestä. Se on korkein yhdestä kivestä tehty
koristus mailmassa.

Muita kaupuntia on vielä; Retusaaressa Kron-
stadt, vahvasti perustettu linnotus Suomen lahderi poh-
jassa, sota-laivaston satama, 50 t. a. — Pähkinä-
linna eli Schlysselburg, vanhan aikunen linnotus
Nevan niskalla, 6 t. a. — Narva, varustuksilla vah-
vistettu kaupunti Narva-virran suussa, muistettava tap-
pelu-tanner vuonna 1700, 5 t. a.

2. TFiron maa, tasanen ja jokseenkin viljava
alanko, Narva-virran länsi-puolella. "Maa-rahvas" eli
Wirolaiset ovat Suonien heimoa ja tunnustaavat Lute-
ruksen puhdistamaa uskontoa, mutta herrat maalla ja
kaupuntilaiset ovat Saksalaisia. Hiiden maan eli
Päiväsalon saaressa asuu Ruotsalaisia.

Kaupunti: Tallinna eli Rääveli, vanhan aiku-
nen, Tanskan kuninkaan "VVoldemarin vuonna 1218 pe-
rustama kauppa-kaupunti, hyvä satama, jossa osa Ve-
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näjän sota-laivastoa lepää talvella, viepi ulkomaille pel-
lavan ja hampun siemeniä, eloa ja nahkaa, 30 t. a.

3. Liivin maa, Peippusen, Rii'an lahden ja
D^na-virran välillä, on epätasasta ranta-maata. Mäkiä,
kankaita, soita, järviä ja peltoja-on vuorotellen. Iki-
vanhat asukkaat Liiviläiset, jotka ovat Suomen hei-
moa, ovat häviämässä. Uudemmat asukkaat Lättiläi-
set ovat Venäjän sukua. Pohjos-puolella asuu TFiro-
laisia. Aatelisto ja kaupuntilaiset ovat Saksalaisia.
Uskonto Luteruksen puhdistama. Tätä lääniä on myös
Saaren maan eli Yösalon viljava saari.

Kaupuntia: Riiga, lähellä Wäinö-virran suuta,
kuvernörin asunto, lavea kauppa, sokeri- javerka-teh-
taita, 100 t. a. — Tartolinna eli Dorpat, ihanassa
laksossa liki Peippusen rantaa, yli-opisto, peili-tehdas,
20 t. a.

4. Kuurin maa, Rii'an lahden ja Itämeren vä-
lillä, on yleesen tasasta ja viljavata maata, mutta kes-
kellä on hiekka-harju. Asukkaat, Lättiläiset, ovat
Venäjän heimoa; vapaa sääty osaksi Puolalaisia ja
toiseksi osaksi Saksalaisia; kauppiaat ovat enimmi-
ten Juutalaisia* Kolmannes osa kansaa pysyy Paa-
vin uskonnossa, mutta kaksi kolmannesta tunnustaa Lu-
teruksen puhdistamaa uskontoa.

Kaupuntia: Mitau, hiekka-kankaalla, pienen pu-
ron varrella, oli ennen oman takeisien iso-herttuiden,
vaan nyt ainuasti maaherran asunto, 25 t. a, —Li-
bau, Itämeren rannalla, hyvä kauppa, 10 t. a.
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Suuri-venäjä.
\Volkonski-metsä jakaa sen kahteen paistoon. Poh-

jos-osa, ja etenkin sen koillis-puoli on yhden muotosta
metsätöntä alamaata ja kolkkoa kangasta. Etelämpänä,
maa-harjun rinteillä kasvaa avaroita metsiä, joista pyy-
detään paljon kallis-nahkasia eläviä. Walkean meren
rannoilla ja Wienan joen varsilla käypi jo maata vil-
jeleminen. Asukkaat, joista enin osa tunnustaa Riekan
yleistä uskontoa, ovat enimmäkseen Suomen sukua.
Walkean meren länsi-puolella majailee Lappalaisia
ja sen itä-puolella Samojedilaisia. Lappalaisista e-
telään päin asuu Karjalaisia ja Samojedien etelä-
puolella Vepsäläisiä ja Syrjäläisiä eli Komulai-
sia. Venäläisiä asuu ylen ympäriseen.

Kaupuntia: Arkangel, 9 penikulmaa Wiena-vir-
ran suusta, maaherran asunto, Pohjos-venäjän paras
kauppa-kaupunti, josta Englannilaiset ja Hollannilaiset
noutaavat tervaa, talia, hylkeen rasvaa, rautaa ja tur-
kiksia. Tehtaissa valmistetaan sokeria, purjeita jaköy-
siä, 20 t. a. — Savodoi eli Petruska, Äänisen länsi-
rannalla, Aunuksen läänin maaherran asunto, puuskien
eli tykkien valanto, 10 t. a. — Noivgorod, Wolko-
va-joen niskalla, kävi ennen laveata kauppaa, maaher-
ran asunto, 18 t. a. — Pleskova (suomeksi Pihka-
va), Welika-joen suussa, maaherran asunto, oli ennen
varakas, jota isot markkinat vielä muistuttaa, nyt pie-
lien lainen, 17 t. a. — TFologda, Suchöna-virrau
varrella, maaherra, 18 t. a.

Etelä-osa on Venäjän väki-rikkain maa. AVolga,
Oka, Dnieper ja Don-virtojen varsilla tekee vilja hyvän
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terän, ja hedelmä- ja tammi-puita kasvaa metsissä. A-
sukkaat, joita on 20 miljonaa, ovat enimmiten Venä-
läisiä. Ainuasti idässä on Suomalaisia ja etelässä
vähän Tatarilaisia.

Kaupuntia, joissa on maaherra ja lukio, on 13, ni-
mittäin: Jaroslavl, Wolgan varrella, 30 t. a. —

Kostromd, niin ikään Wolgan varrella, 25 t. a. —-

Nishnei-Noiogorod, Oka-virran suussa, suuret mark-
kinat, joilla vaihetaan Aasian ja Euruopan tavaroita,
40 t. a. — fFladimir, Kläsnä-joen varrella, ennen
ruhtinoiden asunto, 12 t. a. — TwSr, Tvertsä-virran
suussa, 28 t. a. — Moskova, yhden nimisen joen
varrella, ennen Pietaria Venäjän pääkaupunti, jossa
keisari vieläkin munataan, yli-opisto, metropoliitta, mon-
ta tehdasta, hyvä vaihto-kauppa, 400 kirkkoa, 380 t_

a. Sisimäinen osa on nimeltä Kreml. — Tambova,
29 t. a. — Riäsän, 19 t. a. — Tula, mainio rau-
ta-paja, jossa valmistetaan pyssyjä sotaväelle, 50 t. a.
— Kaluga, Okä-virran varrella, 35 t. a. — Snio-t
lensk, Dnieper-virran rannalla 25 t. a. — TForo-
nesh, lähellä Don-virtaa, vanhan aikunen, 40 t. a. —

Kursk, lähellä Desnaa, suuret markkinat, 25 t. a. —

OrSl (lue Arjol), Oka-virran varrella, 30 t. a.

Länsi-venäjä.
1. Litvan maa, (Liettua) Nieman ja Wllia-

virtojen varrella, on hyvin metsästä ja soista maata.
Maan asukkaat, Litvalaiset, ovat Venäjän heimoa;
mutta kaupuntien asukkaat ovat Puolalaisia, Juu-,
talaista ja Saksalaisia. Litvalaiset ja Puolalaiset
tunnustaavat Ruomin yleistä uskontoa.



88

Kaupuntia, jossa on maaherra, on 3: Kotvno,
Wilia-virran suussa, 7 t. a. — TFilno, Wilia-virran
varrella, oli ennen Litvan ruhtinoiden asunto, ja on
vieläkin kaunis kaupunti, jon kun lainen kauppa, lää-
kärien akatemia, 70 t. a. — Grodno, Niemanin var-
rella, verka-, silkki- ja sametti-tehtaita, suuret mark-
kinat, 23 t. a.

2. Valkea Venäjä, on, kuin edellinenkin met-
sänen ja soinen. Pripets-virran varrella on suurimmat
suot koko Euruopassa.

Maaherran kaupuntia: TFiteb.sk, D^na-virran var-
rella, 30 t. a. — Minsk, 24 t. a. — Mohilev, Dnie-
per-virran varrella, katoliikkiläinen arkkipiispa, 23 t. a.

3. TFolijnia ja Podölia, Maa on yhden laista,
kuin edellinen, mutta viljavampaa. Eloa, liinaa ja pel-
lavaa viljellään paljon. Asukkaat ovat pieniä Venä-
läisiä, Aatelisto ja porvarit ovat Puolalaisia.

Maaherran kaupuntia on 2: Shitomir, nahka-
tehtaita ja hyvä kauppa, 38 t. a. — Kaminiets, vahva
linnotus, 16 t. a.

Pieni Venäjä
Asukkaat, pienet Venäläiset ja Kasakat, ovat ah-

keroita karjan kaitsioita ja pitäävät paljon mehiläisiä,
mutta viljeleevät myös eloa, pellavaa, hamppua, huma-
loita, tupakkaa ja hedelmä-puita. Moniain paikoin saa-
vat salpetteriä maasta.

Kaupuntia, joissa on kuvernöri: Kiev, Kii-virran
varrella, yli-opisto, metropoliitta, ja kuulusa luostari,
maan alasissa kammioissa säilytetään pyhien ruumiita,
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joita jumaliset asukkaat käyvät kumartamassa, lavea
kauppa ja markkinat, 68 t. a. — Charkov (Harko-
va), Donetsin varrella, yli-opisto ja suuret markkinat,
52 t. a. — Poltava, Workslan varrella, suuret mark-
kinat, 30 t. a. — Tshernigoio, Desnan varrella,
saippua-vapriikka, 11 t. a.

Etelä-venäjä.
Etelä-venäjä jaetaan kolmeen pienempään osaan:

Bessaräbia, Uusi Venäjä ja Donin kasakkoin
maa, joista keskimäinen taas jaetaan kolmeen lääniin:
Cherson, Jekaterinoslavl ja Tauria,

Bessardbiaksi sanotaan Dniester ja Pruth vir-
tojen välillä olevata hyvää vilja- ja viina-maata. Van-
hat asukkaat, Rumeeniläiset, puhuuvat huonoa la-
tinaa. Läänin kuvernöri asuu Kishinevan kaupun-
nissa, 94 t. a. —r Akkerman, hyvä kauppa, 29 t. a.

Uudeksi Venäjäksi sanotaan ranta-maata Dnies-
ter-virran suusta Don-virran suuhun. Asukkaat ovat
pieniä Venäläisiä, Saksalaisia, Riekkalaisia
ja vähän Tatarilaisia, Maa on lihavata, ja kasvaa
viljalta vehnää, pellavaa, silkkiä ja hedelmäpuita. Kri-
min niemi on etenkin mielusa maa. Siellä kasvaa
kesämaan hedelmiä, kuin viina- ja viikuna-puita. Eläi-
mistä ovat merkittävät: kamelit ja aasit, hieno-Villaset
lampaat ja silkki-karvaset vuohet. — Kaupuntia: O-
dessa, paras kauppa-paikka Mustan meren rannalla,
yli-opisto, 120 t. a. — Nikolajev, sota-satama Bog-
virran suussa, 65 t. a. — Cherson, Dnieper-virran
suussa, sota-satama, kuvernörin asunto, lavea kauppa,
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401. a. — Jekalerinoslavl, kuvernörin asunto, verka-
ja sukka-teko, 22 t. a. — Simferöpol, kuvernörin
asunto, keskellä Krimin nientä, 17 t. a. — Tagan-
rog, hyvä kauppa-paikka Assovan meren koillis-pääs-
sä. — Kertsh, kauppa-paikka Krimin niemen itä-reu-
nalla, 21 t. a.

Donin Kasakoin maa on metsätön, suolanen
kangas, jolla Kasakat ja Kalmukit kaitseevat karjo-
jansa. Viina-puita kasvaa paljon. Kasakoin ataman
eli päämies asuu Novo Tsherkaskin kaupunnissa,
jossa on 23 t. a.

Itä-venäjä.
Itä-venäjä on avara maa Kaarna- ja Volga-virto-

jen varsilla. Pohjos-puoli on metsästä, keski-kohta vil-
javata, etenkin Volgan rannoilla, ja etelä-osa auhtoa
kangasta. Kuitenkin kasvaa etelässä jokien varsilla
kesä-maan hedelmiä, kuni viikunoita, öljy-puita, man-
telia,, viina-puita ja silkki-pensaita, ja Kaspin merestä,
Volga- ja Ural-virroista pyydetään paljo kaloja ja U-
ral-vuorista sulatetaan kultaa, hopeaa ja vaskea.

Kansoja on monen laisia. Enin osa on Venä-
läisiä ylen ympäriseen ja Kasakoita Ural-virran
varsilla. Suomalaisia kansoja ovat: Syrjäläiset ja
Permiläiset Kaarnan varsilla, TFatjalaiset Wjätkän
rannoilla ja Tjeremissiläiset ja Mordvalaiset Wol-
gan ympärillä. Turkkilaista kantaa ovat Tatarilai-
set, Tjuvashilaiset, Kalmukkilaiset, Bashkiiri-
läiset ja Kirgiisiläiset.

Kuvernörin kaupuntia on: Stavröpol, viinan ja
silkin viljelys, 20 t. a. — Aslrachan, 7 penikulmaa
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Wolgan suusta, käypi laveata kauppaa Aasiassa, sota-
satama, 37 ristin uskoista kirkkoa. 15 mahometin us-
koista rukous-huonetta ja 1 indialainen pagodi-temp-
peli. Asukkaat, joita on 45 tuhatta, ovat monta eri
kansaa, joiden joukossa on Intialaisia, Persialaisia ja
Armenialaisia. — Sardtotv, hyvä kala-paikka Wolga-
virran varrella, pitää vaihto-kauppaa Moskovan jaAstra-
kanin välillä, 90 t. a. — Orenburg, Ural-virran var-
rella, käypi kauppaa Aasiassa. Täällä asuu myös ma-
homettiläinen mufti eli ylimäinen pappi, 28 t. a. —

Samara, Wolga-virran varrella, myöpi paljon eläimiä
ja sammin mätiä eli kaviaaria, 38 t. a. — Perm,
Kaarna-virran varrella, vaski-pajoja, 19 t. a. — TFjät-
kä, yhden nimisen virran varrella, käypi kauppaa Ar-
kangelissa, 15 t. a. — U,fa, Bielajan varrella, 20 t.
a. — Kasan, Kasanin joen suussa, yli-opisto, 66
kirkkoa, 10 mahomettiläistä rukous-huonetta, valmis-
taa saippuata, kynttilöitä ja nahkoja, 72 t. a. — Sim-
birsk, Wolga-virran varrella, 25 t. a. — Pensa,
vuoren kiteiden eli kristallien hionta, 28 t, a.

Puolan maa*
I. Maa.

1. Ala ja rajat. Puolan maata kestää 35 puoli-
päivä-kaaresta 42 saakka, ja pituudeltaan 50 tasa-
ympyrästä 59:teen saakka, Nieman- ja Buug-virrat
erottaavat Puolan Venäjän maasta: etelässä on Itävalta
ja lännessä sekä luoteessa Preussin valtakunta.

2. Mantereen muoto. Maa on melkein tasasta:
vuoria ei ole, tuskin sanottavaksikaan, eteläinen puoli
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on kuitenkin mäkistä. Sudeeti-vuorista alkava JFisld
(Saksalaisien TFeichsel), on maan emävirta. Se juok-
see ensin koilliseen, Itävallan rajaa myöten, käännäik-
sen sitten pohjoseen, mutta mutkistuu kohta taas luo-
teesen ja laskeeksen Itämereen. Virta on sekä rajalla
että maankin sisässä aluksilla kulettava. Sen lisävir-
roista ovat Bug ja sen sivuvirta Narew oikealla ja
Pilitsa vasemalla puolella, merkillisimmät. Äsken mai-
nittu Nieman eli Niemen on rajana Venäjätä vasten.
TFartha, josta ainuasti alku puoli on tähän kuuluva,
juoksee Oder-virtaan.

3. Ilma, Lämpymä on tasan jaettuna vuoden
yli Warshaussa ja sen ympäristöllä 7 astetta; vaikka
talvi, jota kestää 5 kuukautta, on useasti hyvinkin lu-
minen ja yhtä kova, kun Suomen etelä-rannoilla. Tässä
maassa omituinen rutto-tauti on plica polonica. Raa-
vaan rutto on aivan tavallinen.

4. Luonnon tuotteita, Ainuasti etelä-osassa
saadaan rautaa, vaskea, lyjyä ja sinkkiä. Turpeita ja
kivi-hiiliä poltetaan Radoniin läänissä, jossa on huonot
metsät. Suoloja ei ole omaksi tarpeeksikaan. — Vaikka
maa on lihavata, niin on ruohosta kuitenkin huono.
Eloa viljellään kuitenkin niin, että ruista ja vehnää
viedään muille maille. Humalaa kasvaa Augustovon
läänissä hoitamatta metsistä. — Metsää on vielä pal-
jon, vaikka sitä paikka paikoin on raiskattukin. Met-
sät peittaavat yhden neljänneksen maata, ja ovat pa-
raaksi osaksi havu-puuta ja joilla kuilla paikoilla tam-
meakin. Hedelmä-puita kasvatetaan ainuasti kaupun-
neissa, niiden ympäristöllä ja suuremmissa maa-karta-
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noissa. — Hevosia, lampaita ja lehmiä on paljon ja
hyviä, vaikka ennen vanhaan kuulusa hevos-lai on hä-
vinnyt. Mehiläisiä hoidetaan hyvin ja hunajaa syödään
sekä kotona, että myödään muille maille. Jänikset,
metsä-siat ja sudet ovat tavallisia, vaan karhuja tava-
taan harvon. Virrat ovat hyvin kalasia, mutta muu-
ten on kalan puute.

11, Anukkaat.

1. Kansoja. Maan viljeliät ovat kaikki Puola-
laisia, ainuasti pohjosessa sekotettuna Litvalaisten ja
Lublinin läänissä punasien Venäläisien kanssa. Suuria
Venäläisiä on vähän, Saksalaisia ainuasti porvarina
suurimmissa kaupunneissa ja Juutalaisia 6 sataatu-
hatta, jotka jo vanhoista ajoista aikain ovat saaneet
porvari-oikeuden. Yhteesen on väkeä 4 miljonaa 8 sa-
taa tuhatta.

2. Säätyjä. Aatelis-miehiä on ylen paljon,
yhteesen 3 sataa tuhatta niin, että 14 hengestäyks on
aatelinen. Viimesinä aikona ovat kuitenkin aateli-mie-
het vähenneet siten, että kaikki ne, jotka eivät ole voi-
neet näyttää aateli-oikeuttansa, ovat muutetut porvarin
säätyyn. Papit olivat ennen hyvinkin rikkaita, ja
lahjotetut monilla etu-oikeuksilla, joita nykysinä aikona
ollaan vähän vähennetty. Porvarit ja talokkaat o-
vat vapaita ja saavat hallita maata; mutta ovat vielä
huonolla sivistyksen kannalla.

3. Keinollisuus. Keino- ja käsitöitä oli van-
hassa Puolassa tuskin ensinkään; mutta vähitellen kas-
voi keino- ja käsityöt niin, että voitiin viedä verkoja
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Venäjälle. Sodan aikana 1830 vaikeni kyllä keinolli-
suusj mutta nyt alkaa taas verka- japuumuli-kankaita
enetä. Muuten ovat paperin teko, nahkojen pajutta-
minen paraita keino-töitä.

4. Kauppaa käydään enimmäksen elolla, villa-
ja puu-villa-kankailla, laiva-aineilla, jäniksen nahoilla
ja sian harjaksilla. Muualta tuodaan kulta-, hopea-,
tina-, vaski- ja teräs-kaluja sekä viinoja. Näiden muu-
alta tuotujen tavaroiden hinta nousee melkein yhtä kor-
kealle, kun vietyjenkin. Warshaussa, Puolan paraassa
kauppa-kaupunnissa, jaLublinissa pidetään suuria mark-
kinoita. Kauppaa varten on Warshauhin laitettu ra-
hasto, mutta rahat ovat Venäjän ruplia. Hyviä teitä
on tehtynä, ja rautatie kulkee Warshausta nyt Itäval-
lan alaseen Krakaun kaupuntiin.

5. Uskonto. Ei mitäkään valta-uskontoa ole
maassa; vaikka enin osa asukkaita, eli likeillen 4 mil-
jonaa tunnustaavat Ruomin katoliikin uskontoa. Niillä
on yksi arkki-piispa Warshaussa ja 5 piispaa muissa
kaupunnissa. Muiden uskontojen tunnustajoista on enin
Israelilaisia, noin 72 miljonaa. Riekan uskolaisia 74
milj. ja Kalviinin ja Luteruksen uskonnon tunnusta-
joita yhteesen niin-ikään V* miljonaa.

6. Tieteet ja taiteet. Puolan kielellä oli 16
ja 17 sata-luvulla loistava kirjallisuus, joka viime ai-
kona on joksenkin vähennyt siten, että Ranskan kieli
on otettu puhe- ja kirja-kieleksi korkeimpien säätyjen
parissa, ja latinan kieli on vanhuudesta ollut valta-kie-
lenä. Kansan sivistys on jo vanhoista ajoista asti ol-
luuna taka-pajulla. Nyky-aikona on sitä toki koetettu
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vähän auttaa. Warshaussa oli ennen kuulusa yli-o-
pisto, mutta sekin hävitettiin, kapinan kukistettua vuonna
1831. Vuonna 1840 pantiin kaikki oppi-laitokset Ve-
näjän sivistys-ministeristön alle.

7. Hallitus-muoto. Vuonna 1832 helmikuun
26 päivänä annettu asetus jättää kaiken vallan halli-
tus-seuralle, joka hallitsee maata keisarin nimessä.
Tämä seura muutettiin vuonna 1841 senaatiksi, jonka
esimies, "namestnik", ja kaikki muutkin jäsenet o-
vat keisarin nimittämiä. Senaatti jaetaan neljään osaan,
ensimäinen pitää huolta kirkon ja koulun asioista, toi-
nen lain asioista, kolmas talouden asioista ja neljäs
tutkii valtakunnan tuloja ja mänöjä.

8. Kaupuntia: TFarshau, Weiksel-virran var-
rella, hallituksen asunto, hyvä tehdas- jakauppa-paik-
ka, suuret markkinat, mainioita akatemioja ja kouluja,
linnotettu, 180 t. a. — Plock, Weikselin varrella,
kohtuullinen kauppa, 17 t. a. — Modlin, Venäläisien
Novo Georgieivsk, luja linnotus. — Suwalki, Au-
gustovon läänin maaherran asunto, st.a. -— Lublin.
elo- ja viina-kauppa, isot markkinat, 22 t. a. — Za-
mosc, paras linnotus, kaupunti on Zamoiski-nimisen
ruhtina-suvun oma, 5 t, a. — Radom, jon kun lai-
nen tehdas- ja kauppa-paikka, 7 t. a. — Kalish,
Prosna-virran varrella, villa-tehtaita, 14 t. a.





Skandinaavian niemi.

1. Ala ja rajat, Euruopan suurin niemi, Skandi-
naavia, on 55 ja 72 rinta-ympyrän ja 22 ja 50 puoli-
päivä-kaaren välillä. Jäämeri, Pohjan meri, Skagerrack,
Kattegat, Ayrisalmi, Itämeri ja Kainun lahti piiritläävät
maala pohjosessa, lännessä, etelässä ja idässä. Ainoasti
koillis-kulma yhtyy Venäjän ja Suomen maahan. Rajana
Suomea vasten ovat Pohjan lahteen juoksevat Muonion ja
Tornion virrat, ja Jäämereen menevä Teno-joki. Venajätä
vasten niinikään Jäämereen menevä pieni Jaakopin joki.
Suurin pituus pohjosesta etelään on 460,- ja korkein le-
veys lännestä itään 70 suomen penikulmaa. Avaruus on
7 tuhatta suomen neliö-penikulmaa eli 43,600 maatie-
teellistä penikulmaa.

2. Mantereen muoto, Skandinaavian niemi on
vuorisia maata. Luoteinen osa on tykkänään täynnä vuo-
ria, joiden kukkuloilta lumi ja jää eivät koskaan sula.
Eteläinen puoli on vähän tasasempata, mutta on sielläkin
paikoin mäkiä ja kallioita. Emä-vuori, nimeltä Kölen
eli suomeksi Turjan harju, alkaa Nordkyn niemestä,
menee Ruotsin ja Norjan rajana etelään Röräs-nimiien kau-
punnin tienoille, käännäiksen siitä, Dotvre-harjun nimellä
länteen, mutta mulkistaiksen kohta jälleen lounaasen, men-
nen nimellä Lange-fjeld, Pohjanmeren rannalle, jossa
se loppuu Lindesnäs-niemtttä. Jos on vuoria, niin on
niitä järviä ja jokiakin. Joet ovat kuitenkin paikoin ma-
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taloila ja toisin paikoin niin koskisia, ellei niilä käy
aluksilla kulkeminen. Pohjan lahteen juoksee koko joukko
jokia, joista suurimmat ovat: Tornion, Kainuun,
Luulajan, Piitimeen, Skelleften, Uumen, Än-
germannin, Indalin, Ljunganin eli Njurundan
ja Daalin joki. Meelarin, ruotsiksi Mälaren, järvi
laskee vetensä kahden salmen kaulia Itämereen. Mota-
lan joki juoksee TFettern eli TFetterin järvestä myös
Itämereen. Ankarin virta on Göta, jonka lähteet ovat
Dovre-harjulla. Se juoksee Fämiind järven läpi, nimite-
tään ylä-varrellaan Klar-elf, joka larikee TFenern ni-
miseen järveen. Siitä lähtien saapi virta nimen Göta.
Weneristä lähtiessään tekee virta jyrkän puotleen, nimellä
Tröllhättan, ja laskee vetensä viimen Kattegatin lah-
teen. Yhteen lahteen juoksee myös Glöffimen Norjassa.
Jäämereen menevistä ovat Teno- ja Paals-joki merkilli-
simmät, jotka laskeevat vetensä Teno- ja Warangerlahteen.

3. Ilman laatu. Ilma on raitis vaikka kylmä,
multa ei kuitenkaan niin tuiki kylmä, kuiri muissa maissa
yhden tasa-piirin alla, joka tulee siitä, että maa on me-
ren rannalla, eikä ole aivan korkea. Talvet ovat niin
miedot, että karja Jäämererikin rannoilla on ulkona kai-
ken vuotta. Eteläisissä notkoissa valmistuuvat viinat ja
mantelitkin. Vehnä, tammi, ja omena-puut eivät loisia
Ruotsissa 62 rinla-ympyrää korkeammalla, multa Nor-
jassa vielä 63 tasa-piirin kohdalla. Norjassa viljellään
eloakin 70 tasa-piiriin asli. Koivun raja on 66 tasa-

ympyrän tienoilla.
4. Maan jako. Skandinaavian niemellä on kaksi

kuninkaallista valtakuntaa, nimittäin Ruotsi ja Norja.
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Huolsi.

Iki-vanhoisla ajoista on Ruotsin valtakunta jaeltu
kolmeen suurempaan osaan, jotka ennen vanhaan olivat
omantakeisia valtakuntia, nimittäin: Svean valtakunta,
paras ja keskimäinen osa, Götan valtakunta, eteläi-
nen puoli, ja Norrlqnd, pohjimmainen perä. Nämä
suuremmat maaosat jaetaan vielä pienempiin osiin eli maa-

kuntiin. Niin on Sveassa 6 maakuntaa, nimittäin: Upp-
land, Nerike, Södermqnland, TFestmqnland,
Dalarne ja fFärmland. Götassa on 10 maakuntaa:

Östergötland, Smäland, Ölqnnin saari, Gottlan-
ain saati, JFestergötland, Dalsland, Bqhus-län,
Holland, Skäne ja Blekingen. Norrlannin osaan
kuuluuvat: Gestrikland* Helsingland, Herjoda-
len, Jemtland, Medelpad, Ängermanland, We-
sterbotten eli Länsi-pqhjq ja Lapin maa.

4. Kansakuntia. Asukkaat, Ruotsalaiset, ovat

Germaanilaisia peri-juurta. Mutta näitä paitsi asuu täällä
vähän Suomalaisiakin kansoja, niin Savolaisia Werm-
lonnin maakunnassa, Kainulaisia Läns-pohjan maalla,
yhteesen 8 (uhalta henkeä, ja Lappalaisia Lapin maassa
4 tuhatta. Saksalaisia on nojn 2 tuhatta ja Juu-
talaisia (uhatta. Koko väkiluku nousee 4 miljonaan
henkeen.

2. Elatuskeinoja. Paraat elaluskeinot ovat maan
viljelys, raudan sulatus, karjan korjuu ja kalastaminen, ja
Norrlannissa metsän hoito ja metsästäminen. Ruista ja
vehnää viljellään väkevämmillä maan paikoilla, niinkun
Skänen, Öslgölan, Weslgötan ja Upplannin tasa-mailla,
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kauraa ja sekalia laihemmilla, niinkuin Daalan maassa,
Wärmlannissa, Hallannissa ja SmSlannissa, tattaria enim-
milen Skänessa ja otraa Norrlannissa. — Raulaa sulate-
taan paljon Svea-riikissä, hopeaa saadaan 7000 naulaa
Sdla-nimisestä hopea-aarteesta Weslmanlannin maakun-
nassa, vaskea väännetään Faalunin aarteesta Daalan maalla,
kalkkia poltetaan Gottlannin saarella ja marmori-kiveä
«äretään Koolmärden nimisestä vuoresta ja porfuria Daal-
virran kaltailtn.

3. Kasteet ja keinotyöt. Viime-vuosina ovat

keinotyöt ollunna nousemassa. Ensimäisiä arvoltaan ovat

verka-tehdas Norrköpingissä ja rauta-pajat Mota-
lassa ja Eskilstuunassa. Kasteista ovat puuvilla-
ja liina-kankaat merkillisimmäf. Paljon tehdään myös
sökuria- tupakkaa ja nuuskaa.

4. Kauppa, ja meri-liike ovat vireät. Paras kauppa-
tavara, jota enin viedään ulkomaille on rauta, sen jälkeen
puu-tavaraa, kuin lautoja, lankkuja ja malkoja; ja sitten
eloa noin 500 tuhatta tynneriä; ja vähän karjan antimia.
Muualla tuodaan enimmiten ylellisyyden tavaroita, kuin In-
tian ja Amerikan sökuria, kahvea, ryytiä ja tupakkaa.
Kiinan tielehliä, Espanjan ja Ranskan viinoja, silkkiä ja
silkki-kankaita. Muualla tuotuja tarvekaluja ovat puuvil-
loja ja paineita Intiasi-- ja Amerikasta, suoloja Espanjasta,
silliä ja muita kaloja Norjasta ja apfiekin tarpeila. En-
simäisiä -kanppa-kauptmtia ovat: Stockholm, ja Göte-
borg ja niiden jälkeen Gefle, Norrköping, Malmö,
Kalmar, TFisby, Karlshamn ja Ystad. Sisä-
maista laiva-liikellä varten on tehtynä kaivantoja, joista
merkillisimmiil oval: Strömsholmin kaivanto, Barken ja
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Meelarin järven välillä, on 10 penikulmaa pitkä ja 25
sulkua; Hjelmarin kaivanto eli Arboga grqf, Hjel-
marin ja Meelarin välillä, on penikulmaa pitkä ja 9 sul-
kua; Södertelgen kaivanto, Meelarin ja Ilämeren välillä»
Götan kaivanto, joka alkaa Kaltegalista, mänee We-
nern ja Wellern järvien poikki ja sillen Molalan jokea
myöten Itämereen. Koko malka on 41 penikulmaa; multa
kaivanloa ei ole, kuin 8 penikulmaa, ja sulkuja on 58;
ja Trollhältan kaivanto, kiertää Tiolhetan putousta Götan
virrasta, 42 sulkua.

5. Sivistys on joksensakin hyvällä, ja luonnon tie-
teet loistavalla kannalla. Sanoma-kirjallisuus on melkein
yhtä hyvä, kuin muidenkin sivistyneiden maiden. Kansa-
kouluja on viime-vuosina paljon lisäily ja koulun opelta-
joita valmistetaan oman-takeisissa kouluissa. Rahvaan kou-
luja on kohta joka seurakunnassa. Jo vanhoista ajoista
on jokainen aika-ihminen osanna lukea ja moni kirjottaa-
kin» Korkeampana sivistystä värien on kaksi yli-opistoa,
Upsalan ja Lundin kaupunnissa, 4 4 lukioa ja monta
koulua. — Luleruksen puhdistama uskonto on valtakunnan
pää-uskonto, jota useammat asukkaat tunnustaavat. Muila
rislin-uskolaisia on tuskin tuhatta henkeä ja Muoseksen
uskolaisia melkein yhden verran.

6. Hallitus. Ruotsi ja Norja ovat molemmat pe-
rustus-laillisia yks-valloja, yhdistelyt yhden kuninkaan alle.
Kuninkaallisen su'un kuoltua valilseevat molemmat valta-
kunnat yhteisesti uuden hallilsian. Samoin on myös so-
dan käynti, rauhan teko ja muut ulkomaita liikullavat a-
siat yhteisiä. Mutta munien on kummallakin valtakunnalla
omat perustus-lakinsa. Ruotsissa oli ennen, kuin Suomcs-
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4 t. a. — TFenersborg, AVeenerin etelä-rannalla, maaher-
ran asunlo, mutta muuten vähä-pätönen, 3 t. a. — Ma-
riestad, Weenerin itä-rannalla, maaherran asunto, 2 t. a.

Norrlannissa: Gefle, Pohjan lahden rannalla,
monia tehdasta, etenkin ovat tupakka-ja laiva-tehtaat mer-
killisiä, rnelkonen puukalun kauppa, maaherran asunlo, 41
t. a. — Hernösand, meren saaressa, piispan ja maa-
herran asunto, hyvä kauppa, 2 t. a. — Umeä, yhtänimi-
sen virran suussa, maaherran asunto, viepi kuin muutkin
Länsi-pohjan kaupunnil, lohia, karjan ja metsän tuotteita
Slockholmiin, 2 I. a.

Amerikassa on Ruotsalaisilla pieni Bartelemin saari,
josta saadaan hyviä puuvilloja.

Norjan valtakunta.
Poikki maan kulkevat Dovre-vuoret ja halki maan

mäneväiset Langejjeld- vuoret jakaavat Norjan valta-
kunnan kolmeen luonnolliseen osaan, jotka ovat Sönden-
fjelds, etelä-puolella Dovre-harjua, TFestenfjelds, länsi-
puolella Langefjeldiä, ja Nordenfjelds, pohjois-puolella
Dovre-harjua. Multa hallituksen suhteen on se jaettu vii-
teen hiippakuntaan, jotka ovat: Kristiqnian, Kristian-
sandin, Bergenin, Trondhjemin ja Tromsöen
hiippakunnat. Kussakin hiippakunnassa hallitsee piispa ja
hiippakunnan amtmanni eli maaherra.

Asukkaita on ylee«.en 4 miljona 6 salaa tuhatta, joista
useammat ovat Norjalaisia. Suomalaisia, nimittäin
Savolaisia Hedemarkissa 2000 ja Kainulaisia Finmarkissa
4000, on yhteesen 6 tuhatta ja Lappalaisia 14 tuhatta
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5 sataa. Kuin maa on ylen kivistä, niin ei maan viljelys
tahdo mänestyä, senpä tähden tuodaan eloa muilta mailta.
Kalastaminen on paras elaluskeino, sila lähin metsän vil-
jelys, vuorilyö, karjan hoito ja metsästäminen. Keino-työt
ja muu teollisuus on vasta alkavainen. Mutta kaupan liike
vireämpi, kuin Ruotsissa, johonon syynä avarat meren ran-
nat, hyvät valkamat, runsas kalan saalis, ja ulkomaiden
tavaran tarvis. Muualle viedään puutavaraa, vaskea, rau-
taa ja etenkin kaloja ja kalan mätiä, esimerkiksi silliä 5
sataa tuhatta tyr.neriä. Muilla mailta tuodaan yhtäläisiä ta-

varoita, kuin Ruotsiinkin. Samoin kuin kauppa, niin on
myös kansallinen sivistys korkeammalla kannalla, kun Ruot-
sissa. Vakinaisia kansakouluja on kaikissa niissä paikois-
sa, jossa väki asuu tiheämmässä. Kansa-koulun opellajoita
valmistelaan kahdeksassa seminaariumissa. Kylästä kylään
kiertäviä koulumestaria on läkilleen 3 tuhatta. Tieteellistä
oppia värien on yksi yliopisto Kristianian kaupungista, ja
43 tieteellistä alkeiskoulua. — Uskonto on Luteruksen puh-
distama.

Vuonna 4814 tehty hallitusmuoto on paljon vapaa-mieli-
sempi, kuin Ruotsin hallitus-muoto. Lakia laativa valta
on jaettu kuninkaan ja ison keräjän (slorling) välillä,
joita pidetään joka kolmas vuosi. Jos kolme perätysten
seuraavaa keräjätä on päättänyt jonkun asian, niin sillä
on laillinen voima, jos kohtakin kuningas sila ei vahvis-
tasi. Isossa keräjässä isluu kansan valitsemat edus-miehet.
Kuin ei mitään säätyjen erolusla ole, niin on kukin 25 vuoden
vanha oma vallanen Norjalainen sovelias keräjä-mieheksi. Ke-
räjät jaetaan laki-keräjiin ja odelinkäräjiin. Kaikki
keräjille tulleet edus-miehet valitseevat keskuudestaan yh-



108

den neljänneksen keräjä-miehiä, ja ne ovat laki-keräjä-
multa muut kolme neljännestä ovat odalin keräjä. — So-
ta-voima on 42 tuhatta miestä jalkaväkeä, ja 30 tuhatta
miestä vara-väkeä. Sota-laivastossa on 3 suurempata ja
4 1 pienempätä purje-läiväa ja 8 höyry-laivaa. Seisovaista
jtteri-Väkeä ei ole, kuin 500 miestä; multa kaikki kauppa-
laivaston miehet ovat tarvittaissa velvolliset menemään
sola-väkeen.

Kaupuntia: Frederikshäld, Kattegatin rannalla,
melkonert puutavaran kauppa, 8 t. a. —Kristiania,
yhtänimiseri lahden pohjukassa, Valtakunnan pää-kaupunli,
ylimäinen oikeus, piispan ja amtmanhin asunlo, yli-opisto,
kaupitsee rädtaä ja fsnnkalua, 40 i, a. — Dramrhen,
yhtänimisen virran suussa, hyvä puukaldn kanppa, 8 t. a.
— Kongsberg, iso höpea-käivanto. 4 t. a. — Kris-
tiansand, Skagerrakin rannalla, piispan ja amtmannin
asunlo, puukauppa, 9 t; a; — Stavanger, Bukke-vuonon
rannalla, iso silli- jä lailta-kauppa, 10 t. a. — Bergen,
By-vuonon rannalla, piispan ja amtmannin asunta, sola-

laivaston valkama, valtakunnan paras kauppa-paikka. Tou-
ko- ja Heinäkuussa tulee tärine Pohjan rhaän kauppioila,
tuoden mukanansa kaloja, mätiä ja hylkeeri rasvaa, ja vä-

hän voita, juustoa ja talia, joitä vaihdetaan eloon, viinaan
ja ulkomaan tavaroihin, 25 t. a. — Trondhjem, yhtä-
nimisen vuonon varrella, Norjan vanhin pääkaupunti, piispan
ja amtmannin asunlo, valtakunnan rahasto, kaupitsee vas-
kea, kaloja ja puukalua, 15 t. a. — Röraäs, lue Rö-
roOS, 2 (uhatta jalkaa korkealla vuoren selänteellä, jossa
ei viljaa enään kasva; multa saadaan paljon vaskea, 2 t,
a. — Tromsöe, Jäämeren saaressa, piispan ja amtman-
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,iin asunto, myöpi kaloja, 2 t a. — Hammerfest, saa-
rella Altlen vuonossa, pohjoisin kaupunti maan piirillä,
käypi kala-kauppaa Arkangelin kanssa, tuhatta asukasta.
Allen vuonon rannoilla on maan pohjoisin pellon viljelys.

Saaria: Lofodden-n\m\s\ssä saarissa on hyvä lin-
nun saalis ja maailman paras kalan saalis. Näiden saa-
rien etelä-päässä on ilf/ä./-niminen vaarallinen kurimus. Ma-
geröen saarella on Euruopan pohjoisin niemi Nordkap.

Tanskan yaltakunta.

1. _tlaa.

1. Avaruus ja rajat. Tämä saari- ja niemi-
maa on, jos pitemmän matkan pää.ssä olevaiset sa.aret jä-
tetään pois luvusta, avaruudellaan ainoasti 3 sataa 35
nelikulma penikulmaa, Maan läns-puolella on Pohjan me-
ri, pohjosessa Skagerrack ja idässä Kattegat, Ayrisalmi ja
Itämeri, Ainoasti etelä .-puoli on manner-maassa kiini.

2. Valtakunnan osat ovat: Juutinniemen
pohjos-puoli ja Tanskan saaret: Seeland, Fyen,
Langeland, Laaland f\w Lo.oland,), Falstcr ja
Bomholm sekä Island eli Jqä-mqa ja muila pie-
nempiä saaria.

3. Mantereen muoto. Meren ankarat aallol o-
vat anlana Tanskan maalle omituisen luonnon. Länsi-
ranta on täynänsä hiekka-luoloja, joita vasten Pohjan me-
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ren lakka-päät laineet särkyyvät tuhansiin mutkiin ja pyör-
teisiin. Nämä luodot estäävät veden nousemasta maalle,
joka on monin paikoin matalampi, kuin meren pinta.
Mutia jos ne suojeleevat maata, niin ne myös säikyltäävät
kaikkia kauppioila rantaa lähestymästä; sillä jos laiva, ek-
syksissä jolloin kulloin sattuu näille rauhattomille ran-
noille, niin se on kohta kuoleman kourissa. — Nousu- ja
pako-vesi on täällä ankara. Pako-veden aikana paljastuu
järven pohja kuudeksi tunniksi niin pilkalle, kuin silmä
kantaa. Nousu-vesi taas (unkeiksen, etenkin syksyllä ja
talvella monta penikulmaa maalle, ja tekee paljon vahin-
koa. Tämmöisiä meren myrskyjä vasten ovat ihmiset ra-
kentaneet pitkin rantaa sulkuja. — Itä-rannalla on kyllä
luotoja; mutta luotojen välissä on syvempiäkin laiva-uria.
Maa on yleesen tasasta ja itä-rannalla kalkki- ja savi-pe-
rää, ja kasvattaa paljon eloa; mutia länsi rannalla on
pöly-hiekka päällimäisnä. Halki niemen kulkee matala
hiekka-harjanne, joka loppuu pohjoisessa Skagenspynt
nimisellä niemellä. Poikki maan kulkee Liimlahti, al-
kujansa Kallegaljn lahti, multa nyt se yhtyy myös Pohjan
mereen.

4. Ilma. Verrattuna muihin maihin yhden tasa-
piirin alla, on ilma Tanskan maalla hyvinki mieto, joka
tulee siitä, elia maa on alaisia ja meren kierteessä. Kor-
kein pakkanen on talvella 14 astetta. Tasan jakain nou-
see vilu tuskin yhteen asteeseen — 0,32. Keväillä on
lämmin 5,20, kesällä 13,86, syksyllä 7,60, yli vuoden
6,56. Sateisin on ilma toukokuusta lokakuuhun, joka on
maan viljelykselle aivan hyvä.
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11. ABult-kaat.

1. Kansakuntia. Asukkaat, joita on yleesen 1
miljona 7 sataa tuhatta, ovat Tanskalaisia, Juutin
niemellä ja saariloissa, mutta Norjalaisia, Islannissa ja
Färö-saarissa sekä Juutalaisia noin 6,000.

2. Elatus-keinoja. Maan viljelys on hyvin hy-
vällä kannalla. Ohraa, ruista, vehnää, kauroja, herneitä,
polaallija, humaloita, tupakkaa, omenoita ja muita hedel-
miä saadaan paljon. Saarissa on kyllä kauniita tammi-
ja pyökki-metsiä, vaan metsää ei kuitenkaan ylety kaik-
kiin tarpeisiin. Karjan korjuu on myös paraila elatus-
keinoja: hevoisilla kehutaan Fyenin saarella; sarvi-karjalla
Juutin niemellä. Niityt ovat hyviä. — Kalan saalis on
niinikään ankara: etenkin silliä saadaan muilleki myödä.
Kiveitä on vähän, kuitenkin saadaan kalkkia, liitua, mar-
mori-kiveä ja posliini-savea sekä rautaa ja kivi-hiiliä Born-
holmin saarella, ja meren pihkaa eli bernsteiniä Itämeren
rannoilla.

3. Käsityöt ja Keinotyöt ovat molemmat vä-
häpätöisiä. Talon pojat oslaavat ennen kasteita muualta,
kuin he heittäävät maan viljelyksen. Liina- ja pellava-kan-
kaita kudotaan tuskin talon tarpeeksi. Keinotöistä ovat
villa-kankaat parhaita. Puuvilla-vaprikoita on myös vä-
hän. Sei li— ja vaha-vaalella, tapettia ja kiillo-nahkaa
valmistetaan pääkaupunnissa. Paperia ei tehdä omaksi
tarpeeksikaan. Sökuria sulatetaan siirto- eli maja-maista
luoduista aineista. Viinaa poltetaan paljon etenkin Kiö-
penhaminassa. Tykkiä valetaan ja pyssyjä tehdään See-
lannissa. Massinoja vulelaan Kiöpenhaminan kaupun-
gissa.
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4. Kauppa-liike levitläiksen kaikkiin maanosiin.
Kauppa-laivastossa on 5 tuhatta purje-alusta, 20 höyry-
laivaa, yhteesen 77,000 lestin vetämiä. Muualle vietyjen
tavarain hinta nousee _£5 miljonaan Valtio-pankin taaleria
eli 64 miljonaa Suomen markkaa. Ulkomaalle viedään
enimmäksen eloa ja karjan antimia; Muualta luodaan kei-
no-kaluja, siirtomaan tavaroita, viinoja, suoloja, metsän
riistaa, kivi-hiiliä ja kiyeitä. Rauta-teitä on Seelannin
saarella ja Juutin niemellä.

5 Kansallinen sivistys on hyvällä kannalla.
Jokainen aikaihminen osaa lukea ja moni kirjotlaa. Is-
lannissa sanotaan Jalon poikien osaavan latinaakin. Taide-
kouluja on monta ja hyvää. Tieteellistä oppia varten on

1 yli-opisto, Kiöpenhaminassa, monta akatemiaa, tiede- ja
taide-seuraa ja koulua. Useammat asukkaat lunnustaavat

Luteruksen puhdistamaa uskontoa.
6. Hallitus-muoto oli ennen rajaton eräs vai la;

multa vuonna 1848 antoi kuningas Tanskalaisille perus-
tuslain. Kansan edus-miehet kokoonluiival riikin päiville,
jotka jaetaan kahteen luokkaan la/nds-thing ja folke-
thing, joilla on melkein yhtäläinen erojtus, kuin Norjas-
sakin. Lakia ei saa muuttaa eikä. veroa lisätä, kansan
edus-miehiä kuulematta. Maakunnissa, hallitsee hiippakun-
nan amtmannit.

7. Sotaväki on rauhan aikana 20,000 miestä,

mulla noslo-väki, kuin kävi solaa Saksaa vasten, nousi
40,000 mieheen. Sota-laivastossa on noin 30 huo-
nompaa alusta ja 80 tykki-venettä, jotka olivat hy-
vin hyviä viime sodan aikana. Sota valkama Kiöpen-
hamina.
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111. Kaupuntia.

Seelannissa: Kiöpenhamina (Kjöbenhavn),
Äyri-salmen etelä-rannalla, osaksi Amager-saarella, valta-
kunnan pääkaupunti, vahvasti Varusteltu, kauniisii raken-
neltu, 29 kirkkoa. Korein kirkko ön TFärfruekirke,
koristeltu Thordvaldsenin napertämilla Ristukseri ja Apos-
tolien kuvilla. Yli-öpistossa ön 1,000 oppilasta, 3 ku-
ninkaallisia hÖvia: Amälienborg, Rosenborg, jossa
kuningas tavallisesti asuu, ja Chrisliansbörg, kadniilla
(aide-määlätiksilia; Mbseum eli varlhäin säilyke, ku.iin-
käällihen kirjasto, taide akatemia, valtakunnan paras teh-
das- ja kätippä-päikkä, 150 t: a. — Helsingör, Äyrt-
sälmeh kapiammallä paikalla, 8 t. a: — Roeskilde, väh-
liä pääkaupunti, kaunis tuomio-kirkko, sota-koulu, kln.in-
kaiden haudat, oli ennen ylitä suori kuin Kjöbenhavn,
milliä nykyjään pienenläntä, 3 t. a.

Fyeniri saarella: Odense, amtmannin ja piispan ä-

sunlo, 4 kirkkoa, lukio, hirjastö, nahka-tehlaita ja hyvä
elo-kauppa, 9 t. a.

Juutin niemellä: Aalborg j^ltle Oölborg), Liima
vuonon etelä-rahnalla, piispan ja amtmannin asunlo, van-
ha kuninkaallinen linna, hyvä tiede-koulu, meri-koulu,
nahka-lehlaita, hyvä elon- jä sillin-kauppa, 10 I. a. —

JFiborg (suomeksi TFiipuri), järven rahnalla, läänin
hallituksen ja piispan asunlo, tupakka- ja verka-tehtaita,
hyvät markkinat, 6 t. ä. — AärhUS (pue Oorhus),
Katlegalin rannalla, piispan ja amtmannin asunlo, kälhe-
dral-koulu, lähetys-seura, tupakka- ja riikkas-lehßas, suu-
re! markkinat, hyvä valkama; 11 t. a.— Randers, Kai-
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tegatilla lähtevän vuonon rannalla, hyvä kauppa, 9 I. a.
— Fridericia, Pienen beltin rannalla, linnoitettu 6 t-
a. — Ribe, lähellä Pohjan meren rantaa, amtmannin a-
sunto, 3 I. a.

Siirto-maila: Euruopassa: Island. Islannin saaressa
on maa sekä ilma toisenlainen, kuin muissa Tanskan mais-
sa. Tulta-suitsuttavia vuoria on 17, joista suurimmat o-
vat Hekla ja Krabla. Kuumia lähteitä on sadottain,
joissa asukkaat keittäävät ruokaa ilman tulla tervaksila.
Suurimmat lähteet, joita asukkaat sanoovat Geiser, ruis-
kutlaavat kiehuvala vettä 25 ja 50 kyynärän korkuudelle
ilmaan. Island oli ennen vanhaan hyväki viljamaa, sillä
maan alainen tuli piti maan pinnan lämpimänä; mutia

kuin tuli on tunkeinut maasta, niin on tulisena virtana
valuva laava-aine, pannut maan tärviölle. Eloa ei
viljellä ensinkään, mutta potaattia, kaalia ja nauriita teh-
dään sila runsaimmin. Missä metsää vähän on, niin sekin
on pelkkää vaivaiskoivua ja huonoa havupensasta. Hei-
nää on paljon ja hyvää. Islannin jäkäleislä tehdään sur-
ve-lcipää. Raavaat, lampaat, hevoset ja peurat ovat va-
rakkaiden paras rikkaus. Rahoja ei ole tuskin sanotta-

vaksikaan. Vaihlo-kauppa on siis tavallisin. Valkiat ke-
tut ja silloin tällöin joku jääkarhu ovat maan metsän pe-
dot. Villi-peuroja on paljon. Eider-lifltu on hyvin ta-

vallinen, ja on puoleksi kesy — puoleksi villi, sillä sitä
ei tapeta: höyhenet vaan revitään päältä. Kapa-turska
eli kapa-kala on paras elatus-aine. Tavat ja käytös ovat

erinomattain siislit. Kuin hallitus rakennuulti kuritushuo-
neen Reikiaviikin kaupuntiin, niin se jäi autioksi. Kaikki
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asukkaat (aitaavat lukea ja moni kirjotlaa. Reikiaviikin
kirjastosta lainataan paljon kirjoja.

Amerikassa: Vihantamaa eli Grönlannin saari on

melkeen autio, 10 t. a. Länsi-inlian Impisaarista on

heillä S:t Thomas, S:t Croix ja S:t Jean eli Py-
hän Tuomaan, Pyhän Ristin ja Pyhän Johan-
neksen saaret, yhteensä 40 (. a.

Britannian Saaret.
1. Ulaa.

Suuruus ja rajat. Britannian eli Englannin val-
takunnalla on maita jok'ainoassa maan osassa paitsi Eu-
ropassa, myös Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja Austra-
liassa, yhteesen 130 tuhatta Suomen nelikolkka-penikul-
maa; mutia tässä puhutaan ainoasti Europan maan osassa

olevista maista, jotka ovat avaruudeltansa 3 tuhatta ne-
likolkka-penikulmaa. Emä-valtakuntaan kuuluu, paitsi
monta pienempätä, kaksi suurempaa, Valta-meren, Poh-
jan meren ja Ranskan kanavan välillä olevata saarta, ni-
mellä Britannia ja Irland. Britannian saaren etelä-
puoli on kuninkaallinen valtakunta England, sen poh-
jois-puolella on kuninkaallinen valtakunta Skotland ja
itäkulmalla ruhlinakunta TFales (lue Uels). Irlan-
nin saari on kolmas tähän valtakuntaan kuuluva kunin-
kaallinen valtakunta.

Mantereen muoto. Suurin osa Englantia on ta-

saista, lihavata liitu- ja kalkki-peräistä maata. Vuoret
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länsireunalla ovat kaikki mataloita: korkeimmat kohoaa-
vat ainoasti 4 tuhanteen jalkaan. Etelä-rannalla on lii-
tuinen maan harju, joka lännempänä kovettuu kallioksi,
nimellä Cornvallis (lue Karnuellis). Näistä vuo-
rista saadaan Europan paras tina ja Ruotsin rinnalla pa-
ras vaski. Bristol- eli Brislel-lähden pohjois-puolella on
TFales (eli Uels) niminen jylhä Vuori-maa, josta saa-
daan kultaa, vaskea, rautaa ja rännempana kivi-hiiliä.
Halki maan etelästä pohjoseen kulkeevat Peak- (eli
Piik) vuoret, joista niinikään saadaan rautaa ja rännem-

pana kivi-hiiliä. Skotlannin rajalla ovat runoissa yliste-
lyt Chevidt- (lue Tjeviot) vuoret. Joä Englanti on
(asaista ja hyvää vilja-maata, niin Skotlanti ön siihen si-
aan jylhää ja metsäistä Vuori-maata. Irlannin saari taas
on hyvin epätasaisia. Siinä on kallioita, mäkiä, rahka-
soita, aveila, kankaita ja laveita niittyjä töinen toisensa
rinnalla, jonka tähden se on runoissa saanut nimensä vi-
heriäinen Erin ja Smaragd-saari. Virrat ovat

molemmilla saarilla lyhviä, mutta leveitä, ja laskeevat ve-
tensä hiljaan laajoihin lahtiin. Ne ovat sen tähden vene-
ja laiva-kululle aivan avullisia. Suurin näistä on Pohjan
mereen laskeiva Thames (lue Tems) mutta ei sekään
pitempi, kuin 20 penikulmaa.

Ilman laatii on kuin saari- ja ranta-mailla yleensä
koslea, niin ovat kesät viileet ja talvet miedot: taivas on
yhtenään sumunen ja vettä sataa useasti. Keväitä kehu-
taan kaikkein kauniimmaksi vuoden ajaksi. Temsin virla
jäätyy harvoin ja karja kävelee laitumilla melkein kaiken
vuolla. Ainoasti Skotlannin ylämaissa ön ilma kylmää ja
vuoren kukkulat kaiken vuolla lumen ja jään vallassa:
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taksoissa tuleentuu tuskin ruis ja kaura. Irlannin saarel-
la, jossa on paljon raivaamattomia soita ja korpia, on il-
ma vielä kosteempi, kuin Englannissa.

11. Asukkaat.

1. Kansakuntia. Brilannian valtakunta on vä-
ki-'u'ullansa suurin kuin maalla ihmismuistiin, on ollun-
na, sillä tämän kuninkaallisen vallan alla on yleiseen 210
miljonaa asukkaita, ja vaikka Europassa olevat maat ei-
vät ole niinkään suuret, kuin Suomen maa, niin ne elät-
tääväl 28 miljonaa ihmisiä. Suurin osa kansaa eli 48
miljonaa on Englannilaisia, joiden kieleen on seko-
letluna saksaa, ranskaa^ tanskaa ja cellin-kiellä, jola maan
ikivanhimmal asukkaat Brilannilaiset puhuivat. Van-
hojen Britannilaislen heimoa ovat vieläkin Kumbrilaiset
Welsin ruhlinakunnassa, ylämaan miehet Skotlannissa
ja Irlannilaiset.

2. Elatus-keinoja. Jo väen paljoudesta voidaan
arvata, kaikkien elatus-keinojen olevan hyvällä kannalla.
Vehnää eli riisua ja ohraa viljellään erinomaisella nerolla ja
taidolla Englannissa ja Skotlannin alamaissa, multa ylämais-
sa ruista ja kauraa. Irlannissa, jossa on suurin köyhyys
koko Euruopassa, elää suurin osa asukkaista kaura-leivällä
ja potaatilla. Samoin, kuin pellon viljelys, samoin oi)

myös niilyn hoito ja karjan korjuu Englannissa hyvällä
kannalla Ei missään muualla, eipä Alamaissakaan, ole
niin liha vala teuras-karjaa kuin täällä. Niin ovat myös
Englannin hevoset paraila juoksioila koko maailmassa,
vaikka niillä ei ravia ajeta, kuin meillä, multa nelkosen
nelistä ralsas-hevosilla. Englannin lampaat ovat yhtä hy-
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viä ja hieno-villasia, kuin Espanjankin. Kaakkois-osa
Englantia, jossa Englannin rikas aatelisto asuu, on maan
viljellyksessä ja karjan korjuussa muiden maiden etunenäs-

sä. Siellä ovat maa kartanot kauniit ja komeat, pellot
ja niityt viljeltynä, kuin meillä ryytimaat, ja metsät rai-
vatut kuin meidän puistikot. Sillin saalis on hyvä poh-
jois-rannalla. Vuosittain laitetaan laivoja Jäämeren ran-
noille hylkeitä ja valaskaloja pyytämään. Kiveistä ovat

kivi—hiilet Pohjois-englannissa merkillisimmät, tina on pa-
rasta koko Europassa, rauta on huonoa ja haprasla, mutia
sitä taolaan läällä yhtä paljon, kuin muualla Europassa
yhteensä.

3. Kasteet ja keino-työt ovat Englannissa, ih-
mis-järjen, höyry-voiman, kivi—hiilien ja raudan avulla ko-
hotetut korkeammalle kannalle kuin niissäkään muualla
maailmassa. Kymmenen miljonaa ihmisiä sanotaan saavan

elatuksensa tehtaissa ja tehtaiden tähden, ja keino-töiden
hinla arvataan nousevan 8000 miljonaan markkaan. Eng-
lantilaiset ostelevat työ-aineita kaiken maailman markki-
noilta, niinkuin Espanjan ja saksan villoja, Ruotsin ja Ve-
näen rautaa, Amerikan ja Indian puu-villoja, ja myövät
ne hyvällä voitolla samoihin maihin tarve-kaluina takasin.
Länsi- ja pohjois-puoli Englantia on taide-niekkojen pe-
sä-paikka. Kaupunnit, joissa keino-työt loislaavat, ovat
rumia ja savun mustaamia rakennuksia ; sitä vaslen kuin
kaupunnit ja maa-kartanot etelä- ja itä-puolella, jossa
Englannin rikas aatelisto asuu, ovat ylen kauniita. Pa-
rahat keino-tehtaal ovat: Leeds (eli Liids), avaroila
villa-tehtaita; Manchester, suurimmat puu-villa-lehlaal;
Birmingham (eli Börmingeem), avarimmal metalli-
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tehtaat; Sheffield, rauta- ja teräs-tehtaita; TForces-
ter (lue Oerstr), posliini-tehtaita; Cambridge (lue
Kembritsh), jossa kamrilsiä tehdään.

4. Kauppa. Sisämainen kauppa on vilkas. Joet
ovat laivoilla kuletlavia, ja kaivantoja on kaivelin ja rau-
ta-teilä tehty ristiin rastiin, joita myöten höyry-laivat ja
höyry-vaunut ovat alituisessa liikkeessä. Kaivannoista on
Bridgevaler-kanava Manchesterin ja Liverpoolin välillä
merkillisin, joka paikottain kulkee maan alati ja paikoin
taas 50 jalkaa korkealla virran poikki niin, ellä kanava-
alukset kulkeeval joki-veneiden päälilse. Ulkomainen kaup-
pa on, milä ankarinta olla taitaa. Englannilaisien kaup-
pa-laivat purjehliivat kaikilla valla-merillä ja niitä (ava-

taan melkein kaikissa paremmissa kauppa-salamissa. Ei
mikään muu kansa taivaan alla laida Englannin kaupalle
vertoja vetää. Paraat Iniva-salamal ja kauppa-paikat o-
val ilä-rannalla: London en.simäinen kaikista, Hull ja
Nevcastle; ja länsi-rannalla: Bristol kolmas ja Li-
verpool loinen.

5. Uskonto, tieteet ja taiteet. Valta-uskonto-
na on kyllä K.ilviinin puhdistama uskonto, mutia kuin
Suomessakin katoliikilaisilla toimituksilla, jonka tähden
sila sanotaan piispalliseksi sekä korkeaksi uskon-
noksi. Sitä (unnuslaa 4 o miljonaa Englannilaisia. Skot-
lannissa on laas presbytcriläinen eli papillinen, se
on puhdas Kalviinilainen uskonto, ja Irlannin saarella lu nn lis-

taa enin osa kansaa kalotitkin uskontoa. Muuten ovat kaikki
uskonnot vapaat, samoin kuin Israeliitilaisetkin saavat rau-
hassa pitää Jumalan palvelustansa ja nauttia vai lällisiä e—-
tuja. Canterbury on ensimäinen ja York loinen ark-
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Ui-piispan istuin. — Yli-opistoja on yhteesen yhdeksän, ja
alhaisempia opin laitoksia on paljon monella eri-nimellä
ja eri-larkotuksella, jotka ovat enimmäksi osaksi yksityi-
sien, miehi.en peruslamia. Yli-opi,sfoja on Englannissa:
Oxford, Cambridge,"London-Universily" ]a Lon-
don-Kings College; Skotlannissa: Edinburg, Nev
Aberdeen ja Glq,sgov ; Irlannissa: Dublin, ja Mal-
tan saaressa: La Talelle.

0. Hallitus-muqto. on perusfus-laillinen yksi-
valla. ParlamenMi. on jaettu kahleen huoneeseen. Ylä-
huoneessa istu.u piispat ja arkki-piispat sekä ylimmäiset
aaleli-su'usta, ala-huoneessa taas kansan valitsemat edus-
miehet. Hallinnon suhteen j.aelaa.n lso-britannia, kuin
alussa sanottiin., kolmeen kuninkaalliseen valtakuntaan, ja
ne 1.17 reiyiku.nlaan.

Pääkaupunli,a ovyl E-nglannissa London, Skotlan-
nissa Edinburg ja Irlannissa Dublin. Sota-salamoila
on kolme: Chalam, (lue Tjullem), Thames-virran suus-
sa, Portsmouth ja Plymouth molemmat Ranskan ka-
navan rannalla.

111. Muistettavia paikkoja.

Englannissa: London, kymmenen penikulmaa Tha-
mes-virran suusta, Englannin valtakunnan ja maailman
kaupan pää-kaupunti, väki-luvullaan suurin main piirillä-
Siina on hyviä ja suuria tehtaita, kaksi yli-opisloa, 4000
picnempälä koulua ja 3 miljonaa ihmisiä. Kaupunti on
jaeltu kolmeen suurempaan osaan, nimittäin: City, ilä-
pohjanen puoli, joka on vanhin ja rumin kaupunnin osa,
multa kaupan oikea koti-pesä; siinä on Paavalin kirk-
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ko; TFestminster, läntinen osa pohjois-puolella virtaa,
siinä asuu hallitus ja ylhäiset virkamiehet, ja on kauniin
kaupunnin osa; ja Southvark, virran etelä-puolella, teh-
taiden koti-pesä. Citystä Soulhvarkiin kulkee Thames-
virran alatse _7T_y/?/2e/-nimiinen maan-alainen kaarreltu lie,
Ja 7 sillaa yhdistää pöhjos-puolet etelä-puoleen. Wesl-
minsteristä länteen päin ön Hyde park niminen tarha,
jossa sölä-harjotuksia pidetään ja jossa lasi-llnnd seisoi
vuonna ißsl läynnänsä kaiken maailman työ-kaloja. —

Dover, josta on lyhin meri-mätka Ranskaan, siira ön
myös viritetty meren alainen sähkö-lennälin-länka Caleeri
kaupunliin Ranskan puolelle, 33 I. a. — Brighto/l (lue
Breith), kanavan rannalla, Englannin kauniin kaupui.li,
80 t. a. — Portsmouth (lue Portsmuut), 80 t. a.,
ja Plymouth (lue Plumuut), 110 l. a., sota-salamoja
kanavan rannalla. — Bristol, valtakunnan kolmas kaup-
pa-paikka, 170 t. a. — Bath (lue Baät), lämmieri
rikki-lähteiden lähden hyvä kylpy-paikka, 75 t. a. —

Liverpool (lue Liverpuul), loinen kauppa-paikka,
480 t. a. — Nevcastle (lue Niukecstl), paljon ki-
vi-hiiliä, 120 I. a.— Hull (lue Höll), 110 t. a. —

York (\wa Jork), arkhi-piispan istuin, 60 t. a. —

Leeds flue Lilds), villa-tehtaita, #30 t. a; — Man-
chester ("iue Mentjester), puuvilla-tehtaita, 500 I. a.
— Sheffield (lue Sheffiild), raiila- ja teräs-lehlaila,
490 (. a. — Nolllnghani, hyviä sukka-lehlailä, 80 I.

a. — Birmingham (\ue Börmiiigeem), meiälli-teh-
taita, 350 t. a. — Norvich ftue Norritsh), villa- ja
liina-lehtaila, 80 I. a — PrestOn, puuvilla-tehlaila 00
(uhalla asujanta.
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Skoatlnnissa: Edinburg, pää-kaupunli, yli—opisto,
monta tehdasta, lavea kauppa ja 475 I. a. — New A-
berdeen (lue Nju Eeberdiin), verka- ja liina-teh-
taita, hyvä kauppa, yli-opisto ja 75 t. a. — Glasgow
(lue Glesgoo), komean Clyde (lue Kleid} virran ran-
nalla, yli-opisto, avaroita puuvilla-tehtaita, kauppa ja 440
t. a. — Dundee, tehdas-kaupunti ja 90 t. a.

Irlannissa: Dublin, Irlannin järven rannalla, pää-
kaupunti, paljon tehtaita ja hyvä kauppa, 330 t. a. —

Belfast (lue Belfest), Pohjos-kanavan rannalla, liina-
lehtaila, hyvä kauppa, 120 t. a. — Limerik, Shannon
eli Shennon virran varrella, lavea kauppa, 85 t. a. —

Cork, etelä-rannalla, hyvä kauppa, etenkin karjan tuol-

teilia, josta sitä sanotaankin valtakunnan teurastus-tehtaaksi,
180 t. a.

Britannian valtakunnan erä-maat: Europassa: Hel-
golannin saari Pohjan meressä; Normanni-saarel Rans-
kan kanavan etelä-rannalla; Gibraltarin vahva linno-
tus yhlänimisessä salmessa ; Malta, Gotjo ja Comino,
Wälimeressä Sisilian etelä-puolella. — Aasiassa: suurin osa
itä-Intian länteistä nientä ja länteinen ranta itäistäkin nien-
tä, Ceilonin saari ja Honkong Kiinan läns-rannalla.
— Afrikassa: Caap-nitxunen eteläinen niemi ja saaria
Allaniin ja Intian merissä, niinkuin Heleenan saari, jossa
Ranskan kuulusa keisari ensimäinen Napoleon päätti päi-
vänsä. — Amerikassa: koko pohjoinen puoli Pohjos-ame-
rikkaa, Jamaica ja monta pienempää Länsi-inlian saar-
in, ja Gujana-niminen maa Elelä-amerikan pohjos-puo-
lella.— Australiassa: avaroita siirtomaita Uuden Hollannin
saarella sekä monta pienempätä saarta.
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Alamaiden kuninkaallinen valta.

Alamaat eli, kuin tavallisesti puheessa sanotaan,
Holland on, kuin nimestäkin jo voipi arvata, alaisia,
metsätöillä ja tasaisia maala Pohjan mereslä, Dollart
lahdesta ja Söider-jiirveslä etelään päin. Itä-reunalla kos-
kee siihen Preussin valtakunta. Läpi maan juoksee Rhen-
virla, joka tässä jakaantuu neljään haaraan, nimittäin Ys-
sel, menevä Söider-järveen, ja Pohjan mereen menevät
vanha Rhen, Leck ja TFaal. Waal-nimiseen haa-
raan lankeaa kaksi suurempata sivu-virtaa Maas ja
Schelde. — Rantamaat ovat paikoin matalampia kuin
meri. Osaksi luonnon tekemät ja toiseksi osaksi ihmis-
ten rakentama! hiekka-salpaukset, joita dyyneiksi sano-
taan, estäävät meren pääsemästä maahan tulvaamaan. Ilma
on kyllä mieto ja mieluisa, multa sumuinen ja kostea.
Maan laatu on luonnollansa kyllä soinen, multa kaivan-
noilla kuivattu pohjos-puolella avaroiksi ruoholtaviksi nii-
tyiksi ja etelässä viljaviksi pelloiksi. Avaruus on 3 sa-
taa penikulmaa.

Ihmisiä on 3V2 miljonaa, jotka puhuuvat omituisia
saksan kielimurretta ja (unnustaavat Kalviinin puhdista-
maa uskoa. Kuin paljon ihmisiä elää näin pienellä maan
alalla, niin ei viljan tulo, vaikka sila viljellään pal-
jon, kuitenkaan riitä kaikille. Multa karjan korjuu on
täällä yhtä hyvä ja paikoin parempi, kuin Englannissa.
Liinan viljelys on hyvä ja Hollannin palttina parasta ja
Brabandin pitsit ovat miiä hienointa olla (ailaa. Samoin
on Hollannin silli-kala, jola pyydetään Shetlannin saa-
ristossa Englannin pohjos-puolella ja Doggerin luodolla
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Pohjan meressä, parasta koko mailmassa. VVaiaskaloja
pyydetään myös Jäämerestä. Kaupan liike on kanssa hy\ä.
Ulkomaille viedään karjan antimia, niinkuin lihaa, voita,
juustoa ja linnun päl-kää; keino-kaluja, niinkuin paperia,
hienoja liina-, puuvilla- ja silkki-kankaita; ja siirtomai-
den lavaroila, niinkuin ryytiä, sökuria, kahvia ja puu-
villoja. — Kansakouluja on paljo ja hyviä ja tieteellisiä
opistoja samoin. Yli-opisloja on 3, Leydenin, Ut-
rechtin ja Gröningenin kaupunnissa; Kuninkaalla on
perustuslaillinen valta; Lakia laativa ja veroa määräävä
valta on kenraalikuntien vallassa. — Tähän valtakuntaan
on yhdistelty myös Saksan suuri-herlluakunla Luxem-
burg ja herttuakunta LiltlbUrg.

Kaupuntia: Amsterdam* Söidef-järvert rannalla;
Euruopan kolmas kauppa-kauptinli, 260 t. a; — Haar-
lems liina- ja pellava-tehtaita, ja kukka-kauppa, 30 t. a;
— Leiden, vankan Rheini virran varrella, villa-kaupan
ja verka-tehtaiden koti-pesä, yli-opislö, 40 I; a. —

Haag, kuninkaan asunto, 80 I. a. — Rotterdam,
Leck-virran varrella, valtakunnan toinen kauppa-paikka,
110 I. a. — Dordrecht, Merve-ntmisellä saarella, täällä
lyödään Hollannin kulta-rahoja, 25 f. a. — Utrecht,
vanhan Rheinin Varrella, yli-opisto, silkki-, villa- ja so-
kuri-lehlaila 55 f. a* — Maastricht, Maas-virran var-
rella, Limburgin hertliiakunnassa, vahva linnoitus, 28 I. a.

Siirlo-maifa on Aasiassa: Java-saav\, jossa on mui-
noin kuuluisa kauppa-kanpunii, Batävia; osia Su-
matran, Borneon ja Celeben saarissa, sekä Banda
eli Ryyti saaret ja muila pienempiä. — Afrikassa: joi-
lakuila paikkoja Gllinea-\anna\\a. Amerikassa: joita-
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kuita pieniä Auliili-saaria ja Surinam niminen maa-
paikka Elelä-amerikan pobjos-rannalla.

Belgian kuninkaallinen yalta.

Sen rajat koskeeyat lännessä Pohjan mereen, pohjo-
s^ssa Alamaihin, idässä Preussin ja etelässä Ranskan maa-
han. Suurin osa maata, etenkin meren ranta ja Maqs-
ja Schelde-viriojen varret, on tasaista alankoa, mutta ei
kuitenkaan niin vetelä-peräislä kuin Alamaissa. Maan vil-
jelys on myös alangoilla hyvällä kannalla. Kämp iini-
nimisellä koillis-kankaalla, jossa ei maan viljelys tahdo
kannattaa, pidetään paljon hienovillasia lampaita. Rans-
kan rajalla on Ardenni-nlmiscl vuoret, joista saadaan
rautaa ja kivihiiliä, -_- Ilman laqlu on mieto, mutta su-
munen ja kosipa. Syksyä kehutaan kauniimmaksi vuoden
ajaksi. — Avaruus on 258 Suomen sarka-penikulmaa.

Ihmisiä on lällä pienellä alalla, joka ei ole suu-
rempi kuin VVaasan lääni, 4 miljonaa 8 salaa (uhalta.

Niisiä pijhuuvat TFlämiläiset, jolka asuuval pohjosr
puolella, sorrettua saksaa, ja JFallÖflit, elelä-osassa,
murretiua ranskaa; mutia ylliäjsemmäl säädyl sekä pu-
huuvat esiä kirjollaavat puhdasia ranskaa. VValla-uskonto
on Ruomin kafoliikilainen. Wallonjt ovat vuorimiehiä,
Wlämilä!!?el viljeleevät enin pelloa ja fyöskenteleevät teh-
(aissa, — Sisämainen kauppa virroilla, kaivannoilla ja
rautateille pn hyvin vilkas; mutia ulkomainen kauppa on
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paraaksi osaksi vieraiden vallassa. Täältä tuodaan liina-
villa- ja puuvilla-kankaita, hienoja Brabantin pitsiä, rauta-

ja (eräs-kaluja, joita kaikkia valmistetaan suurissa ja hy-
vissä lyötehlaissa. Muualta tuotetaan: suoloja, viiniä, laiva-
aineita ja siirtomaan tavaroita. — Hallitus-muoto on yks-
valtainen, mutta peruslus-la'illa rajoitettu. — Kansallinen
sivistys on läällä paremmalla kannalla, kuin muissa ka-
tolisissa maissa. Yli-opistoja on 4, Bryssel, Löwen,
Gent ja Lyttich nimisissä kaupunnissa.

Kaupuntia: Bryssel, kaunis pääkaupunti keskellä
valtakuntaa, yli-opisto, monellaisia tehtaita; läällä neulo-
taan maan kuuluisia pitsiä, vahva maa-kauppa, 280 t. a.
— Antverpen, vahva linnoitus Schelde-virran varrella,
ja paras kauppa-paikka koko valtakunnassa, 144 t. a. —

Gent, jossa on hyviä tehtaita, kukka-lavoja, lavea kauppa,
yli-opisto, 120 t. a. — Brygge, vielä parempi kauppa,
50 t. a. -— Namur, Maas-virran varrella, metalli-teh-
taita, 26 t. a, — Lyttich, Maas-virran varrella, rauta-

tehtaita 100 t. a.

Saksan Maa.
1. Maa.

1. Rajat. Saksan rajoihin koskee pohjosessa : Itä-
meri, Juutin niemi ja Pohjan meri; lännessä: Alamaat,
Belgia ja Ranska; etelässä: Italia ja Aadrian meri; idässä
Kroatia, Ungeri, Galilsia, Puola ja Preussi. Avaruudellaan
on se 6 tuhatta Suomen nelikulmais penikulmaa.

2. Mantereen muoto. Eteläinen puoli on jyl-
hää vuori-maata. Helvelian vuori-maaslu, Ortles-spitz-
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tunturilla tuleevaf Tyroli-alpit ja mäneevät sillä ni-
mellä koillista kohten Gross-glockner-lunluriUe asti;
mutta siilä eteen päin Norische-alppien nimellä koil-
lis- iimaa kohden aina siksi, kuin ne loppuiivat Wienin
kaupunnin tienoilla. Toinen vuori-harju, nimellä Kar-
nische- ja Julische-alp, kiertää, kuin puoli-kaari, Aad-
rian lahden pohjos-pohjukkaa. Alppien ja Donava-lakson
pohjos-puolella on ainoasti mataloita vuoria. Niiden pesä-
vuori on Fichtelgebirge melkeen keskellä Saksan maata.

Tästä mänee koiliseen Erz-gebirge eli TFaski-vuoret.
Elbe-virran loisella puolella mulkislaiksen harju kaakkoa
kohden ja nimitetään Riesen-gebirge eli Jättiläis-
vuoriksi aina Schnee-koppe eli Lumi-kukkulalle
asti. Siilä nimitetään niilä taas £_/e?e_7-vuoriksi, jotka
kulkeevat niin-ikään kaakkoa kohden ja yhtyyvät Kar-
paalti-vuoriin. Pesä-vuoresta, Fichtelgebirge, mänee Böh-
mer-wald kaakkoseen Donava-virran laaksoon. Fichlel-
vuorista lähtee myös Rauhe-alp lounaseen ja yhtyy
Schvartz-wald (eli Mustan metsän) kanssa siinä,
missä Donavan-virta alkaa. Viimen eroaa Fichlel-vuorisla
luoteesen Thyringer-wald, josta Harz-wald (eli
Pihka-metsä), on pohjosin haara. Tästä pohjoseen on
pelkkää tasaista alankoa liä- ja Pohjan meren rannoille
asli. Tämä vanha meren pohja on Pohjan meren ran-
noilla matalampi, kuin meren pinta, jonka tähden sal-
pauksilla täytyy eslää merta pääsemäslä maalle kiivaile-
maan.

3. TFirtoja: Jos Saksassa on paljon vuoria, niin
ei vedestäkään ole puuteitä. Eteläisessä vuori-maassa on

monta kaunista järv- ä ja lampia, joista Boden-}ärv\ Hei-
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vefian rajalla on suurin. Viiloja on viis emä-virllaa ja
pionia pienempäfä,— Oder alkaa Sudeeti ja Karpaat'
vuorien yhdynlä-pajkasta, saapi oikealla puolelta tulevan
TFartha-n'w\\sen lisä-virran ja heittää vetensä Jfä-mereen.

-.
— Ellbe, joka alkaa Jättiläis-yuctrUla, saapi oikealla puo-
lella IJ/dvsl ja SpVGG, ja vasemmalta puolelta Mol-
dau ja Saqle, ja laskee vetensä Pohjan mereen, Sa-
piaan mereen juokseevat myös TFSser ja E/llS* — Rhen
(Reen), saapi epsimäisen alkunsa kolmesta lumi-purosta,
joista kaksj lähteeväl S;t Gotthqrd-\Wly,'A\a, lankee
ensin Boden järveen, jo§la se käännäiksen länteen, mutta

mutkisfaiksen $aaselin kaupunnin kohdalla pohjoseen, juok-
see VVogeserrVuorien ja Mustan metsän välisessä ihanassa
laksossa, ja saapi oikealla puolelta Neckar- ja Main-
pimiset, ja vasemmalla puolella Mosel-nim\s,en Ijsä-vir-
ran. T»sa-m«al!e IqllHansa lajyHUaJksen Rhen virta län-
teen, jakaiksen mpneen haaraan, joista yksi menee Söider-
järveen, mniia muut Pohjan pikeen. -— J/)onau on Wol-
gan jälkeen Euruopan suurin virla. Tämä mainio virta
alkaa Mustasta metsästä, mänee Mpsjaan mereen ja saapi
Saksan maalla juostessansa oikealla puolelta sivu-jo'el
Leck, Isar ja Inn, ja vasemmalla Hädeliä 3/larovan
eli 3larph-]Qen,

4. Jltnq °n yleisesti mieto, Pohjosilla lasa^mailla
on se kylmempi ja kosleempi, kuin keskeisillä mäki-mailla,
mutta täältä (aas kosleempi ja miedompi, kuin eteläisillä
vuorimailla, Vuorien kukkulat ovat kaiken vuolla lumen
ja jään vallassa. Lumi-raja alkaa, kuin noustaan 6 tu-

hannen jalan korkuudelle, eikä eloa viljellä korkeammalla,

kirin 4,500 jalkaa. Molla Alppien etelä-puolella, Aadrian
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meren rannoilla, on Saksan ihanin maa. Siellä kasvaa
kesä-maidenkin hedelmiä. Näiden ranta-maiden jälkeen
oval Donavan, Rhenin, NeCkarin ja Mainin laksot ilman
suhteen ihanimpia.

11. Asukkaat*

Paraimmal elaius-keinol ovat maan Viljelys; VUöii=
työ, metsän hoito ja viinan kasvatus. Tavallisina vUosiric.

saadaan eloa enemmän kuiri omaksi tarpeekli. Itä-mererl
ranta-maila sanotaan Euruopan paraimmiksi viljä-ailoiksi;
Paitsi tavallisimpia jyvä-lajia viljellään etelässä myös mai-
sia ja vähän riisiäkin^ Yleisiä ovat omena-, p-Tuna-j
kirsi- ja päähkinä-puul; mulla airtoasti Rhenin laksossa
ja Aadrian meren rannoilla kasvaa mantelia, viikunoita ja
kaslanjia. Viinoja viljellään paljon Dönavah, Neckarin,
Mainin ja Rhenin laksossa; mutia öljy-puita kasvatetaan
ainoasti Aadrian meren rannoilla.

Metsiä pidetään, elenkin koillis-pUolellä, hyvässä kun-
nossa. Alanko-mailla kasvaa vaahlarij tammi, saksart tammi
ja muita meillä tavattomia lehti—puita, miilla vuori-maissa
meillä tavallisia lehti- ja havu-puita_ Luode-puolella On

(untuva puun puutej mutta hyvä pölltö-tdrpeen saalis. —

Karjan kaitseminen On paras elatus-keino Vuorimaissa ja
pohjos-puolimaisilla aho-mäillä eli, kuin Saksassa sano-
taan, Maröh-maiUa. Saksenissa pidetään paljon lampaita
ja luode-puolella syölelään äijältä sikoja; —- Kitllaa ja ho-
peaa saadaan paräitert Erz- ja Harz-vuörista: vaskea, lyi-
jyä, elävää höpeeta, kivi-hiiliä ja posliini-savea monin pai-
koin. Itämeren rannoilta, öiehkin siltä niemeltä, kii prot-

laa Frischc- ja Kurisckc-meret loisistaan, saadaan meri=
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pihkaa, jota ei muualla mailmassa löydy. Aadrian me-
ren rannoilla kuivalaan myös suololoja.

Keino-työt ovat hyvällä kannalla, etenkin Saksenissa,
Rhenin rannoilla, Schlesia&sa, Böhmenissä ja Donavan lak-
sossa, vaikka ei verrattavat Ranskan, Alamaiden ja Eng-
lannin teollisuuteen. Työ-tehlaissa valmistelaan enimmiten
villa-, puuvilla-, liina- ja silkki-kankaita; metalli-, lasi-
ja posliini-kaluja, sekä nahkoja ja sökuria.

Saksan maan jako moneen eri-vallakuntaan, ja siitä
syntyvät monet raja-tullit ovat hidastullana kaupan käyn-
tiä. Preussin perustama tulli-yhteys, johon useammat pie-
net valtakunnat ovat yhtynä, on viime-aikona paljon huo-
jentanut kaupan liikettä. Vaikka kohta Itävalta, Braun-
schveig, Oldenburg, Mecklenburg ja 3 Hansa kaupuntia
eivät ole siihen suostuneet, niin on kotimainen kaupan
käynti kuitenkin vilkas virroilla, kaivannoilla ja rauta-

teillä. Suuria markkinoita eli, kuin läällä sanotaan, "mes-
suja" pidetään monin paikoin. Ulkomaille viedään e-
nimmiten eloa, viinoja, tehdas-tavaraa, karjan ja metsän

antimia. Paraaf valkamat ovat Pohjan meren rannoilla:
Hamburg ja Bremen; Itämeren rannoilla: Stettin
ja Lybeck, ja Aadrian meren rannalla: Triest,

Asukkaita on 45 miljonaa. Näistä on suurin osa,
eli 32 miljonaa, Saksalaisia. Muut ovat enimmiten
Slavilaisia, noin 8 miljonaa, idässä; Italialaisia ete-
lässä, Ranskalaisia lännessä, Israelilaisia ylen ym-
päriseen ja Mustalaisia siellä läällä. — Ruomin ka-
loliikkilaisla uskontoa tunnustaa 23 miljonaa asukasta ete-

lässä. Pohjos-osassa (unnuslaa noin 20 milj. Luteruksen
ja Kalviinin puhdistamaa uskontoa. Kansallinen sivistys
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on viimeksi mainitussa osassa paremmalla kannalla, kuin
muualla Euruopassa. Tieteet ja taiteet ovat jo satoja vuo-
sia olleet hyvässä voimassa. Nykyjään on 25 yli-opistoa,
monta koulua, oppineiden seuroja, suuria kirjastoja, ja a-
varoila taide-säilykkeitä.

111. Hallitus,

Saksan maa ei ole'kaan yhden ainoan ruhtinaan val-
lan alla, vaan on jaettu kahleen kymmeneen ja viileen.
enimmilen perustus-lailliseen eri-valtakuntaan. Näis(ä yh-
(yi ne valtakunnat, kut ovat Main-virran pohjos-puolella
yhdeksi Pohjos-saksan liitoksi. Valta-liiton yhteisiä
asioita keskustellaan ja päätetään liitto-kokouksessa
Berlinin kaupunnissa. Tähän kokoukseen lähdettäävät ruh-
tinat ja vapa-kaupuntien maistraatit edus-miehiä, ja Preus-
sin kuningas tahi hänen siaisensa istuu siinä esi-miehenä
eli puheen johdattajana.

Alamaiden saksalaisista maista on jo ennen ollut puhe
ja Itävallasta ja Preussista, jolka molemmat ovat Euruo-
pan isoja valtoja, puhutaan erikseen. Muista Saksan
valloista ovat seuraavaiset merkillisimmät.

\. Bayerin eli, kuin he itse sanoovat, Paierin
kuninkaallinen valta Maa on kahdessa paistossa. Suu-
rempi osa Main- ja Donau-virtojen varrella, ja pienempi
paisto Ranskan rajalla Rhen-virran länsi-rannalla, jonka
tähden sila myös sanotaan Rhen-bayeriksi. Ludvigin kai-
vanto yhdistää Main ja Tonava virrat toisiinsa ja siten
myös Pohjan meren ja Mustan meren. Hedelmällisyys on
yleesen hyvä; mutta keinollisuus huonompi kuin monessa
muussa Saksan, valtakunnassa. Asukkaita on 5 miljonaa
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ja ne paavin uskolaisia. Merkillisimmät kaupunnit oval:
Mynchen, lisar-virran varrella, komea pääkaupunti, yli-
opisto, kauniita taide-kalujen säilykkeitä, hyvä kirjasto,
monta olut-tehdasla, 170 t. a. — Regensburg, Do-
naun varrella, vanhan aikunen ja ennen varakas, mutta

nyt keskinkerlanen, 30 t. a. — Augsburg, Lech-vir-
ran varrella, vilkas kauppa Italian kanssa, 40 t. a. ■—Nymberg, oli ennen maalaus- ja naperus-laileiden ko-
tipesä, ja valmistaa vielä nytkin leikki-kaluja, joita sen
tähden sanotaan Nyrnbergin räämäksi, 70 t. a. — Er-
langen, yli-opisto, 12 t. a. — Bamberg, hyvää o-
lutta, 20 t. a. — Baireuth) tehdas-paikka, 20 (. a.
— TFyrzburg, Mainin varrella, yli-opisto, hyvää vii-
naa, 30 t. a.

2. TFyrtembergin kuninkaallinen valta, Baye-
rista länteen päin. Maa ön hedelmällistä ja hyvin viljel-
tyä. Kasteet ja keinotyöt jotenkin hyvällä kannalla. Asuk-
kaita on 1 miljona 7 sataa tuhatta, joista useammat lun-

nustaavat Luteruksen puhdistamaa uskontoa. Pääkaupunti
on Stuttgart, Neckar-virran varrella, ihanassa laksossa
viina-mäkien keskellä, 70 t. a. — Tybingen, Necka-
rin varrella, yli-opislö, 8 t. a. —• Heilbrönn, Necka-
rin varrella, maakauppa, l4 (. a. — Ulm, Iller-joen yh-
dyntä-paikassa Donavaan_ suuri tuomio-kirkko, linnotetfu,
hyvä kauppa, 22 I. a.

3. Badenin, suuri-hertluakunta, Rhen-virran ilä-
ja pohjos-puolella. Maa ön ihanata ja hyvin hedelmäl-
listä. Viinan viljelys ja keinollisuus ovat hyvällä kan-
nalla. Asukkaita on 1 miljona 5 salaa tuhatta, joista
kaksikolmannesta tunnustaa Ruomin kafoliikin uskontoa ja
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yksikolmannes Luteruksen ja Kalviinin puhdistamaa uskon-
toa. Pääkaupunti Kqrlsruhe, kaunis kaupunti, raken-
neltu kuin pyörän puolisko, 27 I. a. — Manheim,
Neckarin suussa, viina-kauppa, 27 f. a. — Heidelberg,
Neckarin varrella, vanhin pääkaupunti, yli-opisto, 15 l.
a. — Freiburg, kaloliikilainen yli-opisto, 16 I. a. —

Konstanz eli Kostniz, Rhenin rannalla, pieni, multa

historiallisesii muisteltava, 8 t. a. — Baden, kylpy-
paikka Mustien vuorien laksossa.

4. Lichtensteinln ruhlina-kunla on pieni valta-
kunta Tyrolin ja Helveiian välisessä laksossa. Maan ava-
ruus ei ole kuin 1 saarka-penikulma. Asukkaita on 7
tuhalla. Pääkaupunli TFädlltz.

5. Itävallan keisarikunta, josta kerrotaan erikseen.

Pohjos-tsaksan liitto.

1. Sachsenin kuninkaallinen valtakunta, Elbe-vir-
ran ylävarrella. Elelä-osa, joka koskee Erz-vuoriin, on
jylhää vuori-maata, ja sanotaankin sen lähden Saksetlln
Helvetsiaksi. Karjan hoito, liina-kankaiden kutomi-
nen, ja olki-hattujen teenlö ovat sen lähden paraat ela-
lus-keinol. Mulla pohjos-puoli on tasasempaa, hedelmäl-
lisiä ja hyvästi viljeltyä maata. Saksan avarasta kirjal-r
lisuudesla painetaan läällä neljännes osa. — Waikka maan
avaruus ei ole, kuin 130 saarka-penikulmaa, niin siinä
asuu 2 miljonaa ja 3 salaa tuhatta asukasta, jolka tun-

nustaaval Lulerukseu ptihdislamaa uskontoa; mulla halli-
tus on kaloliikilainen. Pää-kaupunti on Dresden, El-
ben varrella, kauniisti rakennettu, maalari-laiteiden sai-
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lyke, hyvä kauppa- ja taito-ahkeruus, 100 t. a. — Leip-
zig, kuulusa tappo-tanner, yli-opis(o, lavea kirja-kauppa,
3 suuria "messua" eli markkinaa, 70 t. a. — Chem-
nitz, hyviä puuvilla-tehtaita, 30 t. a.

2. Hessenin suuri-herttuakunla. Maa on Saksan
ihanimpia maita: Kauniita puistikoila ja hyviä viina-mä-
kiä on hyvin viljeltyjen laksojen ympärillä. Asukkaita on
8 salaa (uhatta, ja ne tunnusfaavat Luteruksen uskontoa.
Pääkaupunti Darmstadt, 30 t. a. — Main, Main-
virran suussa, vahva linnotus, tehdas- ja kauppa-paikka»
38 t. a. — TForms, lähellä Rhenin rantaa, pieni, mutta

historiallisesti muistettava, 10 t. a. — Giessen (lue
Giissen), yli-opisto, 10 t. a.

3. 4. Kaksi Mecklenburgin suuri-herltuakuntaa,
Itämeren rannalla. Maa on hedelmällistä ja viljavata, kar-
jan hoito hyvä; multa keinollisuus kehnon lainen. Uskonto
on luterilainen. Asukkaita on Schwerinin hertluakun-
nassa 5 sataa tuhatta ja Strelilzin hertluakunnassa 1
sata tuhatta. Pääkaupunnit ovat Schioerin ja Strelitz.
— TFismar ja Rostock, kauppa-kaupunlia Itämeren
rannalla, jäskimäisessä on myös yli-opisto.

5. Oldenburgin su nri-herlluakuula, Pohjan me-
ren rannalla, Ems- ja Weser-virran välillä. Maa on hy-
vin alaisia. Uskon oppi on luterilainen. Asukkaita on
290 (uhalla. Paitsi pää-palsfoa, kuuluu tähän Eutinin
maa-paisto Holsleinissa ja Birkenfeldln palslo Rans-
kan rajalla. Pääkaupunti Oldenburg, 8 I. a.

6. Sachsen-weimarin suuri-herltuakunla, jola on
kolme suurempata ja monta pienempätä palsloa Thyrin-
ger-metsän rinteillä. Asukkaat ovat luterilaisia, yhteesen
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270 I. — TFeimar, lähellä Saale-virlaa, pää-kaupunti,
14 t. a. — JSna. Saalen varrella, kuulusa yli-opisto,
7 t. a. — Eisenach, likeellä Werra-jokea, TFart-
burgin linna, 10 t. ».

Luxemburgin suuri-hertluakunta ja Limburgin
herttuakunta kuuluuvat Alamaihin.

7. Braunschweigin herttuakunta, on monessa
eri-palslossa, paraimmat kuitenkin Harz-vuoren rinteillä.
Maan viljelyksen ja karjan hoidon jälkeen on vuori-lyö pa-
ras elatus-keino. Asukkaat ovat luterilaisia yhteesen 280
tuhatta. — Braunschweig, pääkaupunti, suuria tehtaita
hyvää olutta, jota läällä "mummaksi" sanotaan, 40 (. a.
■— TFolfenbyttel, tehdas-paikka, 9t. a.

8. 9. 10. Kolmet Sachsenin herlluakuntaa, nimit-
täin: Meiningen-hilburgshausen, Coburg-gotha ja
Altenburg, Thyringer metsän rinteillä, oval pieniä. Kus-
sakin on noin 100 tuhatta luterilaista asukasta. Kaupun-
nit ovat yhtänimiset, kuin valtakunnatkin.

11. Anhaltin herlluakuntaa, Elbe- ja Saale-vir-
lojen varrella. Asukkaita on 180 (uhalla Liiterin usko-
laisia. Kaupuntia: Bemburg, Saalen varrella, 11 I. a.
— Dessau, Muiden varrella, 16 t. a.

\2. 13. Kaksi Lippe-n\nA>%\a ruhtina-kunfaa, loi-
nen pohjos- ja loinen elelä-puolella \Veser-virtaa, nimit-
täin: Schaumburg-lippe ja Lippe-detmold ovat

pieniä. Edellisessä on 30 I. a. ja jälkimäisessä 100 ».

14. Reussin (lue Röissin) ruhtina-kunta, Saalen
ja Elsterin ylä-varrella, on pieni. Asukkaita 100 I. —

Suurin kaupunli Grcitz, 10 t. a.
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15. 16. Kaksi Schivartzburgln ruhlina-kunlaa,
nimin äin Schwartzburg-rudolstadt ja Schw.-sou-
{lersjiqusen ovat niin ikään pieniä. Schvv.-rudolstadl on
■^hyringer-motsän pohjos-rinleillä, ja Schvv.-sondershausen
<asa-maalla siitä vähän pohjoseen. Edellisessä on 72 lu-

Jiallä ja jälkimäisessä 6.5 I. a. Kaupunnit ovat yhtä-ni-
jnisi.i, kuin valtakunnatkin.

17. 18. 19. Merkillisimpiä ovat nuo kaupallaan
(.uujusat ja rikkaat 3 vapaa-kaupuntia. Asukkaat
(unnuslaaval Luteruksen puhdistamaa uskontoa. Hallitus-
ti uol o on lasavallanen. Ylimäinen hallitus-valta on se-
fyqqtin huostassa, jossa istuu kansan valitsemia porimes-
{aria ja raati-niiehiä. -— Lybeck, llämeren rannalla
'"I'rave-joen suussa, oli ennen hansa-liiton pääkaupunti
Javea kauppa Iltalenkin Itämerellä, 40 t. a. — Ham-
frltrg (eli Hampuri), Elben rannalla, Saksan ensimäi-
nen ja Euruopan loinen kauppa-kaupunti, kuulusa pankki
pii rahasto, avaroita lehlaiia, 170 l. a. ■— BrSmen,
\Veserin varrella, käypi laveata kauppaa, etenkin Ameri-
kassa liina-kankailla. 00 I. a.

20. Preussin kuninkaallinen valla-kunta, josta
kerrotaan erikseen.

I.äyaElan keisari-kunta.

Koko valtakunnan rajoihin koskee: idässä Turkin maa
ja Venäjä; pohjosessa Puola, Preussi ja Saksi; lännessä
Bciyeri, Helvelsia ja llalia; elelässä Aadrian meri ja Tui-
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kin maa. Avaruudellaan on se 0008 suomen nelikulmä-
penikulmaa, joilla asuu «35 miljonaa asukkaita. Valta-
kunta on yhdistelty monista oi ainoasti luonnollaan, vaart
myäskin asukkaiden lavoilla ja kielellä, loisistaan eriäväi-
si.lä maista. Ne jaetaan ehkä paraitpn neljään pää-ösaan<,
nimifinin: Saksalaisiin, Puolalaisiin, Madjäri-
laisiin ja Etelä-slaveenilaisiin maihin. Asukkaista
on 8 miljonaa Saksalaisia, 15 milj. Slaveenilaisidi
5V2 milj. Madjarilaisia eli Ungärilaisia, 2V2 milj-.
TFatakkialaisia eli Rumeenitaisia, 3A milj. Juu-
talaisia. Valia-uskönio on Ruonnn k.tfoliikilainen, ja
sitä tunnustaa 24 milj. asukasia. Ripkäh katöliikilaisiä
ort 7 milj. ja Kalviinin puhdistamaa uskontoa tunnustaa

4 milj. Rahvaan sivistys ja luku-'aifo on, kuin paavi-
laisissa maissa yleespen, huonolla kannalla. Tieteellisiä jrt
taiteellista sivistystä varten On 7 yli-opistoa nimittäin 5
TFienin, Grätzin, Innsbruckin* Prdgin, Lem-
bergin, Kräkaun ja Pesthln kaupunnissa ja monlä
koulua, multa niissä on opeftfs jpsuiitlöjen vallassai Hal-
lilus-muolo on kyllä ilsevaltarten, mulla erityisillä ruunir-

mailla on kuitenkin lupa kokoontua herrojen päiville-.
1. Säksabuset ruunu-maal ovat:

1. Itävallan arkki-hcrttuakunta, jossa on koki)

valtakunnan pääkaupunti Wien (lue TFUn), Donavah ran-
nalla, Euruopan suurimpia ja kauniimpia kaupnrifia-, yli-
opisto, kauppa- ja tehdas-paikka, 580 f. 3; — Lillit,
Tonavan varrella, (ehdas- ja kauppa-paikka, 28 I. a-. -^-=

2. SlCyermark, kaupunti Grälz, Ylin-virran varrell;i ;
tehdas- ja . kauppa-paikka^ yli-opisto, 60 t. a. —3. Ku-
ninkaallinen valtakunta Illyria eli Kärnlhenin ja
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Krainin maakunnat sekä Istrian niemi. Kaupuntia:
Triest, Aadrian meren rannalla, valtakunnan paras kaup-
pa-satama, 100 t. a. — Idria, Krainin maassa, hyvä
elävä-hopeen kaivanto. Merkillinen on Cirknitzer-järvi,
joka sydän-kesällä kuivettuu niin, että siihen käypi kyl-
väminen eloa ja heiniä; niiden leikattua muuttuu se (aas

marraskuun lopulla järveksi, jollon siinä käypi kalastami-
nen. — Laibach, lähellä Sau-virtaa, 20 t. a. —Kla-
genfurt, lähellä Drau-virtaa Kärnthenissä, 14 t. a. —-

4. Reivikunto Tyroli, jossa on kaupunnit: Innspruch 9

Inn-virran varrella, yli—opisto, 14 t. a. — Trident,
Adige-virran varrella, viina- ja silkki-kauppa, 11 t. a.
— 5. Böhmenin kuninkaallinen valta, jossa on pää-
kaupunti Prdg, Moldau-jo'en varrella, vanha yli-opisto,
suuria tehtaita ja lavea kauppa, 140 t. a. — Piisen,
verka-tehtaita ja rauta-kauppa, 16 t. a. — Eger, Töp-
litz ja Karlsbad, pienet kaupunnit, multa hyvillä elä-
mä-veden lähteillä. — 6. Mähren eli Meerin maa-
reivikunta, kaupunti Brynn, varusteltu, villa- ja puu-
villa-tehtaita, 60 t. a. — Olmytz, vahva linnotus, 14
tuhatta asujanta.

2. Puolalaiset maat ovat: Kuninkaallinen valtakunta
Galizia, ja Suuri-herttuakunta Krdkau (eli Kraakova).
Näihin yhdistetään tavallisesti myös Herttuakunta Buko-
vina, vaikka siinä ei asukkaan puolalaisia. — Pääkau-
punti on Lemberg, yli-opisto, tehtaita, 70 (. a. —

Krdkau Wislä-virran varrella, yli-opis(o, kaupitsee pal-
jon viinoja, karjaa ja eloa, 40 t. a. — Brody, käypi
maakauppaa Venäjällä, 24 tuhatta asujanta, enimmiten
Juutalaisia.
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3. Madjarilaisel maat oval: Kuninkaallinen valta-
kunta Ungari, ja siitä erotetut ja erityisiksi ruunun maiksi
koroteiut Tcmeswarin banaani kunta, Servian voi-
vodi-kunta ja Siebenbyrgenin suuriruhlina-kunla. Sie-
benbyrgen ja pohjos-osa Ungaria oval vuorisia maata.

Karpätli vuoret piiriltäävät, .kuin luokki, pohjosen ja
itäisen puolen. Donau on valtakunnan emä-virta ja sii-
hen juoksee vasemmalta kädeltä March (eli Maröva),
joka on rajana Saksaa vasten, TFaag, Grdll ja kala-
nen Theis, jolla on itsellään kolme lisä-jokea Szamos*
Keros ja MarOS, ja oikealla puolella: Raab, ja ra-
ja-joet Mur ja Drau. Länsi-reunalla ovat Fertö-
tava (eli Neusiedler) ja Balaton eli Platten järvet.
Näiden jokien ja järvien rannat ovat lasaista hedelmällisiä
alanko-maata, joka kasvaa viljalta: eloa, niin kuin riisiä^
maisia; viinoja, joista tokai on paras; tupakkia, ja kesä-
maiden hedelmiä, niin kuin meluonia ja persikoita ja vii-
kunoita. Kirsimarjoista ja veskunoisla keilelään hyvää palo-
viinaa. Paikka paikoin on kuitenkin avaroita soila ja
auhlo-kankaila, joita läällä sanotaan "pustoiksi". —

Ilma on Karpaattien 8 ja 9 tuhatta jalkaa korkeilla Inn-

lureilla hyvin kylmä. Mulla samat vuoret estääväl kylmiä
pohjos-tuulia alangolle pääsemästä, jossa ilma on niin mie-
toa, ellä puuvillapensas ja sokuriruoho voivat mänestyä.
Maan viljelys on paras elatus-keino joen rannoilla. Mulla
"pustoiksi" sanotuilla kankailla pidetään paljon karjaa.
Kuulusat ovat lampaat, hevoset, sarvi-karja ja si'al. Kar-
paattien juurella ja rinteillä on ihanoita viina-maila, ja
vuorissa on Euruopan paraat kulta-kaivannot, ja muut me-
tallit anlaavat myös hyvän saaliin. — Enin osa asukkaita
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eli Madjarilaiset ovat Suomen heimoa. Niitä on 5 miljo-
naa keskellä ja itä-puolella valtakuntaa. Slaveenilaisia on
3 miljonaa pohjosessa ja etelässä, Saksalaisia 1 milj. län-
nessä ja Rumeenitaisia 2 milj. idässä. Useammat tunnus-

taavat Ruomin kaloliikin oppia, mutta on myös sekä Rie-
kan uskolaisia etlä evankeliumin uskon tunnuslajoila. —

Paras kauppa-kaupunti on Pesth, Donau-virran itä-ran-
nalla, jonka neljälle markkinalle itä- ja länsi-maiden sak-
sat kokoontuuvat vaihto-kauppaa pitämään, monen laisia
tehlaila, yli-opisto, 130 t. a. — Buda (saksaksi Ofen),
Pesthin vastassa Donavan toisella rannalla, varustettu lin-
notus, palatiinin ja hallituksen istuin, 50 t. a. On sil-
lalla yhdistetty Pesthin kanssa, jonka tähden heitä pide-
tään myös yhtenä kaupuntina nimellä Buuda-Pesth. —

Pressburg, Donavan varrella, tehdas- ja kauppa-paikka,
40 t. a. — Komorn, vahva västinki Donaun varrella.
— Tokai, Theisin varrella, jonka tienoilla kasvaa Eu-
ruopan paras tokai-niminen viina. — Debreczin (lue-
taan Debretshin), toinen kauppa-kaupunti, 60 I. a. —•

Stuhl-TFeissenburg, muinasien kuninkaiden ruunaus-
ja haufuu-paikka, muuten vähäpätönen, 20 I. a.

4. Etelä-slaveenilaisia maita on kolme kuninkaan
valtakuntaa: Slavonia, huonosti viljelty soinen alanko
Donau- ja Sau-virtojen välillä; Kroatia, viljanen maa
Ungarin ja Aadrian meren välillä; ja Dalmatia, kapea,
vuorinen, mutta hedelmällinen ranta maa Aadrian meren
itä-rannalla. Merkillisin kaupunti on Fiume, joka käypi
laveata kauppaa. — Turkin rajaan koskeva eteläinen puoli
Kroatiaa, Slavöniaa ja Temesvaarin banaattikuntaa nimi-
tetään Sota-rajaksi, jonka asukkaat samoin, kuin Kar-
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j.tlaisel Suomessa, vahtivat vihollisia maahan pääsemästä,
ja ovat vielä ny(kin maata viljeleviä sola-miehiä, omitui-
sen sola-halliluksen alla.

Preussin kuninkaallinen valta.

Preussin iso-vallaan kuuluu kuninkaalliset valtakun-
nat Preussi ja Hannover, vali-ruhiinakunnai Bran-
dengurg ja Hessen, suuri-herituakunia Pösen, hert-
luakunnat Pommeri, Schlesia, Sachsen, Nassau,
Schleswig, Holstein jaLauenburg, TFestphalin ja
Rhenin maakunnat, maareivikunia Homburg, sekä
ruhlinakunnal TFaldeck ja Hohenzollem, jotka maat

ovat yhtä paistoa, paitsi viimeksi mainittu Hohenzollem, joka
on Elelä-saksassa l)onau'in varrella Boden järven pohjos-puo-
lella. Preussi ja Poseni eivä! ole saksalaisia, mulla muni
ovat vanhoja Saksan maila. Avaruus on 3 (uhalta Suo-
men nelikulma-penikulmaa.

Asukkaat oval paraaksi osaksi selviä Saksalaisia
saksalaisissa maakunnissa, Preussilaisia eli saksalaisiksi
muulluneitaLettiläisiä ja Puolalaisia Preussin maalla,
ja selviä Puolalaisia Pösenissa, yhteesen 24 milj.
Valtakunnan pää-uskonlo on yhdistetty Lulerin ja Kal-
viinin puhdistama uskonto. Sila tunnustaa vähän enem-
män kuin 10 milj. Noin vähän päälle 6 milj. kuuluu
Ruomin katoinkin uskoon, .luulalaiaia on kanssa paljon
elonkin entisissä Puolan maissa. Kansallinen sivistys on
läällä paremmalla kannalla, kuin niissäkään muualla. Kym-
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menepä lapsesta käypi yhdeksän koulua. Kouluja on-
kin paljon ja hyviä. Yli—opistoja on 10, nimittäin: Rer-
linlssä, Greifsmaidissa, Breslaussa, Haliessa,
Königsbergissä, Bonnissa, Milnsterissä, Göt-
tinge/tissä, Märburgissa jaKielissä. 120 lukioa,
ja porvari-kouluja joka kaupunnissa ja kansakouluja joka
kylässä. — Hallilus-muoto on rajoleltu yks-valla.

Kaupuntia: Preussissa: Königsberg, Pregel-virran
suussa, yli-opisto, hyvä kauppa- ja tehdas-paikka, 100 t.
.'i. — Dunzig, likeellä Weiehselin suuta, paras meri-
kaupunti, 70 I. a. — Posenissa on Pösen, Wartha-vir-
ran varrella, hyvä markkina-paikka, 40 I. a. — Schle-
siassa: Breslau, Oder-virran varrella, valtakunnan toi-
nen kaupunti, monenlaisia tehtaita, lapea kauppa, yli-o-
pisfo, 160 t. a. — Brandenburgissa: Berlin, Spree-joen
varrella, valtakunnan pääkaupunti, Euruopan kauniimpia
kaupuulia, hyvä kauppa- ja tehdas-paikka, kuulusa yli-
opisto, 600 t. a. — Frankfurt an der Oder, leh-
das-paikka, joki-kauppa, 30 t. a. — Potsdam, Havel-joen
varrella, tehdas- ja kauppa-paikka, 32 I. a. — Pomme-
riss.M; Stettin, Oder-virran suussa, tehdas- ja hyvä kaup-
pa-paikka, 70 t. a. — Strdlsund, Ilämeren rannalla,
kauppa ja lehdas-paikka, — Greifsivald, yli-opisto.—
Saksissa: Magdeburg, Elben varrella, valtakunnan pa-
raila kaupuntia, 100 I. a. —- Halle, Saale-joen varrel-
la, yli-opisto ja suola-tehdas, 35 I. a. — Eisleben,
vaski-väänli, Lulerin synlymä-paikka. — Wittenberg,
Ellu-n rannalla, uskon puhdistuksen pesä-paikka. — Er-
furt, hyviä käsi- ja keino-löilä, 25 f. a. — Wesllalissa;
Mynster, kaloliikilainen papis-koulu, — Koblenz, Mo-
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3el-joen suussa, vahva linnolus. — Bonn, Rhenin ran-
nalla, yli-opisto, 28 (. a. — Köln, Rhenin rannalla,
valtakunnan kolmas kaupunti, hyvä kauppa- ja tehdas-
paikka, komea tuomio-kirkko^ 120 (. a.— Dysseldorf,
Rhenin rannalla, kuulusa maalari-koulu, monia tehdasta,
38 t. a. — Elberfeld, suuria silkki- ja puuvilla-teh-
taila, lavea kauppa, 41 t. a. — Barmen, yhtäläinen
kuin edellinen. — Solingen, hyviä rauta-teräs-tehtaila.
Aachen, kuulusa kylpy- ja hyvä tehdas- ja kauppa-
paikka. — Hannoverissa: Göttingen, Leinen varrella,
kuulusa yli-opisto, 10 t. a. — Hannover, enlinen pää-
kaupunti, hyvä kauppa, 70 t. a. — Lyneburg, suola-
kankaalla lähellä Elbe-virtaa, hyviä, hienoja suoloja 15
I. a. — Hessenissä: Kassel, Fuldan varrella, entinen
pääkaupunti, 40 t. a. — Märburg, yli-opisto, 10 f. a.
— Frankfurt am Main, keisarin entinen ruunaus-
paikka, hyviä tehtaita, lavea kauppa, 2 markkinaa. 80 (. a.
— Homburgissa: Homburg, hyvä kylpy- ja elämä-ve-
den juonti-paikka, kuulusa peli-huone, 5 t. a. — Nas-
saussa: Wiesbaden, hyvä kylpy-paikka, 20 t. a. —

Schlesvigissä: Flensborg, hyvä elo- ja viina-kauppa, 20
I. a. — Schlesvig, entinen pääkaupunli, 12 I. a. ja
Holsleinissä: Kiel (lue Kiil), Itämeren rannalla, kaup-
pa-paikka, yli-opislo, 20 '. ;>. — Aitona, Elben var-

rella, lähellä Hampuria, hyvä kauppa, 45 (. a.

Helvetian vala-liitto.

Helvelia eli saksalaisien SchlVeitz on pienonen,
340 sarka-penikulmaa avara, ihana vuori-maa Italian
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niemen, Ranskan ja Saksan maiden välillä. Alppi-vuoret
täyKääväl melkein koko maan, ja jaetaan tavallisesti kol-
meen emä-harjuun. Eteläinen harju kulkee S:t Gott-
hard vuorella Leponlti- ja Pennini-i\\pp\en ni-
mellä Italian rajalla lounaita kohden. Korkeimmat kuk-
kulat lällä harjulla oval RuUSU-kukkula, ''' Mont-
bfanc, molemmat yli 14 Inhalla jalkaa meren pinnasta.
Pohionen harju mänee S:l Gollhard vuorella länteen
nimellä Birner-<><\)\.. Korkeimmat kukkulat ovat Fin-
sfer-aarhorn, Schreckhorn, Mönch ja dieJung-

frau 12—13 t. jalkaa. Itäinen harju mänee niin ikään
S:l Gollhard vuorella ilään päin nimellä die Rhae-
tische-a\p aina Or^e-kukkulalle. Ranskan rajalla on
vielä neljäs «/"t/rtt-niminen harju.

Kauniita järviä ja metsä-lampia on monia. Merkil-
lisimmäl ovat GcnSver-järvi Ranskan rajalla, jola ke-
hutaan kauniimmaksi koko Euruopassa, Neufchdtel- ja
Böden-färvpi. Emä-virrat ovat Rhen ja Rhone, jotka
kumpikin alkaavat S:l Gollhard vuoren rinteiltä; multa

rneneeväf et i-mereen, edellinen Pohjan mereen ja jälki-
mäinen Wä li mereen.

Ilman laatii on näin vuorisessa maassa hyvin epä-
tasaisia. Päivässä voidaan matkustaa monen laisia ilmaa.
Ikuisella lumella ja jäällä peitetyiltä tunturilta lullaan
lakson pohjaan, joka kyllä korkuutensa suhteen pilaisi
olla jotenkin viileä; mutta kuin auringon säleet vuorien
rinteillä käänlyyväl ja supistuuval eli yhtyyvät lakson
pohjaan, niin siilä syntyy kova kuumuus. Laksoissa kas-
vaa kesämaan hedelmiä, niin kuin viina-puita, persikkoja,
api ikosia. kastanjia ja silkki-pensaita. Metsissä kasvaa
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(ammia ja pyökkiä. Vuorien rinteillä kasvaa Suomessa
lavallisia lehli-puila ja ruohoja niin, eitä vielä 5000 ja-
lan korkuudella karjalla on hyvä ruokamaa. Korkeam-
malla kasvaa ainoasti havu-puila, alppi-ruohoja, jäkäleitä
ja sammalia. 8 tuhannen ja 5 sadan jalan korkeudella al-
kaa ikuinen lumi-raja, mutta iljanneila (glelschiä) on alem-
mallakin. Välisti lohkeaa suuria jää-kinkoja ja lumi-ki-
noksia vuorista ja pudota rumakfaa laksoon, jossa ne, ä-

kisti sulaen, kohottaavat veden puroissa ja Jokiloissa useasti
niin äkisti, että virta viepi mennessään myllyjä, sahoja,
silloja ja välisti koko kyliäkin. Ikuinen jää ja lumi peit-
tää noin 40 tai 50 neliöis-penikulmaa; järvet noin 30
tai 40; ja noin 120 penikulman alaa on viljattomia vuo-
ria ja erämaita.

Asukkaat, joita on yli 2 miljonaa, oval kolmea eri-
kansaa. Paras ja enin osa, noin puolloista miljonaa, on
Saksalaisia, läntisellä reunalla on Ranskalaisia ja
etelässä asuu Italialaisia. Yleisesti ovat asukkaat ah-
keroila ja taitavia työmiehiä; mutta maan viljelys ei kui-
tenkaan anna kylliksi eläkettä. Paljon Sch\veilsiläisiä
asuu ja oleksii sen lähden muissa maissa työn teossa ja
sola-miehinä. Viljat, joita enin viljellään, oval: vehnä
ruis, ohra, kaura, maissi, potaatti, viina ja hedelmä. Jos
maan viljelys on vähänen, niin karjan korjuu on sila an-
karampi. Sarvi-karja on hyvä ja suuria laatua, maidon
saalis runsas ja juusto Euruopan paras. Karjaa käytetään
talvisina aikona laksoissa; mutia kesäksi se ajetaan vuo-
rien rinteille, jolloin paimenet asuuval kesä-majoissa, sak-
saksi "Sennen hytten." — Järvissä ja jo'issa on hyvä ka-
lan saalis, etenkin hyviä lohen poikia. JMetsätitämine-i on
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niin ikään vaivan maksava elaluskeino. Kettuja, susia, il-
veksiä, kärppiä, punasia ja mustia oravia, saukkoja, melsä-

ja mäki-kauriita ja vuori-jäniksiä pyydelään paljon. Omi-
tuinen näillä seuduin on murmel-eläin. Vuori-lyöslä ei
ole paljon sanottavaksikaan. Keinotyöt ovat hyvällä alulla
lännessä ja pohjois-puolla.

Kaupan liike on vilkas. Muualle viedään paraasti
karjan ja metsän antimia ja tehdas-tavaraa. Muualla luo-

daan eloa ja raaka-aineita tehtaisiin. Rautatien-verkko,
joka yhdistää Saksan, Ranskan ja llalian, on paraikaa
tekeillä. Neljä valtatietä kulkee jo vanhastaan vuorien
poikki Italiaan. Zyrich, Bern, S:t Gallen ja Lu-
zem ovat paraat sisämaiset kauppa-kaupunnil, ja Ge-
n£ve ja Bdsel paraat ulkomaiset.

Saksalaiset asukkaat omaavat Kai viinin puhdistamaa
oppia, mutta Ranskalaiset ja Italialaiset lunnustaavat Ruo-
min katoliikin oppia. Kansallinen sivistys on Kalvinilai-
sien seassa hyvällä kannalla. Korkeampala oppia varten

on 5 yli—opistoa, nimittäin Zyrich, BSm ja Bdsel.
Geneve, Lausanne.

Helveiian maa on jaettu 22 eri-valtakunlaan, joilla
on omituinen hallitus-muoto, omat la'it ja asetukset, joi-
den mukaan valtakuntien esityiset asiat päätetään. Mutta
koko maata ja vieraita valtakuntia koskevia asijoja valvoo
kolmeksi vuodeksi valittu seitsen jäseninen liitto-neuvos,
joka istuu Bernin kaupunnissa. Samassa kaupunnissa is-
tuu myös lakia laativa liitto-koköUS, johon kukin val-
takunta lähdettää edusmiehensä niin ikään kolmeksi vuo-
deksi. Valta-kieli on Saksalainen.
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Mainitut 22 tasavaltaa ovat, nimilläin: Schwyz,
Uuri, Untermalden, Luzern, Bern, Freiburg,
Neuf-schdtel (saksaksi Neuenburg),Pays de Vaud
(saksaksi TFaadt), Geneve (saksaksi Genf), TFallis,
Ticino (saksaksi Tessin), Graubynden (ranskaksi
Grissons), S:t Gallen, Gldrus, Appenzell, Thur-
gau, Schaffhausen, Zyrich, Zug, Aaargau,
Bdsel ja Solothurn.

Ranskan keisarikunta.

Ranskan rajoihin koskee luoteessa: Ranskan ka-
nava, ranskaksi la Manche; lännessä: Allaniin meri
ja sen lahti Ranskan (eli fViskaijan) poukama;
etelässä: Pyrenean niemi ja Wälimeri; idässä: Italia, Hel-
velia ja Saksan maa, ja koillisessa: Saksa ja Belgia.
Avaruudellaan on se liki 6 tuhalla Suomen nelikulmais
penikulmaa.

Suurin osa Ranskan maata on tasaisia, etenkin län-
nessä, mutia itäisellä puolella on vuoria. Italian rajalla
ovat Meri-, Kotti- ja Riekan alpit, Helveiian rajalla
Jlira-vuoret. Niin ikään itä-reunalla, mutta Ranskan
piirissä, ovat Wog£si-voovel. Wogesi-vuorista lähtee
luoteesen Ardenni-alpit, jolka ovat Ranskan koillis-
reunalla. Ardenni-vuorista eroaa vuori-harju etelään
Cole d"Or (lue Kootdoor)-Uukkvi\a\\e, ja siitä vielä
etelämmäksi Sevenni-vuovel, Rhön-virran läns-rannalla.
Ne loppuuvat sen kankaan kaakkos-reunalla, jota kestää
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Wälimerestä \Viskaija-lahleen asli. Tämän kankaan etelä-
puolella ovat Pyrenea-vuovet.

Virtoja on suuria ja enimmät hiljalleen juoksevia,
jonka vuoksi niitä on hyvä veneillä ja laivoilla kulkea.
Isoimmat ovat: la Manche-kanavaan juokseva Seine (lue
Seen), joka saapi oikealta puolelta lisä-virrat Aube,
Mame, yhdistetyt Aisne ja Oise, (lue: Oob, Maarn,
Eesn ja Oaas), ja vasemmalta puolelta Yonne (Jon)
ja Eure (Öör). — Loire (eli Loaar), Ranskan pi-
sin virta, 120 penikulmaa pitkä, saapi oikealta puolella
yhdistelyt lisä-virrat Loire, Sarthe (Sart) ja Mayenne
(Majen), ja vasemmalta puolelta Allier', CherJa Vienne
(Vien). — Garonne (Garon), saapi oikealla puolelta
Tam, Löi (Loo) ja Dordogne (l)ordonj) nimelliset
sivu-virrat. — Wälimereen menevä Rhone saapi oikealta
puolelta sivu-virran Saoue (Soon) ja vasemmalta Isere
(Iseer) ja Durance (Dyrangs). — Rhen ja sen lisä-
virrat 111, Mosel ja Maas (ranskaksi Meuse, lue
Möös).

Ilma on yleisesti mieto, ihana ja terveellinen. Poh-
jos-puolella tahtoo se välisten olla kylmä ja kostea, multa

etelässä kuiva ja kuuma. Talvea ei ole sanottavaksikaan.
Ainoasti Alppien ja Pyrenea-vuorien rinteillä on talvi
tuntuva ja kasvut huonoja.

Luonnoltaan on maa yleisesti lihavala. Auvergne-
(Overnj-) niminen vuori-seutu keskellä Ranskan maata ja

Les Landes (Lee Land-) nimiset aho-maat oval huo-

noja vilja-maila.
Maan viljelys on kyllä paras elalus-keino ja sa-

notaan elättävän 2/3 Ranskan kansaa, vaikka maata vii-
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jellään ainoasti pohjos-puolella yhdellaisella nerolla, tai-
dolla ja ahkeruudella, kuin muissa sivistyneissä maissa.
Yleisin vilja-lai on vehnä ja ruis, etelässä maisi ja hirsi
ja vuorien rinteillä ohra, kaura ja potaalti. Viljattomilla
aho-mailla syöpi rahvas kaslanje-hedelmiä leivän asemesta.
Samoin ovat myös karjan korjuu, kalastaminen, metsän
hoito ja vuori-työ ei paljon kehuttavia. Mutta siihen si-
jaan on viinan saalis Ungerin jälkeen täällä runsaanpi ja
sen viljelys parempi, kuin muualla Euruopassa. Noin 400
nelikulma-penikulmaa maata on viina-maina. Sampanje-
viina on yleisesti tunnettu.

Kasteet ja keinotyöt ovat hyvin kauniilla kan-
nalla. Ranskassa tehdään parempala, siislimpätä ja so-
mempata lyötä, kuin Englannissa, vaikka ei niin paljon,
kuin siellä. Tehtaissa valmistetaan hyviä villa-, puuvilla-,
liina- ja Euruopan paraila silkki-kankaita, hienoja piisiä,
kauniila tapettia ja kaikenlaisia koristus- eli heppelikaluja.

Kauppa sekä sisä- eitä ulko-mainen on vilkas.
Virrat, joissa vesi juosta lirittää hiljalleen, ovat jo luon-
nostaan eluisat vene- ja laiva-liikkeelle, mutta niitä on
myös perallu ja yhdistelty kaivamalla loinen loiseensa.
Niin kulkee Languedoc (Langedok) eli Etelä-kai-
vanio Garonne-virrasta Wälimereen. Keski-kaivanto
yhdistää Loire- ja Saoni-virrat; ja sillä lavoin myös Wal-
lameren ja Wälimeren. Rautateitä on paljon. Ulkomai-
nen kauppa on niin-ikään vilkas. Muualle viedään vii-
noja, hedelmiä, suoloja, öljyä, kaikenlaisia lehdas-löilä ja
etenkin koristus- eli fteppeli-kn\u'p. Muualta ostetaan:
raaka-aineita tehtaisiin, laivan aineita, kiveilä eli metallia,
ja siirtomaan (avaraa.
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Väkiluku nousee 38 mi!Jonnan. Näistä on suurin
osa eli 33 milj. Ranskalaisia; 2 milj. Saksalaisia Elsas
ja Lotringin maakunnissa; Britannibisia 1 milj. Bre-
tagne- (Bretanj)-nimisellä niemellä; Baskilaisia Espanjan
rajalla, Italialaisia Italian rajalla; Juutalaisia ja Muslalai-
sia yhteesen noin 1 milj.

Pää-uskonlo on Ruomin kaloliikkilainen. Sitä tun-

nustaa 28 miljonaa ihmisiä. Muuten on täällä noin 5
milj. Kalviinin, ja noin 3 milj. Liiterin uskolaista.

Kansallinen sivistys tahtoo olla, etenkin etelä- ja
länsi-puolella, kuin paavilaisissa maissa yleisesti, vielä
huonolla kannalla. Mulla tieteellistä sivistystä suositellaan
sitä paremmin. Panisin kaupunnissa on, jo vanhoista
aioisla kuulusa, yli-opisto eli korkea koulu, iällään loinen
maan piirillä, perustettu 1206. Sen hallituksen alla on
26 akatemiaa ja paljon muita kouluja ja opin laitoksia.

Hallitus-muoto on ainoasti nimeksi pcruslus-laMHinen
ja keisari hallitsee melkein itsevaltaisesi!. Sota-voima,
etenkin maalla, ja joksikuksi osaksi merelläkin, on anka-
rin koko Euruopassa.

Ranskan maa on jo vanhoista ai'oista ja'ettu moneen
maa-kuntaan, joista muutamat ovat historiallisesti muistel-
tavat. Merkillisimmät ovat seuraavaiset: lsle de France
(lue lisi döö Frans) Seine-virran keski-varrella; Picar-
die, Artois (lue Arloaa) ja Flandem, valtakunnan
pohjoisimmat, hyvät viljamaat; Normandie (Normang-
dii) Ia Manche-kanavan rannalla, kasvaa paljon hedelmiä,
etenkin omenoila ja perunoita; Bretagne (Bretanj)
niemi-maa kanavan ja Wiskaija-lahden välillä on huonosti
viljelty, multa hyvä karjan laidun ja vähän metsää;
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Maine, Anjou, ja Touraine, lue Meen, Angschuu ja
Tureen, Loire-virran keski-varrella, kasvaa hyvää viinaa
ja hedelmiä; Poitou, Aunis, Saint Onge ja An-
goumois, (lue Poatuu, Onii, Sengt Onsch ja Angumoa,
meren rannalla, Gironde-virran pohjos-puolella, maan vil-
jelys on huonolla kannalla; mutta karjan hoito ja viinan
viljelys ovat sitä paremmat, ja meren rannalla kuivataan
suoloja, historiallisesti merkillinen on Vendee (Vangdee)
meren rannalla; Limousin, La Marche ja Au-
vergne, lue Limuseng, La Marsch, Overn, kauniita vuori-
maita, mutia huonosti viljeltyjä; Berry, Bourbonnais
ja Nivemais, lue Berri, Burbonnee, ja Nivernee, Loire-
virran ylä-varrella, maan viljelys huono, mutia viinan vil-
jelys, karjan hoilo ja vuori-työ hyviä; Orleannais, lue
Orleannee, Loire-virran keski-varrella, hyvin viljelty;
Champagne, Schampanj, liitimen ja kalkki-peräinen,
kasvaa vähän viljaa, mulla paljon luola kuulusaa scham-
pau;ne-viinaa, eli kuin meillä sanotaan sampani-kaljaa;
Lorraine, Lorreen, saksaksi Lothringen, Saksan ra-
jal'a, maa on metsäsiä ja kiviperäistä; Alsage, Alsaasch,
saksaksi Elsas, Saksan rajalla, viljelty, kuin ryytimaa;
Franche-COmte, lue Fransch-kongtee, Jura vuoren rin-
teillä, rautaa, kivi-hiiliä ja suoloja; BourgOgne, Bur-
gonj, saksaksi Burgund, Cöt rfor-vuorien ympärillä,
Bnrgonj-viinaa; Lionnais, lue Lionnee, Rhöne-virran
läns-varrella, vuorista saadaan kivi-hiiliä, ja laksoista pal-
jon viinoja ja viljai. Savoie, lue Savoa, saksaksi Sa-
VOyen, jylhä vuori-maa Alppien rinteillä; Dauphitie,
lue Dofineo, Rhöne-virran itä-puolella, hyviä karjan laitu-
mia, kauniita laksoja, joissa kasvaa viina-puita ja kesä-
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maiden hedelmiä; Provence, lue Provangs, VVälimeren
rannalla Rhöne-virran itä-puolella, paljon karjaa, suoloja
ja kesä-maan hedelmiä; Nizza, lue Nitsa, pienonen maa
Meri-alppien ja \Väli-meren välillä Italian rajalla, ihana ranta-

maa; Languedoc, lue Langcdok, ja Roussillon, lue
Rusiljong, Rhöne-virran ja Wäli-meren rannalla, vuorinen,
vähän eloa, mulla paljon karjaa, viinoja ja kesä-maan
hedelmiä; Guienne ja Gascogne, lue Gyjen ja
Gaskonj, Gatonne-virran varrella, VViskaija-lahden ran-
nalla, huono vilja-maa, mutta paljon ja hyvää viinaa;
Corsica, lue Korsikka, saari Wäli-meressä, huonosti vil-
jelty, multa hyviä metsiä, karjan laitumia, kesämaan he-
delmiä ja viinoja.

Kaupuntia: Ranskan valtakunnan ja Euruopalai-
sen sivistyksen pääkaupunti Paris, (lue Parii), Seine-
virran varrella maan sisässä, on Londonin jälkeen Euruo-
pan paras ja suurin tehdas-paikka. Siinä on vahva kauppa,
yli-opisto, monta koulua, 1 milj. 7 salaa tuhatlta asuk-
kaita. Komeita rakennuksia on paljon, niinkuin Notre
Dame (eli Meidän rouvan) kirkko, Tuileries ni-
minen keisarin linna, Louvem eli Luuvemin ihana
konsti-säilyke, Palais royal eli kuninkaallinen pa-
latsi, Sota-vanhuksien hovi, jossa on suuren Napo-
leonin hauta. — Versailles (sanotaan Versailj), kau-
nis kaupunti Pariisista vähän malkaa lounaasen, 40 f. a.
— Rouen (sanotaan Ruang). Pariisin kauniin na-
mina, vilkas kauppa, 100 I. a.

Atlantin meren rannalla ovat: Calais (eli Kalee),
yhtänimisen salmen rannalla, jos(a mennään salmen yli
Englantiin. — Boulogne (eli Bulonj). 30 (. a. —
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Cherbourg, sofa-laivaslon valkama. —- Brest, paras
sota-valkama, 30 t. a. —■ La Rochelle, vilkas kauppa
siirtomaiden kanssa. — Bayonnc, (luetaan Bujon).
vilkas viini- ja puu-kauppa.

YValimeren rannalla: Monlpcllier, (luetaan Motlg-
pelje), ihana ilma, kivulloiset käyvät täällä taudista pa-
ran taimassa, 50 l. a. — Cetle (luetaan Set), suola-
kauppa. —• Marseille (Marselj), valtakunnan paras
kauppa-paikka, paljon tehtaita, 2i)o t. a. — Toulon
(luetaan Tulong), sota-laivaston valkama, 69 t. a. —

Hyercs (luetaan Jeer), suola-kauppa. — Nizza (lue
Nilsa), kuulusa ilman ihanuuden suhteen, 35 l, a.

Lodr-\'\rvun varrella; Orleans (luetaan Orleang),
tehdas- ja kauppa-paikka, 50 I. a. — Tours (sanotaan
Tuar), silkki-tehtaita, 40 t. a. — Angers (lue Angshe).
tehdas- ja kauppa-paikka, 50 t. a. — Nantes (luetaan
Nangt), tehdas- ja kauppa-paikka, 110 t. a.

Garonue-vivvan varrella: Toulouse (luetaan Tu-
luus), tehdas- ja kauppa-paikka, 110 l. a. — Mon-
tuuban (luetaan Montobang), Tarn-virran varrella,
villa- ja silkki-lehlaita, akatemia, 27 l. a. — Borde-
aux {Bordoo), lavea viina- ja hedelmä-kauppa, 160 l. a.

Koilis-reunalla: Lille (luetaan Lii), vahva lin-
notus, tehdas- ja kauppa-paikka, 130 t. a. — AmieilS
(luetaan Amijeng), Somne-virran varrella, sametti- ja
puuvilla-tehlaila, akatemia, 60 t. a. — Rheims (lue
Rengs), Ranskan kuninkaiden muinanen ruunaus-paikka,
kaulavaale-lehlaila ja viina-kauppa, 50 t. a. •—- Metz,
Mosel-virran varrella, vahvat varustukset, tehdas- ja kauppa-
paikka, akatemia, 51 l. a. — Nancy (luelaan Nangsii),
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akatemia, 40 (. a. — Strassburg, 111- ja Rhen-virto-
jen yhdynlä-paikalla, vahvasti varusteltu, yli-opislo, teh-
das- ja kauppa-paikka, komea tuomio-kirkko, 80 l. a.

Rhone- ja Sadne-viriojen yhdyntä-paikalla on Pa-
riisin jälkeen valtakunnan paras kaupunti nimellä Lyon
(luetaan Liong), Euruopan paras silkki-tehdas, vilkas
kauppa, 300 l. a.

Siirto-maita: Afrikassa: Algier-ninrinen maan
paikka pohjos-reunalla, ja Bourbon (eli Burbong)
niminen saari lndian meressä. — Aasiassa: Pondicheri
ja joitakuita muita kauppa-paikkoja länlejsen lndian nie-
men itä-rannalla. — Amerikassa: Guadeloupe ja Mar-
tinique ja joita kuita muita pieniä Läns-indian saaria,
Cayenne- niminen maa Etelä-amerikan pohjos-reunalla.

Pyrenean niemi.

1. Rajat ja maan laatu. \Viskaija-lahden ja
Pyrenea-vuorien eleiä-puolella, Atlantin meren itä-puo-
lella ja Wälimeren pohjos- ja länsi-puolella on 5,000
Suomen nelikolkka-penikulmaa avara vuorimaa, nimellä
Pyrenean niemi. Koskimainen osa on laveata, korkeata
ja joksensa tasaista ylänköä, jossa on huonoja peltoja,
puullomia hiekka-kankaita, mutta hyviä karja-lailumia.
Rantamaat ovat luonnoltaan hyvinkin hedelmällisiä, mutia

huonosti viljeltyjä. \ uorisla saalasiin paljon rautaa, elä—-
välä- ja muuta hopeata, vaikka niitä siellä vähän kai-
vetaan.
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2. Vuoria ja virtoja: Ranskan rajalla on Py-
renean, 10,000 jalkaa korkeat vuoret, jotka Asturi-
vuorien nimellä ulolluuvat Viskaija-lahden etelä-rannalse
aina Cdbo de finisterre-n\eme\\e saakka. Matalampia
vuori-harjuja ovat Guadarama-, Guadelupe-, Mo-
rena- ja Nevada-harjrt, jolka kaikki meneevät idästä
länteen. Näiden välisissä laksoissa juoksee Iberian ava-
ralta selänteellä joksensa ankaroita virtoja, niinkuin Duero
eli Douro Aslurian ja Guadaraman vuorien välillä, Taijo
eli Teijo Sierra Guadaraman ja Sierra Guadelupin vä-
lillä, Guadiana, Guadelupin ja Sierra Morenan välillä
ja Guadalquivir viimeksi mainitun ja Sierra Nevadan
välillä. Pyrenea-vuorien reunoilla juoksee taas Ebro-
virla kaakkoa kohden Wälimereen.

3. Ilma on vuorien harjuilla, Iberian selänteellä
ja Kastilian kankailla, kuin ylämailla yleesen, kuiva ja
kylmä; kesät ylen kuumia ja talvet kylmiä; purot ja jo'et
kuivelluuval helteessä. Multa ranta-maissa on ilma kos-
tea ja mieto; vettä sataa talvisina aikoina paljon ja meri-
tuuli pitää kesän viileempänä, kuin ylämaissa.

4. Ihmisiä on koko niemellä noin 20 miljonaa,
joista 16 miljonaa on Espanjalaisia ja loput eli 4
miljonaa Portugalilaisia. Ensimäiset asukkaat olivat
Iberilaiset, joita vieläkin löytyy Pyrenea-vuorien rin-
teillä. Sittemmin on siihen muullanut TFhoiniikkilai-
sia, Ruomalaisia, G&tejä ja Arabilaisia, joisia
nykynen Espanjan kansa ja kieli on syntynyt. Kielessä
or. kuitenkin Arabilainen ja Ruomalainen murre enin (un-

tuva. Portugalilaiset, jolka asuuvat vuorien (akana, eivät
ole näistä kansaliikkeistä kärsineet niin suuria muutoksia.
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5. Maan viljelys, kasteet ja keino-työt ovat

huonolla kannalla. Ylä-maan miehet lempiiväl enimmiten
karjan korjuuta. Hevoset ja aasit ovat hyvää arabilaista
sukua. Samoin ovat heidän merl/10-nlminen lammas-
laji kuulusa ympäri mailmaa. Ranta-mailla viljellään pal-
jon viinoja ja kuivataan suoloja meri-vedestä.

6. Uskonto on ruomalainen katoliikin uskonfo;
piispoja ja pappia on paljon ja mahtavia; multa kansalli-
nen sivistys on huonolla kannalla, kuin eivät papit ryh-
dykään rahvaan opetukseen ja kouluja on vähän. Tieteel-
lisestä sivistyksestä on kuitenkin paremmin huolla pidetty.
Yli-opisloja on 10 Espanjassa, ja Portugalissa 1, joista
TFalencia ja Sevilla ovat paraimmat ja niiden jälkeen
Tällään merkillinen Salamanca, perustettu 1222, siis
kolmas Euruopassa. Pyhiä paikkoja on monta, niinkuin
San JdgO, Galiciassa, johon hurskaat paavin uskolaiset
matkuslaavat rukoilemaan pyhän apostolin Jaakoppi-nuo-
remman haudalla. Pää-piispa asuu Toledotl kaupunnissa.

7. Kauppa on muiden vallassa. Muukalaiset ha-
keeval täällä suoloja, villoja, viinoja, sieveliä, silkkiä,
korkkia ja hedelmiä; ja tuovat lanne eloa, laivan aineita,
tehdas- ja siirlomaan-lavuroita sekä suolallua ja kuivat-
tua kalaa.

Hallitus

Pyrenean niemellä on kaksi eri valtakuntaa: Es-
panja, itäinen ja suurempi osa, ja Portugali, läniei-
nen ja pienempi osa. Molemmissa on mda-päiviilä rajo-
teliu yksi-vallainen hallitus-muoto. Lakia-i.ialivaii ko-
kouksen nimi on corles.
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1. Espanja oli etinen jaetlu 14 maakuntaan,

jolka oval: Galicia, luode-kulma, Asturia, yhtänimi-
sien vuorien pohjos-puolla, Wiskaijan maakunnat, yhlä-
nimisen lahden kaakk-vs-rannalla, Navarra, Pyrenea-
vuorien rinteillä, Cataiunna (lue Katalunja), Wäli-
rneren koillis-rannalla, TValencia, \Välimpren rannalla,
Murcia, edellisen etelä-puolella, Granada, Wä li meren
läns-rannalla, Andalusia, Cuadalquivirin laksossa, jotka
kaikki ovat hyviä vilja-maila. Ylä-maissa on Leon,
Vanha- ja Uusi-Castilia, Estremadura ja Ara-
gon, joissa karjan hoito on parempi, kuin maan viljelys.

Merkillisimpiä kaupuntia pohjos-rannalla: Santan-
der, merkillinen kauppa. — Corunna (lue Korunjä)
soia-laivaslon valkama, käypi kauppaa Amerikassa. —

Etelä-rannalla: Caditz (lue Kaadits), lavea suola- ja
viina-kauppa, 70 f. a. — Malaga, viina- ja hedelmä-
kauppa, 75 (. a. — Itä-rannalla: Murcia, kaupitsee
silkkiä ja meri-kaihloja, 40 (. a. — Alicante, lavea
silkki- ja viina-kauppa, 25 t. a. — Valencia, myöpi
paljon silkkiä, viinoja ja öljyä; tässä on valtakunnan pa-
ras yli-opisto, 67 f. a. — Barcelona, suurin tehdas-
ja kauppa-paikka valtakunnassa, 180 t. a. — Castilian
ylängöllä: BurgOS ja Segövia, kaupitseevat villoja ja
kutoovat verkoja. — Madrid, pääkaupunti, mutta muu-
ten mitätön, 280 t. a. — Andalusian alangolla; Cor-
döva, hevos-kauppa. 40 I. a. — Sevilla, silkki- ja
liipakka-lehlaila, viina- ja villa-kauppa, yli-opisto, 100
I. a. — Granada, silkki—tehtaitaj likeellä kaupuntia
on Alhambran vanhan aikuinen araabilainen linna, 67
I. a. — Aragonian alangolla: Zaragoza, yli-opisto, 40 t. a.
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Wälimeressä kuuluu tähän valtakuntaan Baleari ja
Pityusi-nimiset saaristot.

Siirto-maita on Afrikassa: Ceutan kaupunti Gibral-
tar-salmen rannalla, eteläiset Kanäria-sa aref Allaniin
meressä. ■—• Amerikassa: Cuba ja PortortCO-saavei
sekä muutamia pieniä Anlilli-saaria. — Aasiassa: Fi-
Uppi-saavel Tyynessä meressä, — Australiassa: Ma-
riani- ja Karolini-saarel.

2. Portugali jaetaan kuuteen maakuntaan, nimit-
täin: Tras OS Montes, vuori-maa Douro-virran länsi-
ja pohjos-puolella; Entre Minho e Douro, Minho-
ja Douro-virlojen välillä; Beira, Douron ja Teijon vä-

lillä; EstremadHra, Teijon ala-varrella; Alenteijo,
Teijon etelä-puolella, ja Algarve, etelä-rannikko.

Kaupuntia: Oporto eli Porto, Douro-virran
suussa, viina-kauppa, 80 t. a. — Coimbra, yli-opisto.
— Lisboa, Teijo-virran suussa, pääkaupunti, paras kauppa-
paikka, 275 I. a. — Setuval eli Sant Ybes, suola-
kauppa.

Uuudis- cli siirto-maila on Afrikassa: Azori-
saarel, viinanen Madeira ja Ruoho-niemen saaret

Allaniin meressä. — Aasiassa: Goan ja Diun kaupun-
nit Läns-indian läns-rannalla, Makaon saari Kiinan
etelä-rannalla, Timor ja muita pienempiä Sunda-saaria.

3. Onpa vielä kolmaskin valla-kunla, luo pieni
Andorran lasa-valla, Catalunjan maakunnassa, Pyrynea-
vuorien rinteillä. Avaruus on 4 1/2 sarka-penikulmaa ja
asujamia 16 (uhalta.



Italian niemi.

Rajat ja avaruus. Italian niemi, ulko-muodol-
taan kuin saapas, koskee pohjosessa Helveiian ja Saksan
maihin, lännessä Ranskan maahan ja Wälimereen, etelässä
myös Wälimereen ja idässä Aadrian-\ahleen. Avaruu-
dellaan on se 5 tuhatta 590 nelikolkkais penikulmaa,
jolla alalla asuu 25 miljonaa ihmisiä.

Vuoria: Alppi-vnorel erollaavat Italian Ranskasla,
Helveliasta ja Saksasta. Multa niillä on eri-kohdalla eri-
nimel, niinkuin Meri-älpit VVälimeren rannalla Mont-
v/so-lunfurille, Cotti-alpit edelliseltä kukkulalla Mont-
ceftis-tunturille, Riekan-alpit siilä Mont-blanc-
tunlurille, Penniini-alpit siilä .ÄMMSM-kukkulalle,
Leponti-alpit Sant-Gotthardin vuorelle, Rhaetin-
alpit Ortle-spits-Vi^A'\i\a\\e, ja Karni-alpit Ter-
g/ttM-kukkulalle. Monl-\visö-tunturilta vähän malkaa ete-

lään päin käännäiksen Meri-alpit ilään päin, kiertäen Wä-
limeren rantaa, multa muutlaavat Genöan kaupunnin
kohdalla nimensä Apenniiniksi, jolka kulkeeval halki
koko Italian aina Italian ja Sicilian saaren väliseen
Fdro di Messinä nimiseen salmeen saakka ja vieläpä
salmenkin alatse Sicilian saaren halki Trapäni-niemeUe
asti. Apenniinien korkein tunturi on Gran-SasSO, A-
-6rw^SO-nimisessä pesä-vuoressa. Täslä vuori-harjusta eril-
länsä ovat tulta-tuiskuvaiset vuoret Vesuvius, Italian
länsi-rannalla, ja Etna Sicilian itä-kulmalla.
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Luonnoltansa jaetaan Ilalia kolmien osaan: Ylä-i-
-talia, Keski-italia ja Ala-italia. Ylä-italia on Alp-
pien ja Apenniinien piirittämä lakso, jossa Po- (lue Puo-)
virta juosta lorisee hiljalleen Monl-vvison rinteillä Aadrian
lahfeeen. Oikealla kädellä Meri-alppien ja Apenniinien
rinteiltä lankee siihen lisä-jokia: Tanoro, Trebbia ja
Pandro, ja vasemmalla Döra-baltea, Sesia, Ti-
cino, Adda, Oglio (eli Oljo) ja Mlncio, joista
neljä jälkimäisiä juokseevat läpi luonnollaan ihania järviä
Maggiore (lue Matsioore), Cömo, lseoja Garda.
Aadrian lahden pohjosimpaan pohjaan virtaa Alppi-vuo-
risia tulevat Adige, Brenta, Pidve ja Tagliamento.
Keski-iialiassa virtaavat Arno-, Ombröne- ja Tiber-
jo'el Wälimereen. Arnon lakso on hyvin ihana ja hedel-
mällinen, mulla etelässä on maremna-\~\mW\ä rahka-
soita, joista suurimmat ovat Ornbronen varsilla. Tiberin
elelä-puolella on campagna rOmana niminen kangas.
Ala- eli etelä-italiassa on maan alainen tuli aivan liki
maan pintaa. Maan järäyksiä tapahtuu useasti. Maan alai-
sen tulen savu-torvena on Vesuvius-vuori Kampanjan
kauniilla kankaalla, jossa myös Garigliano- ja Vol-
turno-jo ei juosta lirilläävät \Vä!imereen.

Ilma on niin ihana ja maa niin hedelmällinen, etlä

Italiaa ylistetään Euruopan paratiisiksi. Jos Alppien
liimi-funfurilta matkustetaan alas etelään Pö-virran lak-
soon, niin päivässä h.»vaitaan yhden verran ilman muu-

toksia, kuin jos Lapista lähdettäisiin Italiaan. Ylä-ilalian
laksossa salaa kyllä luolakin, mulla se sulaa viikossa,
lähi viimeisiään kahdessa. YVenefian |..gunit jäälyyvät
jollon kullon. Keski-ilaliassa sataa vielä lunta, multa se
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sulaa jo maahan pudotessa. Ala-ilaliassa salaa luola tus-

kin ensinkään. Kylmin lalvi-ilrna on kuin meillä syys-
kuussa. Kehällä on välisti vaivaava kuumuus, etenkin
kuin myrkyllinen kuuma ScirOCCO-Wma luulee Saharan
erämaasta Afrikasta.

Elatus-keinoja: Maa on ylen hedelmällinen, mulla

kansa laiska ja huolimaton. Erittäin ovat lazaronit
Etelä-italiassa oikein kuulusat laiskuudestaan. Heillä ei
ole, eivätkä kaipaa vaalleila ja huoneita sanottavaksi. Kuin-
han heillä on paita ja polviin ylettyvät kaatiol eli housut
ja komea höyhenillä koristeltu lakki päässä, niin on vaat-

teita kyllä. Sateisina ja tuulisina aikoina he ma'a(a ro-
jotiaavat rannassa veneiden alla. Ja kuin nälkä pakottaa,
niin ne mäneevät työhön sen verran, etlä saavat ruokaa,
mutta kuin maha on täysi, niin ei lazaroni hievahda pai-
kallaan. Muutamat harjoltaavat ryöstöäkin. Ainoasti Pon
ja Arnon laksoissa viljellään maata ahkerasti. Paraim-
mat kasvut ovat: vehnä, riisi, silkki, viina ja öljy. Vii-
nat ovat hyviä, mutia hoito huono, ellei ne paljon kau-
passa käy. Merkillisin on Vesuvi-vuoren rinteillä kas-
vava viina, jolla on merkillinen nimikin Ristukseil
kyyneleet. Karjan korjuu, kalastaminen ja vuori-lyö
luottaisivat kyllä paljon voittoa, jos niistä paremmin huolta
pidettäisiin. Sardiinian ja Sicilian saarilla kuivalaan pal-
jon suoloja.

Kasteita ja keinotöitä tehdään tuskin muualla,
kuin Ylä-itaaliassa ja suuremmissa kaupunneissa. Paraim-
mat kasteet ovat silkki-kankaiden kutominen, peilin hionlo,
soitto-kalujen ja olki-hattujen teentö. Luonnon antavai-
suus kannalla.! vilkasta kauppaa, vaikka Italialaiset eivät
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itse kule paljoa AVälimeren ulkopuolella. Muukalaiset
luoval täällä silkkiä, öljyä, viinoja, hedelmiä, suoloja ja
vehnää, jola he vaihtaavat rautaan, tehdas- ja siirtomaan
tavaroihin.

Uskonto. Italia on Ruomin katoliikin uskonnon
pää-pesä. Sila tunnuslaavat melkein kaikki Italian 25
(uhatta asukasta. Ainoasti muukalaisilla on muu uskonto.
Täällä asuu myös Ruomin kato)iikin uskonnon ylimäinen
pappi eli paavi, joka on Ristuksen siainen maalla. Luos-
taria, kirkkoja, pappia ja munkkia on paljon; mutta rah-
vas on sekä opiltansa etlä tavoiltansa huonolla kannalla.
Yli-opisloja on kyllä 20; mutta opetus niissä on enim-
mäksi pappien ja munkkien vallassa.

Waltakuntia on yks suurempi ja kolme pie-
nempälä.

1. Italian kuningaskunta. Avaruus on 2,584
sarka-penikulmaa, ja väki-luku nousee 24:jään miljonaan.

Kaupuntia: Piemonlissa: Torino eli Saksalaisien
Turin ja Ranskalaisien Tyreng, Pö-virran varrella,
yli-opisto, silkki-tehtaita, 180 f. a. — Genöa, saksaksi
Genua, Wälimeren rannalla, paljon vanhan aikusia mar-
mori-hovia, jonka tähden sitä nimitetään Genova la
SUperba eli komea Genova, Italian paras kauppa-paikka,
130 t. a. — Lombardiassa: Pavia (eli Paviia), Ti-
siino- ja Puo-virtojen yhdyntä paikassa, yli-opisto, hyvää
juustoa, 30 t. a. — Milano, saksaksi Mailand, iha-
nalla kedolla, silkki—tehtaita, hyvä kauppa 200 t. a. —

Mantua, Minoio-virran saaressa, luja linnotus, 30 I. a.
Cagliari (lue Kaljaari), Sardiinian saaren etelä-
rannalla, suola-kauppa, yli-opislr. — Vene iassa: VenS-
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zia, moisiksi Wenedig, Bren(a-joen suussa, nimitettiin
ennen Meren kuulusaksi ruhtinaksi, ja on nytkin
Genovan jälkeen Italian loinen meri- ja kauppa-kaupunfi,
rakenneltu 136 saarelle, jolka ovat yhdistelyt 430 sil-
lalla; katujen asemista on enimmiten veneillä kuleltavia
kanavia; komeita vanhan aikusia rakennuksia on monta;
merkillisimmät ovat: Dögin linna, Markuksen kirk-
ko ja Rialto-silta, 120 t. a. — Verona, luja lin-
notus Adige-virran varrella, silkki—tehtaita 50 t. a. —

Padua, Brentan varrella, yli-opisto, 35 I. a.
Napolissa: Napoli, ruotsiksi Neapel, Kampanjan

kauniilla kedolla, Vesuvius-vuoren juuressa, Italian suurin
kaupunti, yli-opisto, hyvä kauppa, 500 t. a. Lähellä ovat

maan alaset kaupunnit Herculdnum ja Pompeji,
jotka Vesuvius vuonna 79 hautasi luh'alla niin, ellä ne
olivat kateessa nykysiin aikoin saakka. — Tarento,
Tarento-lahden rannalla, hyvä kauppa, 20 f. a. — Pa-
lermo, Sicilian saaren pohjos-rannalla, yli-opislo, vilkas
kauppa, 200 t. a. — Trapani, Sicilian Jänteisellä nie-
mellä, suola-kauppa, 25 f. a. — Messinä, Faro di
Messinä-salmen rannalla, hyvä kauppa, 70 t. a.

Rornagnassa ja Umbriassa: Ancöna, Aadrian lah-
den rannalla, hyvä kauppa, 35 t. a. — Ravenna,
kauppa-paikka. — Bologna (eli Bolonja), silkki-
tehtaita, Euruopan vanhin yli-opislo, 100 I. a.

Toscanassa: Firenze (eli Florenzd), Arno-virran
varrella, nykynen pääkaupunti, silkki- ja villa-tehtaita,
kauniita taide-kaluja, 130 t. a, — LiwomO, meren
rannalla, Italian vilkkainpia kauppa-paikkoja, 80 t. a.
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Tähän kuuluu myös Elba-niminen saari, jossa on hy-
vää rautaa.

Parmassa ja Modenassa: Parma, yli-opisto, hyvää
juustoa, 40 I. a. — Modena, yli-opisto 30 (, a. —

Karrdra, hyvää marmori-kiveä.
2. Kirkko-Valta ,nelis-nurkkanen maa, Tiber-vir-

ran ala-varrella, on avaruudellaan 100 Suomen sarka-
penikulmaa. Kansaa on 7 sataa (uhalta.

Kaupuntia: Röma, suomeksi Ruomi, kaks peni-
kulmaa Tiberin suusta, mailman merkillisin kaupunti, on
vieläkin kauniiden taiteiden koti-pesä, paavin asunto, 328
kirkkoa, joiden joukossa Pyhän Pietarin kirkko on
suurin ja komein maan piirillä, 186 luostaria, Paavin lin-
nassa, Vaticdnissa, on 11 tuhatta huonetta, Pan-
theon oli ennen pakanallinen tempeli, nyt paavilainen
kirkko, 200 t. a.

3. San Marinon tasavalta, pieni puolen peni-
kulmaa avara vuori-maa, Umbrian ja Romanjan välillä.
Asukkaita on 8 tuhatta, joista enimmät asuu San Ma-
rinon kaupunnissa.

4. Monacon ruhtina-kunla, meren rannalla Rans-
kan rajalla, on pieni kaupunti ja vähän maala sen ym-
pärillä, asujamia on ainoasti 2 tuhatta.

Turkin valtakunta.

Turkin valtakunta, jolla on maila sekä Euruopassa,
Aasiassa ja Afrikassa, on avaruudeltaan 44 tuhatta Suomen
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nelikulma penikulmaa, jossa asuu yhteesen 38 miljonaa
asukasta. Se on siis avaruudeltaan kuudes ja väkiluvul-
taan viides valtakunta maan piirillä. Mutta lässä puhu-
taan ainoasti Euruoppaan kuuluvista maisia. Ne oval ava-

ruudeltaan 9 (uhada nel. penikulmaa ja niissä asuu 16
miljonaa asukasta. Prut-virta erottaa sen koillisessa Ve-
näjän maasta; Karpaati-vuoref, Donau-virla ja Sau-joki
pohjosessa ja luoteessa Itävallan maista; Aadrian lahti ja
Jonian meri lännessä Italiasta; Othrys-vuoret elelässä Rie-
kan maasta; ja Egeean-lahti ja Musfa-meri Aasiasta.

Maa on yleisesti epätasaista. Ainoasti koillis-puoli,
Donau-virran rannoilla on tasaisia alankoa. Muuten on
se hyvin vaihteievaisla. Korkeiden vuorien välissä on
pienempiä ja laajempia laksoja. Luode-kulmalla on Di-
nari-alpit. Ochrida-järven pohjos-puolella jakauntuu tä-
mä vuori-harju: toinen näistä kulkee Egrisu Dagh9m
j» Balkan'in nimellä, Donau-virran etelä-puolifse, Mus-
taan mereen; toinen taas, Pindus nimellä, etelään Rie-
kan maahan.

Yleisesti on ilma mieto, multa kylmempi kuin Länsi-
euruopassa yhden tasapiirin alla. Jos rutto-taudit ajollain
ovat rasittavat, niin siihen voipi siivottomuus ja huono
korjuu olla syynä yhtä paljon, kuin ilman sopimattomuus.
Balkan vuorien pohjos-puolella jäälyyvät järvet, ja lumi
pysyy sulamatta monta päivää. Laksoissa kasvaa riisi-
viljaa, kastanji-hedelmiä, ja viina-tertut kypsyyväl. Mulla
puuvilla- ja silkki-pensas kasvaa vasla etelässä, jossa lumi
ja jää ovat alamaissa tavattomia. Talvet eroltaivat ke-
sistä ainoasli siten, etlä ilmat oval sateiset ja sumuiset.
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Länsi-euruopan kesä-hedelmiä ei kasva muualla, kuin me-
ren rannoilla.

Asukkaat ovat sekä tavoiltaan eitä kieleltään eri-
kansaa. Vallitseva kansa on Turkkilainen, jota ei ole kuin
1 miljona, ja asuu ympäri valtakuntaa enemmilen kaupun-
nissa, paitsi Servian ja Rumeenian ruhtinakunnissa. Sla-
veenilaisia on sila vastaan 7 miljonaa pohjos- ja luode-
puolella Mustan ja Aadrian meren välissä. Rumeenilaisia
eli VValakkilaisia 4 miljonaa Donau-virran pohjos-puo-
lella, Albanilaisia eli Arnautlilaisia IV2 miljonaa, Slavee-
nilaisien elelä-puolella, Riekkalaisia 1 milj. saaristossa ja
Egeean meren rannoilla. Mustalaisia, Juutalaisia ja Länsi-
euruopasla muuttaneita muukalaisia siellä täällä yhteensä
noin 1 milj.

Vaikka maa on luonnollaan lihavata, niin viljelys on
kuitenkin huonolla kannalla. Siihen ei ryhdy muut kuin
ristityt asukkaat; sillä Turkkilaiset katsoovat sen halvaksi
orjalliseksi työksi. Vehnä, maissi, hirsi, riisi, otra jo kaura
antaavat kuitenkin semmoisen sadon, etlä on muuallenkin
myödä. Pavut ovat Turkkilaisien herkku-ruoka. Niitä ja
muuta palko-viljaa viljellään paljon Donaun laksossa. Sie-
veliä eli tupakkaa polttaavat Turkkilaiset mielusasti ja sitä
kasvatetaan paljon ja hyvää. Viinan viljelys on niin-ikään
hyvä. Paras viina kasvaa Kandian saarella. Ruusu-pen-
saita kasvatetaan yleisesti. Niistä tehty ruusu-vesi on,
kuin muutkin hyvän hajuset vedet, itämailla hyvin mielu-
sat. Silkkiä tehdään paljon etelässä ja mehiläisiä pide-
tään pohjosessa. — Karjan hoito on suuresta arvosta. He-
voset ovat hyvää arabilaista laatua. Aasia ja kamelia pi-
detään myös. Vuori-maissa pidetään paljon lampaita ja
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vuohia, ja pohjos-puolisissa lammi-metsissä elätetään suu-
ria sika-laumoja. — Metsät ovat, paitsi luode-puolella,
hyvin raiskatut. — Kullaa, hopeala, rautaa, lyiyä, vaskea,
elävää hopeata ja suoloja on paljon, mulla ovat vielä vuo-
rien peitossa.

Kasteet, keino-työt ja kauppa on huonolla kan-
nalla, ristittyjen ja Juutalaisien huostassa. Tehdas-tava-
roita ovat silkki- ja puuvilla-kankaat, lallia-malol, sah-
viaani-nahka, miekan terät, ruusuvesi ja muni haju-vedet
merkillisimpiä. Langan painaminen on paremmalla kannalla
kuin missään muualla. Turkin puuanen on kuulusa yli
koko maan piirin. Rautateitä ei ole ensinkään ja muut

liel ovat huonoja. Paras valtatie kulkee Konstantinopo-
lista Adrianopolin, Filippolin, Sofian ja Nissan kautta Bel-
gradiin Donau-virran varrella. Toinen valtatie erkanee
Adrianopolista Schumlan kaulia Silistriaan niin-ikään Do-
ria un rannalle.

Valta-uskonto on Muhamettilainen, joka perus-
taiksen Korau-nimiseen kirjaan. Sitä tunnustaa 4 miljo-
naa ihmisiä, muut ovat enimmästi Riekan katoliikin usko-
laisia. Kansallinen sivislys on mitätön myös ristittyjen
seassa. Muhamettilaiset eivät lue eivätkä saa lukea muuta

kirjaa kuin Korania, jossa on heidän luulon mukaan kaikki
sekä taivaallinen eitä maallinen viisaus. Senpä lähden
ovat koulutkin kirkkojen kanssa yhdistelyt. Eurooppalai-
nen sivislys juurtuu kuitenkin vaikka hitaasti, ja lääkäri-
oppia varten on euruoppalaisia opistoja perusteltu.

Hallitus-muoto on ilse-vallanen. Sulttaani eli
iso-herra hallitsee vallalla, joka un ainoasti Koranin käs-
kyllä rajolellu. Neuvon anlajana hallituksessa on Divaan-
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niminen neuvokunla. Wisiiri on korkein hallitus-minis-
teri, mutia laki- ja uskon-asioiden päämiestä sanotaan

muftiksi. Ulemaita eli oppineita on kahta Inalua.
joista mollat ja kaadit ovat tuomaria, mutta imanit
pappia ja mudderit opettajoita. Rajah on veron alai-
sen ristityn kansan nimitys. Euruoppalainen (urkin maa
on jaeltu kahleen toista ejalettiin eli lääniin; ja ne laas
liivoihin eli kihlakuntiin. Ejaletin päämies, väli eli
varakuningas, hallitsee lääniänsä yhtä ilsevallaisesli, kuin
sulttaani koko valtakuntaa. Li van hallitsiaa sanotaan
kaimakaaniksi. Paitsi (urkin valtakuntaan tykkänään
kuuluvaisia 12 ejaleltia, kuuluu siihen myös kaksi verollista
ruhfinakuntaa, joilla on oma ruhtina ja oman takeincn
hallitus, nimittäin Servian jaRumeenian ruhlinakunta.

Tosineellinen jako.

1. Rum-iili, se on Ruomalaisien maa eli enlinen
Tracia, Egean ja Muslan meren välillä; pohjosessa on Bal-
kan vuori ja lännessä Karasu joki. Pää-virla on Marilsa,
jonka rannal ovat lasasia; muuten on maa vuorista, jolla
asuu vähän väkeä. Enimmät asukkaat ovat Marifsa-virran
alangolla ja Marmori-järven rannoilla, joissa lienoissa keino-
lyöt ja kauppa loistaa maan hedelmällisyyden, pääkau-
punnin läheisyyden ja kahden meren välisyyden vuoksi.

■— Istambul, Bosporo-salmen rannalla, oli alkuansa Riek-
kalainen siirto- eli uudis-paikka, nimellä Byzanti.o, sit-
temmin Ruomalaisien vallan alla ilämaisen keisarikunnan
pääkaupunti, nimellä Konstantinopoli ja lätä nykyä
sulllaanin istuin ja koko valtakunnan pääkaupunti. Serai
on summattoman suuri hovi, jossa sulttaani asuu akkoi-
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neen. Kaupunnissa on 485 moskeeta eli mahomettilaista
kirkkoa. Niistä on entinen ristitty Sofian kirkko paras
ja verrattava Pietarin kirkkoon Ruomissa. Paras kauppa-
satama, silkki-, puuvilla-tehtaita ja hyviä ase-pajoja, 600
t. a. Kaupunnin keskellä oleva pieni lahdeke, nimellä
Kulta-sarvi, jakaa sen kahleen osaan. Etelä—puoli-
maista osaa sanotaan Galataksi ja pohjos-puolella on
esi-kaupunti PSra, jossa muukalaiset asuu. Rannan puo-
lella on Galata ja Perä kauniita kyllä, mulla sisällä ah-
taita ja pahan siivosia. Bosporin molemmilla rannoilla on
monta ihanaa maa-hovia. — Adrianopoli, turkkilaisien
Edrene, Marilsa-virran varrella, sata vuolla ennen Kons-
tantinopolin valloittamisia sulttanin asunlo ja vietä nytkin
valtakunnan loinen pääkaupunti, hyvä tehdas- ja langan
paino-paikka, ja kuin valtatiet lässä yhtyyvät on maa-
kauppakin vilkas, asujamia on 100 l. — Filippopoli,
turkkilaisien Fillbe, niin-ikään Maritsan varrella, maa-
kauppa, 50 t. a. — Rodosto, Marmora-järven rannalla,
tehdas- ja kauppa-paikka, 40 t. a. — Gallipoli, Hel-
lesponlon rannalla, sola-laivaslon salama, sahviaani-tehdas,
80 t. a. — Merkilliset ovat Dardanelli-nlmkel linno-
(ukset, joita on kaksi Euruopan ja kaksi Aasian puolella
Hellesponlin salmea, ja joiden pää-tarkolus on, hätä-tilassa,
sulkea laiva-kulun Wälimerestä Konstantinopoliin.

2. Bulgar-iili, se on Bulgarian maa eli vanha
Moesia, Balkanista pohjoseen Donau-virralle asli, ja Mustan
meren rannasta Tiimok-joelle saakka. Maa on epätasais-
ta. Balkanin vuorilla pohjoseen on ensin mäk'-maata, eli
kuten sanotaan porrds-maata Donau-virran alangolle, M.i..-
-tan meren rantamaat oval soisia ja nimitetään Dobrudsha.
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Vaikka maa(a huonosti viljellään, niin se kuitenkin kas-
vaa paljon viljaa, viinaa ja hedelmiä. Asukkaat, Bulga-
rilaisel, olivat alkujansa Turkkilaisia tahi Suomalaista su-
kua, mutta puhuuvat nyt Slaveenilaista kiellä ja tunnus-
laavat riekan uskontoa. — Sofia, Balkan vuorien not-
kossa, tehdas- ja kauppa-paikka, 50 t. a. — Shumla,
vahva linnotus Balkanin notkossa, 32 t. a. —■ Wama,
paras kauppa-valkama Mustan meren rannalla, vahvasti va-
rustettu, 24 I. a. Donaun etelä-rannalla on monta vah-
vaa linnolusla, joisla merkillisimmät ovat: Widdin, Rut-
schuh ja Silistria, joissa on kussakin noin 30 t. a.

3. Macedonia, Balkanin, Pindus-vuoren, Kambuni-
harjun, Egean meren ja Karasu-virran välillä. Vuorien
välisissä Jaksoissa juoksee monta kaunista jokea, joista
Wardar, mänevä Soloniki-lahteen, ja Stryma, mänevä
Orphano-lahleen, ovat merkillisimmät. Tämä on Turkin
valtakunnan väki-rikkain, hedelmällisin, varakkain maa.
Asukkaat ovat enimmilen Riekkalaisia, elenkin alamailla,
Jaksoissa ja kaupunnissa. Vuori-maissa asuu Turkkilaisia,
Slaveenilaisia ja Albanilaisia kansoja. Paras kaupunti on
Saloniki, yhlänimisen lahden rannalla, hyvä tehdas-paikka
ja toinen kauppa-kaupunti valtakunnassa, 70 f. a. —

Seres, hyviä puuvilla-tehtaita ja puuvilla-kauppa, 30 t.

a. — Orphano- ja Saloniki-lahtien välillä on Kalsi-m-
-minen niemi, joka on jaettu kolmeen pienempään niemeen.
Pohjosimman niemen nenässä on Hiera Oros (pyhä
vuori) eli Athos, jonka rinteillä on 22 luostaria, 500
kappelia ja monta eräkäs-majaa. Niissä asuu 4000 munk-
kia, joiden pitämä Seminariumi eli papis-koulu on kuu-
lusin Riekan kirkko-kunnassa.
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4. Tessalia, Macedonian etelä-puolella, oli ennen
Riekkalaisien onnen aikana kuulusa ja kasvaa vielä nyt-
kin paljon eloa, puuvilloja, silkkiä, oliivia eli öljy-puita
ja muita hedelmä-puita. Kaupunnit oval pieniä ja niistä

on Larissa merkillisin. . Siinä on 30 t. a.
5. Albania, Pindus-vuoren läns-puolella ja Jonian

ja Aadrian meren ilä-rannalla, on niin-ikään vuorinen
maa. Virroisla ovat WojUSSa ja Okrida-järveslä tu-
leva Drino mcrkillisimmäl. Asukkaat oval sotasia, multa

huonolla sivistyksen kannalla. Paraat kaupunnit ovat Jän-
ninä, 30 i. a. ja Skutari, 25 f. a.

6. Bosnia. Dinari-vuoret oval läns-puolella, poh-
josessa Sau-virla ja idässä Drino. Asukkaat ovat Slavi-
laisia. Paras kaupunti Serajevo eli Bosna Serai,
linnolelfu, ase-pajoja, 65 f. a.

7. Kandian saui, Euruopan eteläisin maa, oli
ennen vanhaan rikas ja viljava maa, uulla en nyt huo-
nosti viljelty, ja kansa köyhä. Kansa on puoleksi Turk-
kilainen ja loiseksi Riekkalainen, multa sivistymätön; mui-
noin varakkaat kaupunnit ja kylät ovat nyt köyhtyneet
ja paikoin autionakin.

Veron alaiset maat:
.. Servian ruhlinakunta. Timok-joki erottaa sen

Bulgar-iilistä ja Drino Bosniasta. Etelässä ovat Balkan
vuorel luonnollinen raja Albaniaa ja Macrdoniaa vasten

ja poljosessa Sau- ja Donau-virrat Slavoniaa ja Ungaria
vasen. Pää-virla on Marova. Tässä vuori-maassa
asuu 1 miljona Servilaisia, joilla on oma ruhtinas. Turk-
kilaiset eivät saa muuttaa maahan. Turkkilaisille tulevan
veron kantaa ja antaa heidän omat virka-miehensä. Hei-
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dän kielensä on kauniin kaikista Slavilaisisla kielisiä.
Heidän lempeä vanhoin tapoihinsa, Riekan uskoon ja va-
pauteen kehutaan paljon. Senpä (ähden heillä ei olekaan
mitään vapaata säätyä eikä orjia. Kaikilla asukkailla on
yhdet edut. Ne ovat paraaksi osaksi talon poikia, jolka
viljeleevät omia (alojansa. Ne eivät ole niin villiä, kuin
länleisel naapurit Bosnilaiset, eikä niin iiehakoitsevia, kuin
Bulgarilaisef. — Belgrad, Sau-virran suussa, vahva
linnotus, tehdas-ja kauppa-paikka, 32 t. a. — Semen-
dria, Donaun varrella, varusteltu, kivääri-tehdas, viinan
viljelys ja kauppa, \2 (. a.

2. Rumeenian ruhlinakunta, eli enliset Mol-
dava ja Walakia, koskee koillisessa Venäjän valta-
kuntaan ilman niitäkään luonnollista rajaa; mutta idässä
on Mustameri, etelässä Donau-virla ja lännessä Karpaali-
vuoret luonnolliset rajal. Asukkaita on 4 miljonaa. Nii-
den oma nimi on Rumeenilaisel, joille Venäläiset ovat

antana nimen Walakkilaiset eli kulkevat paimenet.
Ne ovat alkujaan vanhaa Däcian sukua, muuttuivat Ruo-
malaisien vallan alla latinalaisiksi ja puhuuvat vielä nyt-
kin omituista latinan, eli kuin itse »anoovat "ladinan"
kiellä, vaikka heihin on sekaantunut paljon Slavilaisia
kansoja. Niillä on, kuin Servilaisillakin, Riekan uskonto
ja oma ruhlina, joka maksaa vuolisen veron Tuikin sui-
tanille, mutta muuten Turkkilaisilla ei heidän kanssa ole
paljon tekemisiä mitään. Aatelis sääty on hyvin rikas ja
voimakas, mutta rahvas köyhä, poletlu ja raaka. Kau-
puntia on: Bucharest, Dimbrovitsan varrella, ruhtinan
asunlo, hyvä kauppa. 65 (. a. — Ibrail, Do;,auri v.u-
rella, 25 I. a. — Jassy, 27 l. a.
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Turkin maiden länsi-kulmalla on Mante-negro-
niminen pieni ruhlinakunta, joka ei kuulu Turkin vallan
alle. Siinä on 25 (uhatta asukasta, jotka omaavat Rie-
kan uskoa ja ovat Slavilaisla sukua. Hallitus on kylän
vanhinten hallussa, joiden kokouksissa ruhtinas eli vla-
diika istuu esimiehenä.

Riekan kuninkaaEiinen Taita.

Riekan niemen rajal ovat: lännessä Jonian-meri, e-

felässä Väli- ja idässä Aigean-meri; Pohjonen raja mänee
Arla-lahdesla vuoren harjua myölen Wolo-lah(een. Ava-
ruudeltaan on lämä niemi saari»een 456 sarka-penikul-
maa. Jonian mereslä (uleva Palras- ja Lepanto-lahli ja-
kaa maan kahteen osaan, joista pohjos-puolimainen on
Livddia, ennen Hellas, ja eteläinen Morea, ennen
Peloponnesos. Maa on täynnä vanhoja runoissa ylis-
tettyjä vuoria. Kankaita ja aveempia taksoja ei ole. Pie-
niä jokia ja meren lahtia on paljon, niin-ikään vanhojen
Riekkalaisien onnen päivinä ylistelyt. Ilma on vuori-
maissa joksenkin viilee, mulla taksoissa ja saarilla hyvin
ihana: Talvi on kuin meillä saleinen syksy. Kesänen
ilma on puhdas ja niin kuiva, että kasvut veden puut-
teessa näivetfyyväl.

Asukkaat ovat vanhojen Riekkalaisien perillisiä ja
puhuuvat myös Riekan kiellä. Kuitenkin on heihin se-
kaantunut myös Albanilaisia, Rumeenitaisia ja Turkkilai-
sia, yhleesen 1 miljona ja 3 sataa (uhatta. Riekan us-
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konlo on valtakunnan pää-uskonto. Turkkilaisien 400
vuotia kestänyt itsevaltanen hallitus tukahutti kaiken edis-
tymisen, että sivislys, kästeel, keino-lyöt, kauppa ja vie-
läpä maankin viljelys ovat takapajulla. Suuri osa ennen
viljeltyä maata on jäännä viljelemättä, melsiä on sota-

aikoina raiskattu. Karjan kaitseminen on paraila elatus-
keinoja; etenkin pidetään paljon lampaita ja vuohia. Maa
on hyvin elusa kaupan käynnille. Kauppa onkin vilkas,
mutta harvon se ylettyy Wall meren rantoja kau'emmaksi.
Muualle viedään: öljyä, hedelmiä, silkkiä, puuvilloja ja
karjaa. Muualta luodaan: samoin kuin Turkin maalle,
tehdas- ja siirtomaan tavaraa. Hallitus-muoto on rajo-
teltu yksvalla.

Kaupuntia; Livadissa: Pääkaupunti Athina,(e\\ mui-
nanen Athene), oli ennen vanhaan tieteiden ja taiteiden
koti-pesä ja kuulusa kauppa-paikka, ja vielä nytkin on
siinä paljon vanhan-aikusia muisto-merkkiä eli jäännöksiä.
Nykyjään on siinä yli-opisto, 40 t. a. — Thiva (mui-
nonen Thebe), oli niin-ikään ennen kuulusa, vaan nyt
siinä ei ole kuin 4 t. a. — Missolonghi, väslinki.
Moreassa: Korinth, ennen mailman isompia kauppa-
paikkoja, mutta nyt pieni. — Patras, 8 I. a. — Na-
varino, Jonian meren rannalla, hyvä valkama. — Mi-
sitra, muinanen Sparta. — Nauplia, hyvä kauppa,
10 t. a. — Saarissa, Korfu, yhden nimisessä saaressa,
hyvä kauppa, yli-opisto, 25 f. a. — Hermopolis, Sy-
rasaaressa, Riekan paras kauppa-paikka, 25 (. a. —

Zante, yhden nimisessä saaressa, kauppa-paikka, 20 t. a.



AASIAN MAA-OSA

Venäläisien voittomaat.
I. Kaukason vuorimaa, Mustan ja Kaspin

merien välillä. Pohjosessa ovat Kubanj- ja Terek-
virrat luonnollinen raja muuta Venäjätä vasten. Ete-
lässä on Araratin kuulusa tunturi tukeva raja-pyykki
Persiata ja Turkin maata vasten. Turkkilainen raja
mänee Araratin vuoriharjuja myöten Mustaan mereen.
Persian raja seuraa Aras-virtaa likeelle sen suuta, mutta
mutkistaiksen sitten vähän etelään Kaspin meren ran-
nalle. Avaruudeltaan on tämä maa 4,000 neliö-peni-
kulmaa.

Maan muoto. Eteläisellä rajalla on jyrkkä ja
jylhä Armienian vuorimaa. Sen pohjos-puolella on i-
hana lakso, jossa Kur- ja Aras-virrak juokseevat
Kaspin mereen. Lakson pohjos-puolella on taas Kau-
kason 150 penikulmaa pitkät, moni-kertaset rinnatus-
ten juoksevat vuori-harjut. Keskimäinen harju on kor-
kein ja sen harja on ikusen lumen peitteessä. Kor-
kein kukkula on Elbrus (16,700 j.) jonka juurelta
Kubanj- ja Ku md-virrat juokseevat kangas-maata
myöten Mustaan ja Kaspin mereen. Toinen 14,400
jalkaa korkea kukkula on Kasbek, josta raja-virta
Terek saapi alkunsa. Sivu-harjut ovat matalampia
ja hyvin metsäsiä. Pohjos-puolimainen harju alenee
penkerittäin Euruopan etelä-kankaille.^ Kaspin mereen
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pistävällä Absheron nimisellä niemellä on maan alai-
nen tuli niin likellä maan pintaa, että kuin rauta-put-
ken pistää maahan, valkia palaa putken reiästä ilmi-
tulessa, jossa käypi vaikka ruokaa keittäminen. Senpä
tähden tulen kumartajat matkustaavat tänne tulta
palvelemaan. Myös on paljon maa-pihkaa.

Ilma ja kasvut ovat hyvin vaihtelevaiset. Ikui-
v sen lumen ja jään vallassa olevilta vuoren kukkuloilta
laskeitaan lämpymiin laksoihin, joissa kasvaa viljalta
omenia, veskunoita, kirsi-marjoja, pähkinöitä, mantelia,
Aiina-köynnöksiä, puumulia, silkki-pensaita.

Asukkaita on 4 miljonaa. Ei missään muualla
asu niin monta eri-kansaa eikä puhuta niin useata
kieltä, kuin täällä. Melkeen joka laksossa asuu omi-
tuinen kansa. Virkamiehet ja sotaväki ovat Venä-
läisiä, mutta muut asukkaat ovat: Armenilaisia,
Kurdeja, Mingreliläisiä, Abkasilaisia, Tsher-
kessiä, joita kehutaan mailman kauniimmaksi kansaksi,
Osseleja, Tshetshensejä, ja Lesgiläisiä, joita
sanotaan julmiksi ryöväreiksi.

Maata viljellään tuskin sanottavaksikaan. Paraat
elatus-keinot ovat: karjan kaitseminen, silkin ja mehi-
läisten kasvatus, metsästäminen ja kalastaminen sekä
paikoin ryöstäminen. Kasteista ja keinotöistä on tus-
kin muut mainittavat, kuin sota-aseiden valmistaminen.
Kauppa on myös huonolla kannalla. Etusin, vaikka
kielletty, kuuluu olevan vaimo-väen kaupitseminen Turk-
kilaisille ja muille mahometin uskolaisille, kuin muka
asukkaat ovat osaksi ristityltä ja toiseksi mahometin
uskolaisia, joilla on lupa pitää monta vaimoa.
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Hallitus on venäläinen; maa jaetaan viiteen ku-
vernörin lääniin: I. Kulais, johon kuuluu länteiset
Mustaan mereen vierettävät maakunnat: Abkdsia, Min-
grelia ja Imerelia. Pääkaupunti Kulais Rion joen
varrella. Poti (Pooti), hyvä satama Rion virran suulla.
2. Tiflis, johon kuuluu eteläinen ylä- eli penger-
maa Georgia eli Grits ia, jossaon kaupunnit: Tiflis,
Ktir-virran varrella, kutoo ja myöpi silkki- ja puu-
villa-kankaita Persiaan ja Turkin maalle, asukkaita on
35 t.; Akalzik, vahva linnotus Kur-virrari varrella,
20 t. a. 3. Derbend, koillis-puoleinen Kaspin me-
reen vierettävä Daghestan, jossa on kaupunti Der-
bend, kuvernörin asunto, muuten mitätön. 4. Bakii,
johon kuuluu kaakkonen Kaspin mereen vierettävä
maakunta Shirvan, kussa on kaupunti: Baku, paras
satama Kaspin meren rannalla, 15 t. a. 5. Erivan,
johon kuuluu venäläinen osa Armeniata; pääkaupunti
Erivan, likellä Aras-jokea, 17 t. a. Likellä kau-
puntia on Etshmiatsiu niminen luostari, jossa Arme-
nilaisien ristittyjen patriarkka eli pääpiispa asuu.

11. Sipirja eli Siberia on 224 neliö-penikul-
maa avara maa, ulottuva Ural-vuorista Beringin sal-
melle, Kamtshatka-mereen, Ohotskan lahdelle ja Ja-
panin merelle saakka. Pohjosessa on Jäämeri ja e-
telässä Altai-vuoret luonnollinen raja muita maita
vasten.

Einävirtoja on kolme, nimittäin: 1. Kaksos-virrat
Konda eli Ob ja Irtish, jotka saavat vasemmalta
puolelta lisä-virrat Ishim ja Tobol, ja oikealta kä-
deltä Tom, Tshulim ja Ket. 2. Kemi eli Jeni-
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sei, jolla on Angara ja Tunguska-nimiset lisä-vir-
rat. 3. LSna sivuvirtoineen TFitim, Olekma ja
Aidan. Kaakkonen puoli Itä-niemestä Irtis /?-virran
lähteille on jylhää vuori-maata. Monta kukkulata on
aina lumen peitteessä, ja kankaat Da-urin ylä-maassa
ovat 2,000 jalkaa ylempänä meren pintaa. Ylä-mai-
den alapuolella on äärettömiä tasasia metsä-maita, joissa
kasvaa platania, poppelia, sederiä ja saksan-kuusia ja
muita tavallisia lehti- ja havu-puita. Konda-virrasta
lounaseen on auhtoja puuttomia kankaita, jossa on pal-
jon umpi-lampia ja suola-lähteitä. Keväällä on maa
hyvin vihertävä, mutta kuivettuu kesällä niin, että suo-
la-härmä eli huude on päällimäisnä, ja on talvella lu-
men peitteessä. Jäämeren rannat ovat taas hyvin a-
laista suota, joka on kaiken vuotta lumen ja jään alla
niin, ettei kaikin paikoin käy määrääminen onko se
merta eli mannerta.

Näin avarassa maassa on ilma hyvin erilainen.
Pohjos-puolella on kova pakkanen talvella, ja kesä niin
lyhyt, että auringon säteet tuskin ennättäävät sulattaa
maan pintaa. Etelässä taas on, paitsi vuoren harjuilla,
ilma ihana ja mieto, ja länteisillä aho-mailla vallitsee
polttava kuumuus. Luultavasti on pohjonkin perillä
alku-aikoina ollunna miedompi ja kauniimpi ilma kuin
nyt; sillä ikusen lumen ja jään alta on löydetty sum-
mattoman suuria kasvuja ja eläimien ruumiita. Semmoi-
sia jättiläis-eläimiä ovat elehvantin muotonen mammut
eläin ja sarvi-kuonon kaltanen tarvas, jommoisia ei e-
nään elä maan piirillä.
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Asukkaat, joita arviolta on noin 3 miljonaa, ovat
su'ultaan, tavoiltaan ja kieleltään monta eri-kansaa.
Venäläisiä, Kasakoita ja muita euruoppalaisia asuu e-
nimmiten kaupunneissa ja paikoin maallakin, kussa se
on hyvää ja viljakasta. Kotimaiset kansat kuuluuvat
kyllä kaikki suureen Mongolilaiseen, eli oikeemmin
Ural-altailaiseen heimokuntaan, mutta erottaivat
kuitenki toisistaan, kielessä ja tavoissa. 1. Turkkilai-
sia kansoja asuu lännessä, joista Baskiin f. Ural-joen
rannoilla ja Kirgiisit Irtish-virran tienoilla ovat tu-
tumpia. 2. Mongolilaisia, niinkuin selviä Mongoli-
laisia Selengan kaltailla, Kalmukkeja Kaspin me-
ren rannoilla, Burefeja Baikal-järven ympärillä,
Tunguseja Kemi-, Leena- ja Amur-virtojen tienoilla,
Lamuuteja Ohotskan meren rannoilla. 3. Suoma-
laisia heimokansoja: Tshuvashilaisia maan vilje-
liöitä lounat-puolella, Wogulilaisia luode-puolella,
Ostjakilaisia, Kemistä länteen, Samojedilaisia
Jäämeren rannoilla, Konda-virralta Leena-virralle asti.
4. ltä-sipirjalaisia kansoja: Jakuteja ja Jukagiiria
Leenasta itään, Tshuktshia yhtänimisellä niemellä,
Kamtsh atkalaisia yhtänimisellä niemellä, ja Kuri-
leja saarilla.

Elatus-keinoja. Maata viljellään tuskin sanot-
tavaksikaan; sillä viiden kymmenen ja neljän (54) tasa-
piirin tienoilla alkaa maan viljelys jo käydä työlääksi
eikä mänestykään enään 60:nnen tasapiirin paikoilla,
se on saman piirin kohdalla, kuin Helsinki on. Kar-
jan hoito ei myöskään ole kelluttava, kuin talvet ovat
niin pitkiä ja kylmiä, että on vaikea kerätä rehua niin
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paljon, kuin tarvittaisiin. Paraat elatus-keinot ovat
siis metsästäminen, kalastaminen ja vuori-työt. Met-
sistä pyydetään paljon soopelia eli sopulia, kärppiä,
näätiä, kettuja, saukkoja ja muita meillä tavallisia elä-
viä. Joet ja virrat ovat hyvin kalasia, mainittavim-
mat ovat: lohet, valaskalat ja hylkeet. Vuorista ja
jokien rannoilta saadaan paljon: kultaa, hopeata, vas-
kea, rautaa, lyijyä ja kalliita kiviä.

Uskonto. Vieraat eli tänne muuttaneet kansat
tunnustaavat enimmiten Riekan katoliikin uskoa. Turk-
kilaiset kansat ovat Muhametin uskolaisia. Mongoli-
laiset ovat Laaman uskolaisia ja Suomen heimo-kan-
soilla on Suomalaisien kansallinen usko, jota Länsi-
euruoppalaiset nimittäävät schamanin, se on noita-
uskoksi.

Sipirja on jaettu kahden kenralkuvernörin välillä,
joista toinen, joka asuu Omskin kaupunnissa, hallitsee
länsi-puolta eli Tobolskin ja Tomskin lääniä, jatoinen,
joka asuu Irkutskissa, hallitsee itä-puolta eli Jeni-
seiskin, Irkutskin, Jakutskin ja Kamtshatkan lääniä. —

Kaupuntia: Tobolsk, yhtänimisen virran suussa, hyvä
kauppa, 25 t. a. — Omsk, Irtish-virran varrella, 15
t. a. — Tomsk, Tom-joen varrella, hyvä kauppa, \ I
t. a. — Kolyvan, Konda-virran varrella, kiveiden
eli metallien talloitus-paikka. — Krasnojarsk, Kemi-
virran varrella, kuvernörin istuin, SO t. a. — Jeni-
seisk, yhtänimisen virran varrella, hyvä kauppa, 6 t.
a. — Irkutsk, Angära-virran niskalla, lavea kauppa
Kiinan kanssa, 25 t. a. — Kiachta, Selenga-joen
rannalla, vaihtaa Sipirjan kiveitä, nahkoja eli turkiksia
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Kiinalaisien posliiniin, tie-lehtiin ja silkkiin, 4 t. a. —

Nertshinsk, Shilka-joen rannalla, hyviä hopea-kai-
vantoja, joihin laitetaan kuolemaan tuomituita. — Ja-
kutsk, Leena-joen rannalla, turkiksien kauppa, 7 t. a.
— Ochotsk, yhtänimisen meren rannalla. — Peiro-
paulomsk, kauppa-valkama Kamtshatka-niemellä.

111. Kirgisien aho-maa ja Turkestan on a-
vara maa Ural-virrasta ja Kaspin merestä Kiinan Dsun-
gariaan asti, ja Irtisch-virran lähteiltä Aral-järvelle ja
Sir-virtaan saakka. — Asukkaat ovat Kirgisia. Ne
ovat Mongolilaista suku-perää, tunnustaavat Mahume-
tin uskontoa ja ja'etaan kolmeen lauma-kuntaan. Tur-
kestanin asukkaat tunnustaavat myös Mahometin us-
kontoa; mutta ovat Persilaisien heimoa, viljeleevät vä-
hän maata ja käyvät karavani-kauppaa. — Kaupunti
Taschkend, Sir-virran lisä-joen varrella, karavani-
kaupan pysäys-paikka.

IV. Amur-maa,, Amur-virran ympärillä ja poh-
jos-puolella, on niin ikään avara ja hyvä maa, mutta
vielä viljelemätön. Asukkaat ovat Tungusia. Amur-
virralla on alkava höyry-laiva-kulku. — Kaupunti: Ni-
kolaijevsk, Amurin varrella, linnotettu, alkava kauppa.

Aasialainen Turkinmaa.
1, ITlaa.

Pohjosella rajalla on Mustameri ja Venäjän maa,
idässä Persia, etelässä Arabia, ja lännessä Wälimeri ja
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Egean-laliti. Näiden rajojen välillä oleva 15 tuhatta
nelikulma-penikulmaa avara maa jaetaantavallisesti nel-
jään osaan, jotka ovat: 1. Pieni Aasia, eli Turkin
kielellä Anadoli, niemimaa Mustan ja Wälimeren vä-
lillä, 2. Syria eli Sorisi an, Välimeren ja Eufrat-
virran välillä oleva maa, 3. Eufrat- ja Tigris-
virran maat ja 4. Armenia koilis-puolimainen maa.

1. Maan muoto. Koilis-puolimainen osa,
Armenia, on 6 ja 8 tuhatta jalkaa korkeaa jylhää
vuori-maata. Korkein kukkula on Ararat, johon Noa-
kin arkin luullaan seisattuneen. Tästä vuori-maasta
lähtee pitkä vuori-harju, nimeltä Kara-lagh eli Tau-
rus, ensin lounaaseen lähelle "VVälimertä ja käännäik-
sen sitten länteen, seuraten Välimeren rantaa. Väli-
meren itä-rannalla on Libanon-vmret, joista kunin-
gas Salomon tuotti sederi-puuta temppelin rakennuk-
seksi Jerusalmiin. Maa Libanon vuorista itään Eufra-
tin rannoille on tasaista kangasta ja paikoin erämaa-
takin. Armenian vuorista lähtevät Degr eli Tigris
ja Frat eli Eufrat mäneevät Persian lahteen. Mo-
lempien yhteen jouduttua, saapi virta nimen Schat-el-
arabi. Näiden kaksos-virtojen alanko on hyvin vil-
javata maata. Pienen Aasian pää-virta on Kisil Ir-
mak (muinoin Halys), juoksevaTaurus-vuorista Mus-
taan mereen. Kuolleeseen mereen mänee Jorda-
nin virta. TFan-niminen järvi on Armeniassa.

2. Ilma on mieto ja ihana, paitsi Armenian
vuorimaassa, jossa se on niin kylmä, että lumi kan-
kaillakin pysyy sulamatta vielä toukokuussa. Spian
erä-maissa on lumi ja jää sulamatta monta viikkoa.
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Mutta rantamaissa ja jokien laksoissa ei lumesta tie-
detä mitään, ja ilma on mitä ihaninta olla taitaa.

11, Asukkaat.

1. Ihmisiä on yleesen 16 miljonaa. Näistä on
10 miljonaa Turkkilaisia, jotka maan isäntinä (virka-
ja sotamiehillä) asuuvat ylen ympäriseen, l miljona
Riekkalaisia pienessä Aasiassa ja saaristossa, 1 milj.
Arabilaista S^riassa sekä Eufratin ja Tigrisin lak-
sossa, 2 milj. Armenilaisia yhtänimisessä maassa, 1
milj. Kurdilaista ryöväri-kansoja Tigris-virran itä-
puolella, Juutalaisia ja muita pienempiä kansoja yh-
teesen 1 milj.

2. Elatus-keinoja. Maata viljeltiin ennen kai-
kissa näissä mäissä erinomaisella taidolla, mutta nyt
on suurin osa entistä peltoa laskettu karjan laitumeksi,
jossa kamelit, aasit, lampaat ja hieno-villaset vuohet
saavat runsaan elatuksen. Kasteet ja keino-työt ovat
täällä kuitenkin paremmalla kannalla, kuin euruoppa-
laisessa Turkin maassa. Paraastaan tehdään passier-
nahkaa, kauniita kaula-vaatteita ja lattia-mattoja, silkki-,
puuvilla- ja vuohen karva-kankaita, hyviä miekkoja, tur-
kin lankoja, öljyä ja haju-vesiä. Juutalaiset, Ameni-
laiset ja Riekkalaiset käyvät myös^ joksensa laveata
kauppaa.

3. Sivistys. Muhametin usko on pää-usko.
Sitä omaapi 13 milj., ja 3 milj. on ristityitä. Mutta
sivistys, sekä kansallinen että tieteellinen, on paljon
alennut entisestä mahtavuudestansa. Hallitus on yh-
täläinen, kuin Euruoppalaisessakin Turkin maassa.
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4. Kaupuntia: pienessä Aasiassa: Trapezunt,
Mustan meren rannalla, kaupitsee silkkiä ja vaskea,
50 t. a. — Brussa, lähellä Marmora järveä, valmis-
taa syöskumi- eli vaha-piippuja ja silkki-kankaita, 100
t. a. — Smyrna, Egean lahden rannalla, paras kaup-
pa-paikka näissä tienoin, monta tehdasta, 150 t. a.—
Angora, kuulusat ovat silkki-karvaset kameli-vuohet,
joiden karvoista kudotaan kamlotti-kangasta jakauniita
kaula-vaatteita, 35 t. a. — Syyriassa: Aleppo eli
Haleb, silkki- ja puuvilla-tehtaita, vilkas maa-kauppa,
200 t. a. — Damask eli Damaskus, suuria teh-
taita, hyviä miekan teriä, karavani-kauppa, 150 t. a.
— Jerusalmi, kuulusa kaupunti Sionin mäellä, Kid-
ron-virran varrella. Jesuksen haudalla on ristillinen
kirkko, johon hurskaat ristityt kaukaisiltakin mailta
matkustaavat Jumalan palvelusta pitämään. Salomon
temppelin paikalla on nyt mahomettilainen moskee, 20
t. a. — Tadmor, Syyrian erä-maassa, jäännöksiä
vanhasta komeasta Palmyrasta. — Eufratin jaTig-
risin maissa: Basra, Persian lahden rannalla, kaup-
pa-paikka, 70 t. a. — Bagdad, Tigris-virran var-
rella, kauppa- ja tehdas-paikka, 100 t. a. — Mosul,
Tigris-virran varrella, jossa tehdään „mosliini„-nimistä
hienoa liina-kangasta, 90 t. a. — Avaroita jäännöksiä
on Tigrisin rannalla vanhasta Nineven kaupunnista,
ja Eufratin rannalla Babylonista. — Saarista on
mainittavimmat Kypros, jossa kasvaa paljon viinaa,
puuvilloja ja hedelmiä, ja Rodos, jolla on paras lai-
vasto koko Turkin valtakunnassa.



Arabian niemi.
1. Ulaa.

1. Rajat. Länteisellä rajalla on Puna-meri ja
Bab-el-mandeb-sa]mi, etelässä Aaden lahti ja Ara-
bian meri, idässä Ormus-salmi ja Persian lahti, koi-
lisessa ja pohjosessa se yhtyy aasialaiseen Turkin maa-
han, ja luoteessa yhdistää Suetsin taipale Afrikan
sen kanssa. Avaruus on noin 25 tuhatta sarka-peni-
kulmaa.

2. Mantereen muoto. Sisä-maa on paraaksi
osaksi tutkimatonta, mutta luultavasti pelkkää puutonta
ahoa ja hiekka-kangasta. Ainuasti ranta-maat ovat tu-
tummat. Niistäkin on luode-rannikko, Hedjas, hiek-
kanen, kivinen ja hedelmätön. Lounanen ranta, Je-
men, on hedelmällisin. Eteläiset rannat, Hadramut,
Mara ja Gdra, joita ennen ylistettiin myrhamin ja
muiden haju-aineiden koti-pesäksi, ovat nyt tunntemat-
toniia. Kaakkonen ranta, Oman, kasvaa paljon pal-
mu-puita. Suurempia jokia ja järviä ei ole ensinkään,
ja pienemmät purot, joita on muutamia, kuivettuuvat
kesällä. Vuoret ovat myös mataloita. Egyptin rajalla
oleva Siinain vuori, jossa Jumalan kymmenen käskyä
ilmotettiin, on muistettavin.

3. Ilma on kuiva ja kuumaa. Talven asemesta
on neljä kuukautta kestävä sade-aika, lounat-puolella
kesäkuusta syyskuuhun, ja kaakkos-kulmalla marras-
kuusta helmikuuhun. Siilon ovat kasvut hyvinkin tuu-
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heitä, mutta kuivettuuvat kesällä, kuin eivät saa muuta
kostuketta kuin yö-kastetta. Hedjas-rannalla tuulee myr-
kyllinen Samum-tnnli, jota vältetään siten, että pai-
netaan suu ja sieramet hiekkaan.

11. Asukkaat.

1. Asukkaita on arviolta 12 miljonaa, jotkakaikki
ovat Arabilaisia, paitsi joita kuita muukalaisia kau-
punneissa. Maata viljellään ainuasti rannan puolella,
jossa kasvatetaan oliivia eli öljy-puita, viikunoita, so-
keri-ruohoja, kahvee-, puuvilla- ja indigo-pensaita, man-
naa, balsamia, myrhamia ja monen laisia suitsutuksia.
Ylämaissa kasvatetaan vähän vehnää, ohraa, viinaa, o-
menoita ja persikoita. Karjan kaitseminen on siellä
paras elatus-keino. Kamelit, vuohet ja lampaat ovat
paimen-kansojen rikkaus. Ryöstäminen on kyllä mie-
lusa, vaikka vaivaloinen ja useasti vaaran alanen ela-
tus-keino. Hevoset ovat etenkin hyviä. Sisä-maissa
kaivetaan rautaa, vaskea, lyijyä, vuori-suolaa, karneoli-
ja rubini-kiviä.

2. Sivistys. Kasteet ja keinotyöt ovat huonoja.
Kauppa on kyllä vilkas, mutta Englantilaisien huos-
tassa. -Ulkomaille viedään kahveeta, balsamia, nahkoja
janälkä-kuren kyniä. Uskonto on mahomettilainen. Si-
vistys oli.ennen hyvällä kannalla, ja ovat Arabilaiset
vielä nytkin sivistyneemmät, kuin heidän naapurinsa
Turkkilaiset.

3. Hallitus. Maassa on monta pientä valta-
kuntaa, joiden ruhtinat ovat imania, emiria ja shei-
kiä. Maskotin ruhtina, jolla on maita myös - Per-
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siassa ja Afrikan itä-rannalla, on voimallisin ja sitä
sanotaan kaaniksi.

4. Kaupuntia: Medina, Mahometin hauta,
6 t. a. — Mekka, Mahometin syntymä paikka, siellä
on myös Käba-niminm moskee, jota sanotaan Abra-
hamin perustamaksi, ja johon mahometin uskolaiset o-
vat velkapäät matkustamaan kerran ijässään, 60 t. a.
— Dshidda, Mekan satama, 40 t. a. — Mokka,
paras kahvi-paikka. — Aden, vapaa satama, linno-
tettu, Englantilaisien vallan alla. — Maskat, hyvä
satama itä-rannalla, 60 t. a.

Iran eli Persia.
I. IVlaa.

1. Suuruus ja Rajat. Tämä 20 tuhatta pe-
nikulmaa avara lakeus on, kuin Arabiakin, enimmiten
tuntematonta maata/ Zagrosh-vnoret ja Tigris-virta,
erottaavat sen Turkin maasta. Persian lahden ja A-
rabian meren allot huuhteleevat sen eteläisiä rantoja:
idässä ovat Solimanin-vnoret luonnollinen raja Esi-
indiata vasten, ja pohjosessa on Venäjä, Kaspin meri
ja vapaiden Turkkilaisien eli Tattarilaisien maa.

2. Mantereen muoto. Lännen puolella on jo
mainitut jylhät Zagrosh-vuoret, pohjosessa Elbrus-ni-
minen harju, jonka korkein kukkula on Demavend,
ja idässä niin ikään ennen mainitut Solimanin-vuoret.
Näiden vuorien välys on, se mikä sitä on tutkittu
sasta, puutonta kangasta ja pöly-hiekalla peitettyä erä-
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maata. Ainuasti Kaspin meren alaset rannat ovat he-
delmällisiä viljamaita. Luode-kulmalla on Urmia-m-
--minen iso järvi, muuten ovat järvet pieniä. Samoin
ovat joetkin niin huonoja, että useammat kuivettuuvat
hiekkakankaalle jo ennen, kuin mereen ennättäävätkään.

3. Ilma. Ilma on yleeseen raitis ja taivas kir-
kas. Kesät ovat kuivia ja kuumia, ja talvet kylmiä.
Kesäkuun alusta marraskuun loppuun ei sada pisaraa-
kaan vettä. Kaspin meren rannoilla on ilma kostea ja
kuuma, mutta sen tähden terveydelle vahingollinen.

11. Asukkaat.

1. Kansakuntia, Asukkaita on noin 24 mil-
jonaa monesta eri-kansasta. Enin osa on Pers itäi-
siä, jotka ovat talollisia ja asuuvat ympäri koko maata.
Turkkilaisia ei ole kuin 1 miljona, mutta ovat kui-
tenkin vallan päällä olijat Jänteisessä eli Persian valta-
kunnassa. Afghanilaiset ovat pää-kansa koillis-kul-
malla samoin, kuin Beludshilaiset kaakkos-puolella.
Vähempi osa on Arabilaisia, Armenilaisia, Kur-
dilaisia ja Juutalaisia.

2. Elatus-keinoja. Maata viljeleevät ainuasti
Persiläiset, muut kaikki ovat paimen-kansoja, jotka
muuttaavat karjoneen paikasta paikkaan ja ryöstäävät
tiellä matkustavaisia. Maa-kauppaa, eli kuin täällä sa-
notaan karavani-kaxx^aa,, käyvät kuitenkin Armeni-
laiset, Juutalaiset jaHindulaiset niin suurissamatkuissa,
että tuhansia kuuluu yhteen matkueen. Mutta meri-
kauppa on tykkänään Englantilaisien vallassa. Muu-
alle vietävätä tavaraa on vähän, tuskin muuta kuin
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silkkiä, kameli-lankoja, rusinoita, opiumia eli valmu-
kukista tehtyä uni-ainetta, ja vähän käskeitä. Mutta
paras ja etusin elatus-keino on lndian tavaroin kulet-
taminen Euruopan raja-kaupuntiin.

3. Sivistys. Armeniläiset ja Kurdiläiset ovat
kyllä nimeksi ristittyjä, vaikka tavoiltaan hyvin paka-
nallisia, etenkin viimeksi mainitut, jotka pitäävät ryös-
tämistä ei ainuasti tavallisena, vaan vieläpä kiitettävä-
nä elatuskeinona. Muut kansat ovat enimmiten Ma-
liometin uskolaisia. Ainuasti joku osa vanhoja Persi-
läisiä on pitänyt vanhan uskontonsa ja ovat vieläkin
tulen kumartajoita, Muuten sanotaan Persiläisiä sivis-
tyneimmäksi kansaksi Mahometin uskolaisien seassa.
Sekä kansallisia että tieteellisiä kouluja on suuremmissa
kaupunneissa, vaikka ne, eurooppalaisiin yhtäläisiin lai-
toksiin verrattuna, ovat vähäpätösiä.

111. ValtakuEit&a.

Hallituksen suhteen jaetaan Iranin lakeus neliään
osaan, nimittäin:

1. Persian valtakunta, joka sisältää koko län-
teisen puolen, ja johon kuuluu 12 miljonaa asukasta.
Maan hallitsialla, eli Shakilla on korkein sekä maal-
linen että kirkollinenkin valta ja hallitsee ihan itseval-
tasesti, mutta ryöstöä, väkivaltaa ja muuta laittomuutta
valitetaan kuitenkin hyvin tavalliseksi. — Kaupuntia:
Teheran, shakin talvinen maja-paikka, silkki- tapetti-
ja teräs-tehtaita, talvisina aikoina siellä sanotaan ole-
van 130 tuhatta asukasta, jotka kesäksi muuttaavat
maalle ruttoa pakoon. — Ispahan, entinen pääkau-
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punti, ja vielä nytkin paras tehdas- koulu- jakauppa-
paikka, 200 t. a. — Hamadan, liina-kankaita, 50 t.
a. — Tauris eli Tabris, Armeniassa, Turkkilaisien,
Persiläisien ja Hindulaisien kauppa-tavaroiden kokous-
paikka, 100 t. a. — Shiras, ihanassa laksossa, kau-
pitsee hajuvettä ja muumie-nimistä lääkitystä. Maan
järistys on äskettäin hävittänyt suurimman osan kau-
puntia, ettfei ole, kuin 10 t. a. — Abusheer, paras
satama Persian lahden rannalla, 15 t. a.

2. Afghanistan. Afghanilaiset, joita myös Pa-
tanilaisiksi sanotaan, ovat kuin paimen kansat yleesen,
jaetut moneen lauma-kuntaan, joilla kyllä on oman ta-
keiset ruhtinat, jotka kuitenkin ovat Kabulin shakin
veron alaisia. — Kaupuntia: Kabul, shakin maja-
paikka, Persian, Turkin ja lndian kauppa-matkuitten
yhdyntä-paikka, 80 t. a. — Kandahar, Aasian kau-
niimpia kaupuntia, 100 t. a, —■ Herat, tehdas- ja
kaupan yhdyntä-paikka, 100 t. a.

3. Beludshistan. Maassa on monta paimen-
ja ryöväri-laumaa omilla ruhtinoilla, jotka ovat liitossa
keskenään Kelatin känin esimiehuuden alla. Ainua
muistettava kaupunti on Kelat, jossa kani asuu ja
Hindulaiset majamiehet valmistaavat kasteita ja käyvät
kauppaa, 25 t. a.

4. Maskotin ruhtinan ala on kapea maa Per-
sian lahden rannalla. Kaupuntia: Bender Abassi
oli ennen, kuin Ormus-sa,arikin, lndiankaupan tapuli-
paikka.



Esi-indian niemi.
I, Iflaa.

1. Rajat. Luoteessa erottaavat Solimanin vuo-
ret tämän, 30 tuhatta nelikulma-penikulmaa avaran nie-
men Iranin kankaasta ja pohjosessa Himalaija vuoret
Tiibetin vuorimaasta. Lännessä on Arabian meri ja
idässä Bengalin lahti.

2. Vuoria ja virtoja. Taitsi jo mainittua Hi-
malaija-harjua, jonka Everest-, Davalagiiri- ja
Tschamalaari-nimiset kukkulat ovat korkeimmat kai-
kista maan vuorista, kulkee poikki maan idästä länteen
Windhyan vuoret. Näiden kahden vuori-harjun vä-
lisessä, Hindustan-nimisessä, laksossa juoksee suuri
Ganges-virta, Himalaija-vuorista Bengalin lahteen.
Yhteen lahteen juoksee myöskin, Himalaija harjun poh-
jos-puolelta tuleva Buramputer eli Brahmapulra.
Länteisellä puolella on Sind- eli Indus-virta, monine
haaroneen. Vindhyan-vuorien eteläpuoleinen maa, ni-
meltä Dekan, on korkeata kangasta. Tämän kankaan
länteisellä rajalla ovat läntiset Ghat-vnoret ja itäi-
sellä puolella itäiset Ghat-vnoret. Läntisistä Ghat-
vuorista Arabian mereen vierättävää kapeata ranta-
maata sanotaan Mqlabar-ra,nnaksi. Itäisen matalam-
man rannan nimi on Koromandcl- eli Karnatik-
ranta.

3. Ilma ja hedelmät. Himalaija-harjun ava-
roilla rinteillä on ilma raitis, mutta niin viilec, että
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siellä kasvaa Euruopassa tavallisia hedelmiä, kuin ome-
noita ja perunoita. Sind-virran ranta-maat ovat mitä
kuivinta ja kuuminta maalla olla taitaa. Useasti voipi
vuosikausiakin kulua ennen, kuin vettä sataa. Virran
varret ovat kuitenkin hedelmällisiä niin avaralta, kuin
kevät-tulva nousee, mutta sitä ylempänä on pelkkää he-
delmätöntä auhtoa ahoa. Siilien sijaan on Ganges-vir-
ran avara lakso hedelmiltään mitä parasta olla taitaa,
mutta ilma on niin kostee, että on ihmisen terveydelle
vahingollinen. Täällä kasvaa runsaasti riisiä, vehnää,
maisia, tupakkaa, valmuja, joista opiumia valmistetaan;
puuvilla- silkki- ja indigo-pensaita, jonka lehdistä teh-
dään mailman paras siniväri; sokeri- ja bambu-ruoho-
ja; mustaa raskasta ieben-puuta, hyvän hajusta sandel-
puuta, laiva-aineiksi oivallista tiekki-puuta, hyvää päh-
kinöitä kasvavaa palmu-puuta ja kesämaan hedelmiä.
Dekanin niemen rannat ovat sekä ilmalta että hedel-
miltä mitä ihaninta olla taitaa, etenkin läntinen Ma-
labar-ranta, jossa kasvaa paljon ryytiä, niinkuin pip-
puria, kanelia, inkiveriä ja kardemummaa. Mutta näitä
ei kasva itäisellä, hiekka-peräsellä Koromandel-rannal-
la. Muutenkin ovat nämät rannat toisistaan hyvin e-
roovaiset. Kuin Malabar-rannalla, toukokuusta syys-
kuuhun, on sade-aika, niin Koroniandel-rannalla on iha-
nin kesä, ja kuin täällä taas on sade-aika, syyskuusta
joulukuuhun, niin siellä on kesä. Toinen erotus on
taas se, että länsi-rannalla on hyviä satamoja ja syvä
vesi, mutta itä-puolella ovat rannat mataloita ja meren
virta väkevä ja sen tähden laiva-kululle vaikeampi. De-
kanin ylä-maat ovat kuivempia, ja niiden paras rikkaus
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on kulta, hopea ja muut metallit sekä kalliit kivet,
niinkuin kiiltokivi eli timantti, rubiini, safiiri, ametisti
ja turkosi. Mailman paralta helmiä saadaan sukelta-
malla Ceilonin saaren ja mantereen välisestä salmesta.

11. Asukkaat.

1. Kansoja. Alku-peränen kansa on Hin-
dulainen, jota nykyjään taitaa olla noin 15 miljonaa.
Ne olivat ennen jaetut perittäviin säätyihin, jotka eivät
naimisella eikä muuten saanut sekaantua toisiinsa. Senpä
tähden ovat vielä nytkin oppineet japapit, joitaBrah-
miniksi sanotaan, ikään kuin toinen muusta rahvaas-
ta sekä tavoiltaan ja sivistykseltään että muodoltaan
ja ruumiiltaan erotettu kansa. Myöhemmin maahan
muuttaneista kansoista on Turkkilaisista ja Persi-
läisistä yhdistämällä syntynyt Mongolilainen kansa
merkillisin. Niitä on noin 18 miljonaa. Vaikka ne
sanoovat olevansa Mongolilaisia, niin heillä ei ole mi-
tään Mongolilaista ominaisuutta. Kielikin on Hindu-
lainen. Pienempiä kansoja ovat: Persiläiset, Ara-
bitaiset, Armcniläiset, Kiinalaiset ja Juutalai-
set. E'uruoppalaisia sanotaan olevan puolen toista
miljonaa. Yhteesen arvataan väki-luvun nousevan 180
miljonaan. Monesta, täällä puhutusta kielestä, on Per-
sian kieli pidettävänä valta-kielenä, sillä sitä puhuuvat
enimmät ruhtinat ja Englantilaiset käyttäävät sitä kir-
joja vaihtaissa niiden kanssa. Kauppa on Englantilai-
sien vallassa ja on samoin, kuin emämaassakin hyvin
ankara. Muualle viedään silkkiä ja silkki-kankaita,
puuvilloja ja puuvilla-kankaita, opiumia, indigo-painetta,
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sokeria, arrakkia, pippuria ja muita ryytiä, kalivia-
ja tie-lehtiä.

2. Uskonto ja sivistys. Uskontoja on monta.
Hindulainen pää-kansa tunnustaa Brahman uskontoa.
Kolme on heillä jumalaa: Brahma, Wisnu ja Siva,
jotka vastaavat meidän Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä,
kuitenki sillä erotuksella; että Brahman on mailman
luoja, Visnu sen hoitaja ja Siva sen hävittäjä. Raa-
mattu on kirjotettu pyhällä Sanskritin kielellä, jota ei
enään puhuta. Brahman uskon jälkeen on Mahometin
uskonto täällä yleisin. Sitä tunnustaavat ruhtinat, Turk-
kilaiset, Persiläiset ja Arabilaiset kansat. Ristin us-
koon kuuluuvat Englantilaiset ja muut Euruoppalaiset
sekä joku Aasialainenkin. Muutamat Persiläiset In-
dus-virran varrella ovat tulen kumartajoita. Kansalli-
nen sivisteys on täällä tuhansia vuosia vanhempi, kuin
Euruopassa. Maan viljelys, karjan korjuu, kasteet,
taiteet ja tieteetkin luullaan täältä tulleen Länsi-aa-
siaan ja sieltä Eurooppaan. Nykyjään ovat Hindulai-
set kuitenkin Euruoppalaisiajalempana, kuin muka tah-
toovat, samoin kuin Kiinalaisetki, tulla omillaan aikoin,
eivätkä luule muukalaisilta neuvoa tarvitsevansa. Y-
leisesti ovat Hindulaiset hyvin hiljasta, hyvä-sopuista
ja jumalista kansaa. Jumaloitaan miellyttääksensä vai-
vaavat he ruumistaan monin tavoin, hukuttaavat itsiään
pyhän Ganges-virran aitoihin, ja lesket polttaavat it-
sensä elävinä yhdellä roviolla, millä miehien kuolleita
ruumiita poltetaan. Sama oppi kieltää kuitenkin toi-
sen verta.vuodattamasta. Oikeen hurskaat eivät teir
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rasta eläimiäkään, mutta eläävät maan kasvuilla ja he-
delmillä.

111. Valtakuntia.

Ainuasti Himalaija-harjun rinteillä oleva ruhtina-
kunta Nipdl ja lndian meressä oleva Malaija Diva
niminen saaristo ovat oman takeisia valta-kuntia. Kaikki
ranta maat ja paras osa sisä maistakin on enimmäk-
sen Englantilaisien ja pienemmäksi osaksi muiden val-
lan alla. YTä-maissa hallitsee vielä joita kuita ruliti-
noita, mutta nekin ovat Englannin vallan alasia. Eng-
lantilaisien oman hallituksen alla olevat maat jaetaan
neljään lääniin, jotka ovat:

1. Kalkutan lääni, johon kuuluu Ganges-lakso
ja Indus-virran pohjos-rannat. Kaupuntia: Kalkutta,
Ganges-virran varrella, maaherran asunto, Aasian pa-
ras tehdas- ja kauppa-paikka, monta koulua sekä ris-
tityltä että Mahometin ja Brahman uskolaisia varten,
800 tuhatta asukasta. — Patna, Ganges-virran var-
rella, käypi kauppaa Nipälin ja Butanin kanssa, josta
myskiä ja rabarberia tuodaan, 300 t. a. — Bend-
res, niin-ikään Ganges-virran varrella, lndian toinen
kaupunti, Brahminien pääpesä, korkia-koulu, jossa on
300 opettajaa ja 5,000 oppilasta, hyvä kauppa-ja teh-
das-paikka, 500 t. a. — Delhi, Dsjumnan varrella,
oli ennen Mongolilaisien vallan kuulusa pääkaupunti,
mutta on nyt huonontunut, 200 t. a. — Lahöre,
Ravi-virran varrella, Hindulaisienruhtinoiden muiiionen
pääkaupunti, silkki-tehtaita, 100 t. a.
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2. Madras-niminen lääni, johonkuuluu itäranta
ja eteläinen länsi-ranta. Kaupuntia: Masulipatam,
paras valkama itä-rannalla, 75 t, a. — Madras,
pääkaupunti tässä läänissä, rikas kauppa- ja tehdas-
paikka, 460 t. a. — Kalikut, pieni kaupunti, Ma-
labar-rannallj^oli ensimäinen kaupunti, johon TFaseo
di Gama tuli vuonna 1498

3. Bombayn lääni, johon kuuluu Kanara ja
Konkan-nimiset länsi-rannat sekä, Ämö./-niminen maa
Sind-virran etelä-varrella. Kaupuntia: Punah, Viina-
sessa Aurungabad-nimisessä maassa, ennen Hindulaisien
ruhtinoiden pääkaupunti, 150 t. a. — Bonbay, lää-
nin esimiehen asunto, Englannin sota-laivaston satama,
lndian toinen kauppa-paikka, 500 t. a. — Surat,
Tapti-virran suussa, kauppa- ja tehdas-paikka, 180 t.
a. — Heiderabad, Sind-virran varrella, 150 t. a.
— Bombay-kaupunnin tienoilla ovat Elefante- ja Sal-
sette-nimiset saaret, joissa on vuoreen hakatuita brah-
malaisia temppeliä.

4. Ceilonin saari. Kaupunti: Colombo, maa-
herran asunto, kalliita kiviä ja mailman paras kaneli,
50 t. a.

Portugalilaisilla on Goa niminen siirtomaa Ka-
naran ja Konkan rantojen välillä jaDiu Gutsurat-nie-
men etelä-rannalla.

Ranskalaisilla on Pondichery ja Carical Ko-
romandel-rannalla, Chandernagor Bengalissa ja Ma-
ho Malabar-rannalla.

Kiinalaisilla on Butanin valta-kunta, Himalaijan
rinteillä.
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Englantilaisien veromaista ovat merkillisimmät:
I. Kashmir, kaunis vuori-maa Himalaijan luode-

harjulla.
2. Rasputaana eli Rasputtien pienet ruhtina-

kunnat erämaassa Indus- ja Ganges-virtojen välillä.
3. Maharallien ruhtinakunnat Vinhyan-vuorien

molemmilla rinteillä. Paras kaupunti on Baroda, Kam-
bai-lahden itä-puolella, 100 t. a.

4. Nitsamin ruhtinakunta Golkonda-nimisellä y-
längöllä. Pääkaupunti Heiderabad, kiilto-kivien hi-
onta, 200 t. a. — Ellora, merkillinenvuoreen haka-
tun temppelinsä tähden.

5. Meisoren valtakunta, eteläisen niemen kes-
kellä. — Pääkaupunti Meisore, 50 t. a.

6, Travankor, lounat-rannalla. Kaupunnit:
Travonkor ja Trivanderam.

7. Lakka Diva saaristo lndian meressä.

Taka-indian niemi.
I. Maa.

1. Rajat, Taka-india yhtyy luoteessa Esi-in-
diaan ja pohjosessa Tiibetin ja Kiinan maihin; mutta
rajat näitä maita vasten eivät ole tarkoin määrätyt.
Itä-rantoja huuhtelee Kiinan meri ja sen lahdet Ton-
kin ja Siam. Lännessä on Malakka-sahni jaBen-
galin lahti. Avaruus on noin 18 tuhatta sarka-peni-
kulmaa.
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2. Mantereen muoto. Ylä-maa on paraaksi
osaksi tuntematonta. Pohjosessa on tuntemattomia vuori-
harjuja, jotka lännessä yhtyyvät Himalaija-vuoriin. Näis-
tä juoksee niin-ikään alku-puolellansa tuntemattomat
virrat Bramapiitra, Iravadi, Soluen, Menam,
Me-kong ja Songkoi, jotka suu-puoleltaan tulvai-
leevat lavealta yli kaitaansa. Ylempänä ovat joki-lak-
sot pitkiä ja kapeita. Merkillinen on se, että tulva-
ja pako-veden aikaa itä-rannalla kestää puolen vuo-
rokautta, kuin sitä muualla mailmassa ei kestä kuin 6
hetkeä.

3. Ilma. Ylä-maissa sanotaan ilman olevan vii-
leen ja raittiin, mutta kapeissa ja syvissä joki-laksoissa
on päivän helle lii'an rasittava, jaEuruoppalaisien ter-
veydelle vahingollinen. Rantamaat ja jokien laksot o-
vat hyvin hedelmällisiä, mutta muu maa hedelmätöntä.
Hedelmät ovat melkeen yhtäläisiä, kuin Esi-indiassakin.
Paitsi Esi-indiassa tavallisia puita kasvaa täällä myös
perkka-pnita,, jonka mahalasta keitetään moneen tar-
peeseen sopelias gutta-perkka. Merkillistä on, ettei
täällä pidetä kamelia, aasia, lampaita, tuskin hevosia-
kaan; mutta siihen sijaan paljon elehvanttia, lehmiä ja
sikoja.

11. Asukkaat.

1. Asukkaat, joita arvataan olevan noin 36 milj.,
ovat enimmiten Mongolilaista kansaa. Itä-puolella
ovat he tavoiltaan ja sivistykseltään, kuin Kiinalaiset,
mutta länsi-puolella tahtoovat enemmiten seurata Hin-
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dulaisien tapoja. Malakka-niemellä asuu toinen ihmis-
kanta eli Malaijiloinen.

2. Uskonto ja sivislys on itä-puolella Kiina-
lainen ja läns-puolella Hindulainen. Kuitenkin on vii-
me aikona vähä ristityitä tänne muuttanut ja kääntä-
nyt maan asukkaitakin ristin uskoon. MalaijilaisetMa-
lakan niemellä tunnustaavat Mahometin uskontoa.

3. Kauppaa käyvät täällä Englantilaiset ja
Kiinalaiset, jotka hakeevat täältä tiekki-puuta laivan ai-
neeksi, elehvantiu luita, indigo-painetta, puuvilloja ja
ryytiä ja palmupuun pähkinöitä.

111. Valtakuntia.

1. Englannin vallan alla on koko läntinen ranta,
paitsi Malakka-niemi. Pohjosin puoli Brahmaputran
varrella oleva vuori-maa on 1) Assam, jossa kasvaa
viljalta tie-lehtiä, puuvilloja ja sökuria. Bengalin lah-
den luode-ranta on 2) Arrakan jossa on kaupuntia
Arrakan ja Akyab, molemmat hyvät kauppa-paikat.
Iravadi-visran stiussa on 3) Pegu, jossa on kaupun-
nit Rangun ja Pegu. Bengalin lahden etelä-ran-
nalla on 4) Tenasserim, 5) Kauppa-kaupunnit Ma-
lakka ja Singapor ovat molemmat Malakka-niemellä.

2. Birman valtakunta Iravadi virran ylä-var-
rella. Asukkaita sanotaan sotaisimmiksi kaikista Ta-
ka-indian kansoista. Hallitus-muoto on itsevaltanen.
Itsevaltiaan nimikin on niin pyhä, etfeivät alamaiset
saa hengen haastolla sitä mainita. Pääkaupunti on
Ava, rakennettu bambu-ruohoista, 70 t. a.
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3. Siamin valtakunta, Menam-virran ympäris-
töllä. Siamilaisia sanotaan sivistyneimmäksi kansaksi
Taka-indiassa, mutta luonnoltaan pelkuriksi. Hallitus-
muoto on itsevaltanen. Pääkaupunti Bankok, raken-
nettu osaksi korkeille pylväille, ettei tulvu-vesi huonei-
sin kohoaisi, ja toiseksi osaksi bambu-ruohoista teh-
dyille lautoille, jotka uiskenteleevat veden pinnalla; Ta-
ka-indian paras kauppa-paikka, 400 t. a.

4. Annamin valtakunta, niemen itäinen puoli.
Oli ennen Kiinalle veron alainen. Kaupuntia: Bak-
king tahi Kesho, Songkoi-virran varrella, 140 t. a.
— Hue-fu, pääkaupunti meren rannalla vahvasti va-
rustettu, 50 t. a. — Saigon, paras kauppa-paikka,
100 t. a.

5. Malakan niemellä on monta pientä valta-
kuntaa, joiden ruhtinoilla on rajotettu valta. Aatelisto
on voimakas.

6. Andaman- ja Nikobar-saariMa, Bengalin
lahdessa kasvaa hyviä palmu- ja leipä-puita. Asukkaat,
jotka Andamaan saarilla ovat malajia ja Nikobar-saa-
rilla niegerijä, eläävät vapaudessa, kuin eivät Tanska-
laiset pidä huolta heidän Nikobar-saarille perustamasta
vallasta.

Itä-indin saaristo.

Itä-indian saaristo on suurin saaristo maan pii-
rillä. Maa on vuorista. Maan-alanen tuli on hyvin
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likeellä maan pintaa; senpä tähden täällä tapahtuu u-
seasti maan täräyksiä, ja tuli-tunturia on myös monta.
Ilma on kapeilla ja alaisilla ranta-mailla hyvin kuuma
ja terveyttä turmelevainen. Samsa Pellervoinen on hy-
vin runsaasti jaellut antimiaan näille saarille. Täällä
ja etenkin ylä-maissa kasvaa äijältä tiekki-, ieben-, perk-
ka-, santeli-, palmu- ja leipä-puita; pippuria, kanvert-
tia, nielikoita, muskottia ja muita ryytiä; sokuri-ruo-
hoja, puuvilla-ja indigo-pensaita; riisiä, maisia ja muuta
viljaa. Samoin on täällä paljon kiveitä, etenkin: kul-
taa, platinaa ja kiiltokiviä (Borneon saarella), tinaa
(Sumatran saarella). Mutta Tapiolan isäntä on ollun-
na sitä saidempi. Maa-eläimistä on puute, joka puute
on sitä tuntuvampi, kuta enemmin mänee itään päin.
Sumatran saarella loppuuvat tiigerit, sudet jamuut koi-
ran sukuiset metsän pedot. Borneon saarella häviää-
vät myös elehvantit, sarvi-kuonot ja leopardit: lam-
paita ja vuohia on vähän. Merkillistä on, että hevo-
nen, joka ei mänesty Taka-indiassa, tulee täällä hy-
vin aikoin. Mutta apinoita, villi-sikoja ja hirviä on
paljon.

Peri-asukkaat ovat mustaa Papua-nimistä, kan-
saa; mutta Malaijiloiset ovat heiltä valloittana ran-
tamaat. Papua-kansa elää luonnollisessa vapaudessaan,
on raaka ja sivistymätön. Malaijilaiset ovat ankaroita
meri-rosvoja. Sivistys, kasteet ja keinollisuus ovat huo-
nolla kannalla. Kasteita ja keino-töitä harjottaavat ai-
nuasti Kiinalaiset jaEuruoppalaiset maja-miehet. Kaup-
pa on vilkas, vaikka vieraiden vallassa. Uskonnon
puolesta ovat Papua-kansa pakanoita, Malajit Maho-
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metin uskolaisia. Joita kuita on lähetys-saarnaajat
saanna käännetyksi ristin uskoon.

Valtiollisessa suhteessa on tämä saari-mailma pa-
raaksi osaksi Alamaalaisien ja pienemmäksi osaksi Es-
panjalaisien vallassa. Alamaalaisilla on suuret ja pie-
net Sunda-saaret sekä Molukki-saaret ja Espanjalaisilla
Philippinit.

Suuria Sunda-saaria on neljä:
1. Sumatra. Malakka salmi erottaa tämän saa-

ren manner-maasta ja Sunda-salmi Javasta. Saarella
on suuria vuoria, joista saadaan kultaa. Kanvertti ja
pippuri ovat paraita kauppa-tavaroita.

2. Java on pienin, mutta väkirikkain japaraite
viljelty näiden saarien joukossa. Ihmisiä on 10 miljo-
naa. Kahvi on saaren paras kasvu, sen jälkeen riisi
ja sokuri (josta keitetään väkevätä arrakkia), muuten
kasvatetaan myös paljon tie-lehtiä ja kanelin kuoria.
Saari on tykkänään Alamaalaisien vallassa. Kaupun-
tia: Batävia, luode-rannalla, ennen vanhaan Aasian
paras kaupunti, Alamaalaisien siirto-maiden hallituksen
pää-pesä, on nyky-aikana paljon alenna entisestä mah-
tavuudestaan, asukkaita ainuasti 55 t. — Smabaija,
koillis-rannalla, nykyjään paras kaupunti, 80 t. a.

3. Borneo, suuruudeltaan kolmas saari maan
piirillä. Täällä on paljo kultaa, timanttia eli kiilto-
kiviä, kaiken mailman paras kanvertti, palmun pähki-
nöitä, perkka-puita.

4. Celebes on kumman muotonen saari ikään
kuin yhteen kasvanut neljästä niemestä. Hevosia ke-
hutaan hyviksi. Alamaalaisien paras kaupunti on Ma-
kassar.
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Pieniä Sunda- saaria on monta, joista suurin on
Timor, joka paraaksi osaksi on Alamaalaisien japie-
nemmäksi osaksi Portugalilaisien vallassa.

J/o/MMZ-saarista ovat Amboina, Dshilolo ja
Seram suurimmat. Näitä sanotaan myös r}ryti-saa-
riksi sen tähden, että paraat ryydit niin kuin muskot-
ja nielikka-puut täällä mänestyyvät paraiten.

Philippi-saaxia, on kaksi suurta, nimittäin Luzon
ja Mindonao, 7 keskinkertaista ja monta pienempä-
tä. Luzonin saaressa saadaan kulta-hiekkaa, hyvää
sökuria, kahvia, indigo-painetta, hienoja puuvilloja, hy-
vää tupakkaa, ja kesä-maiden hedelmiä. Melkeen koko
saari on Espanjalaisien vallassa. Mindanaon saarella
on kyllä omia ruhtinoita, mutta ne ovat Espanjalaisille
veron alaisia. Kaupunti Manilla, Luzonin saarella,
Espanjalaisen maaherran istuin, hyvä kauppa, 120 t. a.

Kiinan valtakunta.
1. Maa.

1. Avaruus. Altai-vuorien rinteiltä pohjosessa
Himalaijan rinteille etelässä, Kiinan- Keltasen ja Ja-
panin merien rannoilta idässä Belurtag eli Sumu-vuo-
rien rinteille lännessä leviää maa, joka on suurempi,
kuin Eurooppa. Se on avaruudeltaan noin 100 tuhatta
sarka-penikulmaa, ja siis siinä suhteessa kolmas maan
piirillä. Kaikki tämä kuuluu Kiinan valtakuntaan. Sen
pää-osat ovat: Kiina, Tungusia eli Manshuria,ji\
veron alaiset maat Mongolia, muinaisen Dsungaiia.
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jolla nyt on nimi liii, ja pieni Bukaria eli Kor-
kea Tataria. Pienemmät maat Anam, Korea ja
Butan ovat vaan nimeksi Kiinan vallan alla, ja Tii-
betin vuorinen maa on ihan oman takeinen valtakunta.
Kiinan keisari luulee kyllä niidenkin maiden olevan
Kiinalle veron alasia, vaikka vero joka vuosi jää mak-
samatta.

2. Maan laatu. Kiinan maat ovat osittain
korkeita selanneita, osittain mataloita alankoja. Tun-
gusia, josta itä-puoli kuuluu Venäjän vallan alle, on
täynnä jyrkkiä vuoria, joiden välisissä laksoissaAmur
ja sen lisä-joki Sangari juokseevat. Mongolia on
täynnä korkeita selanneita, mutta suurin osa sitä on e-
rä-maata, nimeltä Kobi. Pohjos-puolella on Altain
ja etelä-puolella Kangain korkeat vuori-harjut, joista
Ylä-kemi eli Jenisei, Selenga ja Amur virrat saa-
vat alkunsa, lilin maan etelä-puolella on jylhä vuori
Thian-schan eli Taivaan harju. Siitä luoteesen on
tasanen selänne, joka vähitellen alenee Kirgisin kan-
kaasen päin. Tämän selänteen laksoissa on suuria jär-
viä, niin kuin: Saisan, lialkash, Alaklukul ja
Issikul, sekä virrat Irtish, liii jaSiir-daria. Kor-
kea Tataria on melkein kaikin puolin vuorilla ympä-
röity. Pohjosessa ovat Taivaan vuoret, lännessä
Melurtag eli Sumu-harju, lounassa Mustag eli
Jäävuoret ja etelässä Kuen-luen eli Kulkku har-
ju. Näiden vuorien välisellä selänteellä juoksee Ilier-
kan*joki Lopn or-järveen. Tiibetin jylhästä vuori-
maasta alkaavat Jantsekiankin ja Iloanghon an-
karat virrat. Niiden lähteet ovat melkein lähellä toi-
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siansa. Juoksussaan eroaavat kyllä kau'emmaksi toi-
sistaan, mutta lähestyyvät taas toisiansa likempänä me-
ren rantaa. Etelä-puolella juoksee Sikiang eli Tiiger-
joki. Näiden virtojen alangot ovat Kiinan parasta maata.
Maa Sikiangin ympärillä on ihanata- ja vaihtelevaista,
siellä on uhkeita metsiä, hyvin viljeltyjä laksoja, joissa
kasvaa kesämaiden hedelmiä, kanvertti-puita jatie-pen-
saita. Jantsekiangin ja Hoanghon välisessä alangossa
kasvaa runsaasti puuvilla-puita, sokuri-ruohoja ja silk-
ki-pensaita. Hoanghon pohjos-puolella ei näitä paljon
tavata. Vehnän, riisin ja tie-lehtien sato on huonom-
pi, mutta siihen sijaan on siellä muita tavallisempia
vilja-lajia, jalava- ja poppeli-metsiä, nurmi-ketoja jahy-
viä karjan laitumia.

3. Ilmon laatu. Ilma on näin avarassa ja
epätasasessa maassa hyvin vaihtelevaista. Tiibetin ra-
jalla, joka on korkein kaikista mailman maista, on il-
ma yhtä kova, kuin meidän Lapissa; Korkean Tata-
rian, Mongolian ja lilin ylänneillä ovat talvet kylmiä
ja kesät kuumia, että joet ja puut kuivettuuvat, mutta
Kiinan alangoilla ihana ja mieto, kuin kesä-maissa.

11. Asukkaat.

1. Ihmisiä arvataan olevan noin £00 miljonaa.
Jos niin tosin lienee, niin tämä valta-kunta olisi siinä
suhteessa eusimämcn maan piirillä. Kansakuntia on
monta, joista enimmät ovat Kiinalaisia, jotka ovat
Aasian ja Mongolilaisen ihmis-kannan sivistjmein kan-
sa. Pienempiä kansoja ovat Tungusilaisct, Mon-
golilaiset, yhtänimisissä maissa, Kalmukkilaiset eli
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Koiran kuonolaiset, lilissä, Tatarilaiset eli Turk-
kilaiset, korkeassa Tatariassa.

2. Elatus-keinoja. Maan viljelystä pidetään
Kiinassa ja Tatariassa muita töitä ja elatus-keinoja ar-
vollisempana; mutta Tungusiassa, Mongoliassa ja li-
lissä elättäävät ihmiset henkensä paraimmasti karjan
kaitsemisella ja metsän käynnillä. lilin koiran kuono-
laiset harjottaavat sen ohessa vielä ryöstöäkin. Maan
viljelyksen arvoa korottaa sangen paljo se vanhan-ai-
kunen tapa, että keisari, hänen poikansa jayläisemmät
virkamiehet vuosittain, kevät-juhlaa viettäessä, tarttuu-
vat aatran kurkeen, ja kyntäävät kukin jon kun va'on.
Senpä tähden onkin maa monin paikoin niin hyvästi
viljelty, että se kantaa kolmikertasen kasvun vuodessa.
Kuin ensimäinen kasvu on joutumassa, kylvetään toinen
siemen vakojen väliin; sen kasvaessa, leikataan ensi-
mäinen vilja, ja sen sijaan kylvetään kolmas. Jokien
varsilla asuu ahkeroita kalastajoita. Merkilliset ovat
heidän uivat saaret. Niiden pohja eli alus tehdään
bambu-ruohoista, jotka kannattaavat saarta veden pin-
nassa. Tälle pohjalle kannetaan multaa, ja mullalle ra-
kennetaan maja, ja majan ympärykselle ryytimaa eli
ruohosto. Tämmösessä saaressa asuu kalamies peree-
nensä, ja vieläpä varpusia ja kyyhkysiäkin Järvillä ja
virroilla kulkeevat tämmöset saaret, kuin suuret laivat,
purjeiden ja airojen avulla.

3. Kauppa. Ulkomainen kaupan käynti on huo-
nointa, mitä maan päällä olla taitaa, kuin ei Kiinan
hallitus ole suvainut mitään kansakäymistä muukalaisien
kanssa. Mutta sisämainen liike veneillä virtoja ja kai-
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rantoja myöten on sitä vilkkaampi. Ei missään ole Jo-
kiloilla niin suuri liike kuin täällä. Kaivantoja on pal-
jon ja summattoman suuria. Merkillinen on suuri Kei-
sarin kaivanto, joka yhdistää Pekingin ja Kantonin
kaupunnit, ja on niin pitkä kuin jos Euruopassa kai-
vettasiin kanava Itämerestä Aadrian mereen. Mutta
jos kaivantoja on paljon ja hyviä, niin on teitä siihen
sijaan vähän ja nekin peräti huonoja.

Ennen ei muukalaisia laskettu muualle, kuin Kan-
tonin kaupuntiin, Sikiang-virran suuhun, mutta vuonna
1812 pakottivat Englantilaiset heitä avaamaan muuka-
laisille kauppa-laivoille myös 4 seuraavata valkamaa:
Schanghai, Ningpo, Fulsey ja Amoj. Nyt pää-
see, mihin valkamaan vaan tahtoo.

4. Uskonto ja sivistys. Kiinassa on kaksi us-
kontoa, nimittäin vanha Budan oppi, jota alanen jaym-
märtämätön kansa tunnustaa ja Konfutsen parannettu
oppi, jota sivistyneemmät säädyt omistaavat. Tungu-
siassa, Mongoliassa ja lilissä on Laman oppi yleisin;
mutta Tatariassa tunnustaa suurin osa kansaa Mahome-
tin oppia. Kiinalaiset ovat Aasian sivistynein kansa,
vaikka heidän sivistyksensä pysyy samalla kannalla,
kuin se oli tuhansia vuosia tätä ennen. Niin olivat
esimerkiksi kirjan paino, kompassi, ruuti, posliinin ja
silkin valmistus ja rokon pano Kiinassa tuhansia vuo-
sia ennen tutut kuin Euruopassa; vaikka he nyt niis-
säki keinoissa ovat jääneet Eurooppalaisia jälemmäksi.
Tungusilaiset ja Mongolian kansa ovat huonommalla
kannalla. Mutta Turkkilaiset Tatariassa ovat parem-
min sivistyneitä.
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5. Hallitus-muoto on itsevaltanen. Keisari
on maan yläisin isä, jota kaikkien pitää vastustele-
matta totella. Kansa on kuin ala-ikäinen lapsi, jolla
ei ole yhteisissä asioissa minkään laista tahtoa eli oi-
keutta. Mutta keisari ei ole ainuasti valtakunnan vaan
myös uskonnon pää eli piispa. Hän on "taivaan
poika", ja sen tähden on alammaisien henki ja tavara
hänen mieli-vallassaan. Hän säätää ja kumoo lakia ja
asetuksia keltään neuvoa kysymättä. Kansan pitää häntä
polvillaan rukoileman. Korkeimmat virkamiehet ovat
Mandarinit, joita keisari nimittää 31 tuhatta. Näistä
kuuluu 13 tuh. sivili- ja 18 tuli. sota-virkoihin. Man-
darinit nimittäävät alaisempia virka-miehiä. Itse-valta-
sen keisarin ja tahdottoman kansan välimiehenä on op-
pineiden sääty; sillä ei kukaan pääse korkeampaan vir-
kaan, joka ei ole ollunna kolmessa kovassa tutkinnos-
sa, eikä keisari, vaikka itsevaltiaskin, saa sivili-virkoi-
hin korottaa muita kuin oppineita, jotka sen tähden o-
vat Kiinassa suuressa arvossa ja kunniassa. Keisari
kuulee heidän mieltä, ja heidän mieli-alansa hallitus-a-
-sioissa on suurempi kuin muiden alamaisien. Sota-vir-
kamiehiä nimittää keisari oman tahtonsa mukaan, mut-
ta senpä tähden heitä ei pidetäkkään niin suuressa ar-
vossa, kuin oppineita. — Veron alasissa maissa, Tun-
gusiassa, Mongoliassa, Hiissä ja Tatariassa, on kullakin
lauma-kunnalla omat ruutinansa, jotka kyllä maksaavat
keisarille vuotisen veron, mutta saavat häneltä yhtä-ar-
vosia lahjoja.

Kaupuntia Kiinassa: Peking, Peiho-joen suussa,
pääkaupunti, 2 miljonaa asukasta; täällä on jon kun
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lainen akatemia, jonka alle Kiinan lukemattomat kou-
lut kuuluu, tahti-huone eli observatorium, kirjapainoja
kirjasto, jossa on 300 tuhatta kirjaa ja jokaon suurin
uiko puolella Eurooppaa. — Nangklng, Jantsekian-
gin suussa, silkki- ja puuvilla-tehtaita; merkillisin ra-
kennus on posliini torni, joka on yhdeksän kertailen
ja 200 jalkaa korkea; asukkaita on 1 miljona. —

Kanton, Sikiang-joen suussa, hyvä kauppa-paikka, ai-
nua kaupunti johon muukalaisia on vanhastaan lasket-
tu, 1 miljona asukkaita. — Schanghai, Ningpo,
Futscheu ja Amoj, ovat uudempia Eurooppalaiselle
kaupalle avattuja valkamoja, joissa kussakin on noin
300 t. a. — Saaria: Tulvan, josta saadaan paljon
kultaa, hopeata, vaskea, riisiä ja puuvilloja. Hainan,
Tonkin lahdessa. Makao, Kantonin edustalla, on Por-
tugalin vallan alla. Hong-koug, pieni Englantiin
kuuluva saari, jossa Englantilainen sota-väki majailee.

lääkaupunnit vero-maissa ovat: Mukden, Tun-
gusiassa, 100 t. a. — Urga, yliinäisen papin jaKii-
nalaisen maaherran asunto; Maimatschin, Venäjän
kaupan pesä-paikka, molemmat Mongoliassa. Järki-
ang, Tatariassa, Kiinalaisen maaherran asunto, 80 t.
a. — liii, lilin maassa.

Japanin valtakunta.

Niponin suuri saari ja kaksi pienempää Kiu-
siu ja Sikokf ovat Japanin eli Auringon nousun
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valtakunnan omantakeiset maat. Veron-alasia maita o-
vat Jesson saari, etelä-puoli Sakhalinin eli Turu-
kain nientä ja £^ri7/-saaristo.

Myrskynen meri piirittää näitä saaria. Rannoilla
on paljon kivi-karia ja veden alasia luotoja. Saarien
sisus on vuorinen. Tuli-tunturia on monta ja maan
järäykset hyvin tavallisia.

Japanilaiset ovat Mongolilaista ihmis-kantaa ja
seisoovat yhtäläisellä sivistyksen kannalla kuin Kiina-
laiset. Yhtäläisellä ahkeruudella kuin Kiinalaiset, vil-
jeleevät he vuorista ja kivi-peräistä maatansa; kasvat-
taavat paljon riisiä, vehnää, tie- ja silkki-pensaita, tu-
pakkaa; valmistaavat hyviä silkki-, puuvilla- ja poslii-
ni-tavaroita. Sisä-mainen kauppa on vilkas. Niponin
saarella on ristiin rastiin hyviä teitä. Ulkomainen
kauppa on sitä vasten melkein mitätön. Nyky-aikoin
asti on ainuasti Alamaalaiset ja Kiinalaiset kauppiaat
saanna tulla Japaniin, eikä nekään muuta kuin Nan-
gasakin valkamaan; mutta nykysin ovat Pohjos-ame-
rikan liitto-vallat pakottaneet heitä avamaan muitakin
valkamia mailman kaupan kululle.

Uskonto. Alaisen kansan uskonto on Budan us-
ko; mutta oppineilla on Kon-fut-seen järjellinen us-
konto. Sävyltään sanotaan Japanilaisia rehellisiksi, mie-
huullisiksi, ilosiksi ja puheliaiksi.

Hallitus. Valtakunnankorkein hallitsia on Dalri
eli paavi, joka ei puutu mihinkään maallisiin asioihin;
mutta asuu hovissaan ja kunnioitetaan kuin Jumalaa.
Toinen vara-hallitsia on Kubo, jolla on kaikki maal-
linen valta. Sekä hallitus että kaikki korkeammat
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virat ovat perittäviä eli mäneevät peruna isän kuoltua
pojalle.

Kaupuntia: Jeddo, Niponin itä-rannalla, Ktibon
asunto, jonka hovi on katettu kulta-levyillä, 1 miljona
asukkaita. — Miako, myös itä-rannalla, Dairin linna,
kauniita kirkkoja, korkeita kouluja, suuria kirjastoja ja
kirja-tehtaita, 500 t. a. — Nangasaki, Kiu-siu-saa-
ressa, hyvä valkama, 60 t. a.

Turanin lakeus.

Tämän maan vanhin nimi on Turan; mutta uu-
demmat maa-tieteen teidät ovat antana sille nimeksi
Turkestan, suuri Bukaria ja vapaa Tataria.
Idässä erottaapi Belurtag eli Sumu-harju tämän maan
pienestä Bukariasta; pohjosessa se yhtyy Siperiaan;
lännessä erottaavat Ural-virta ja Kaspin meri Venäjän
maasta; etelässä Himalaijan harju Afghanistanista ja
erämaat Persiasta.

Maa Beluriin päin on vuorista, kaunista jahedel-
mällistä; mutta paras eli suurin osa on kuitenkin a-
laista ketoa ja erämaata. Maan keskellä on suuri A-
ral-jä/rvi, johon Sir- ja Amu-virrai juokseevat.

Pohjos-puolella Aral-järvelle ja Sir-virran suuhun
asti asuu Kirgisia, jotka ovat Mongolilaista ihmis-
kantaa ja ovat elatus-keinon suhteen paimenia, metsä-
miehiä ja ryöväriä. Eteläisellä puolella asuu Bukha-
ria, jotka ovat Persialaisten heimoa ja käyvät maa-
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eli karavani-kauppaa Kiinan, lndian, Läns-aasian ja
Venäjän välillä. Monta on Turkkilaista paimen-kan-
saa, kuin ovat Usbekit ja Turkmanit. Uskonto on
Mahometin.

Hallitus. Usbekit ovat perustaneet monta ruh-
tinakuntaa, joiden ruhtinoita sanotaan Khaniksi ja
Emiiriksi. Kirgisit jaetaan kolmeen lauma-kuntaan,
jotka ovat joten kuten veron alasia Venäjälle.

Kaupuntia: Khokand, Sir-virran varrella, hyvä
tehdas- ja kauppa-paikka, 60 t. a. — Tashkend,
saman virran varrella, Venäjän maaherran asunto. -—
Bukhara, Sogd-joen varrella, mahtavimman khanin
asunto, täkäläisien maa-kauppioiden koti-pesä, josta läh-
tee matkueita, joissa on 5000 kamelia, 150 t. a. —

Samarkand, Tamerlanin muinonen mahtava asunto,
nykyjään vähäpätönen, mahomettilainen korkea koulu,
40 t. a. — Balk, muinonen Baklra, ennen van-
haan Aasian mahtavimpia kaupuntia ja tieteiden koti-
pesä, nykyjään mitätön. — Khiva, Amu-virtaan mä-
nevän kanavan varrella erä-maan saaressa, jossa kas-
vaa viljalta vehnää ja viinaa; suuret orja-markkinat,
30 t. a.

Tiibetin paavi-kunta.

Plimalaija-harju erottaa tämän vuorimaan Indiasta,
Kuen-luen taas pienestä Bukhariasta. Tiibetti on maan
piirin korkeimpia paikkoja. Laksotkin ovat' 8 ja 10
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tuhatta jalkaa ylempänä meren pintaa. Sieltä saavat
Aasian suurimmat virrat alkunsa, niinkuin Indus ja
Jantsekiang. Lännestä itään juoksee pitkä Tsang-
bo-virta,, jota ei tiedetä jos se on alku-joki Brahma-
putraan tahi Iravadiin.

Ilma on tuskin miedompi, kuin Suomen maassa.
Puitakaan ei mänesty ylämaissa muuta, kuin leppiä ja
pajuja. Ohraa täytyy monasti leikata vihantana. Sii-
hen sijaan saadaan täällä paljon kulta-hiekkaa, kalliita
kiviä, rabarberia. Hyviä karjan laitumia on paljon, joilla
hieno-villaset lampaat, silkki-karvaset vuohet ja häntä-
här'ät mänestyyvät hyvin. Niiden villoja, karvoja ja
jouhia viedään Kashmiriin ja siellä kudotaan huiveiksi.

Tiibettiläiset ovat Mongolilaista ihmis-kantaa, ja
elättäävät henkensä enimmiten karjan paimentamisella.
Täällä on Laama-niminen Budhan uskonto puhtaampi
ja papis-valta voimakkaampi, kuin missään muualla.
Paavia on kaksi: Dalai-laoma hengellinen ja Bog-
do-laama maallinen hallitsia, jotka molemmat ovat
jumaloita, vaikka heillä on ihmisen ruumis. Luostaria
on paljon ja tieteellinen sivistys yhtäläinen kuin Kii-
nassa. Kaupuntia: Lasso, Dalai-laaman asunto, kau-
niita kirkkoja ja luostaria; pyhin kirkko on Sambo,
ehkä sama kuin Kalevalan sampo; Tesha-lumbo,
Bogdo-laaman asunto.



AFRIKAN MAA-OSA.
Berberiä.

I. Maa.

Berberiaksi sanotaan Afrikan pohjos-rannikkoa At-
lantin merestä aina Ekyptiin asti. Etelässä se yhtyy
Saharan erä-maahan. Itä-puolella on laaja meren pou-
kama, jonka länteistä puolta sanotaan pieneksi Syr-
tiksi ja itäistä puolta suureksi Syrtiksi eli Sidra-
lahdeksi. Luode-puolella on jylhä vuori-
harju, jota kestää aina Bon-niemelle asti. Sidra-lah-
den etelä-puolella on Ha?~udsh-niminen matalampi
harju, joka mainitun lahden itä-puolella alenee tasa-
seksi ylängöksi, nimeltä Borkka. Näiden vuorien
etelä-puolella muuttuu maa vähitellen hedelmättömäksi.
Tämä Saharan ja vuorien välys on saanna nimen Bl-
lad-al-dsjerid eli Palmu-maa siitä syystä, että
siellä kasvaa paljon palmu-puita.

Ilma on Saharan rajalla armottoman kuivaa ja
kuumaa, mutta rannan puolella hyvinki mietoa ja iha-
nata. Lunta ei sada koskaan muualla kuin vuorien
harjulla. Samsa Pellervoisen kylvöt loistaat täällä hy-
vin kaikissa niissä paikoissa, joissa Ahti, veden haltia,
ei ole ollunna lii'an saita. Kasvut ja hedelmät ovat
enimmiten yhden läisiä kuin Etelä-euruopassakin; mutta
riisi-vilja, puuvilla-pensas, sokeri-ruoho, taateli-palmu
ja pihka-puu, joita ei Euruopassa kasva kuin siellä
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täällä, ovat täällä niin tavallisia, kuin koti-maassaan
ainakin. Vuorien etelä-puolella ei kasva paljon
muuta kuin palmuja, josta sen maan nimikin on
syntynä. Eteläisillä hiekka-kankailla elää paljon
elehvanttia eli norsuja, leijonia, joita raamatussa
jalo-peuroiksi sanotaan, vaikk'eivät ole'kaan peuran
sukua, ja nälkä-kurkia eli kameli-kurkia. Päivän
tai kahden päivän matkan päässä on pieniä hedelmäl-
lisiä ja viheriöitseviä paikkoja ikään kuin saarekkeita
hiekka-kankaalla. Niissä on karjalla hyvä ruoka-maa,
ja ihmisillä runsaasti taateli-pähkinöitä ja herkullisia
hedelmiä.

11. Asukkaat.

1. Asukkaat ovat kahta emä-kansaa, nimittäin:
Berbiläisiä ja Arabiluisia. Berbit eli Berbiläiset,
jotka ovat maan peri-kansaa, asuuvat enimmiten vuo-
ri-maissa, ja elättäävät henkensä karjan kaitsemisella
ja ryöstöllä. Arabilaiset ovat osaksi Mauria, jotka
asuuvat kylissä ja kaupunnissa, viljeleevät maata, käy-
vät kauppaa ja harjottaavat teollisuutta, ja toiseksi o-
saksi Beduinia, jotkakamelien selässä muuttaavat pai-
kasta paikkaan. Paitsi tätä kahta emä-kansaa on tääl-
lä paljon muukalaisiakin, kuin Turkkilaisia, Tuunin
ja Tripolin maissa. Juutalaisia ylen ympäriseen,
Ranskalaisia Algerin (lue Alsheerin maassa, jaEs-
panjalaisia Marokon maassa.

2. Elämä, ralmu-maan Berbit ja Beduinit o-
vat, kuin meidän Lappalaiset, melkeen kaiken vuotta
matkan te'ossa. Kuin päivän helle marraskuussa on
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polttanut ruohon kuloksi, muuttaavat he ranta-maille,
sekä syöttämään karja-laumojaan maksun edestä alamai-
den niituilla ja pellon sängellä että vaihtamaan taate-
li-pähkinöitä ja villa-vaatteita eloon ja villaan. Syk-
syllä, kuin taateli-päähkinät alkaavat kypsyä, lähteevät
he hiljalleen kulkemaan takasi. Mutta talveksi he taas
muuttaavat erä-maahan. Erämaiden saarekkeissa eli
kosteikoissa on sekä kaupuntia että kyliä, joiden ym-
päristöllä kasvaa viikunoita ja taateli-palmuja. Teitä
on tiheässä, vaikka ne eivät ole verrattavia meidän
maan teihin. Kuolleiden kamelien luut ja kakarat o-
sottaavat missä tie kulkee. Kauppa-matkueita on ah-
kerassa liikkeessä, ja kaupunnissa pidetään suuria mark-
kinoita, joihin erämaan asukkaat tuleevat, ratsastaen
korkeiden ja komeiden kamelien selässä, kaupitsemaan
kultaa, elehvantin luita, orjia ynnä muuta.

3, Uskonto. Kaikki kotoiset kansat tunnustaavat
islamia, eli Mahometin uskontoa, ja ovat hyvin kii-
vaita muita uskolaisia kohtaan. Juutalaisilla on Muo-
seksen ja Eurooppalaisilla Ruomin katoliikin uskonto.
Paimen-laumojen päämiehiä, joita on lukematon joukko,
sanotaan marabuteiksi.

111. Valtakuntia.

1. Marokko, luoteinen puoli, Atlas-vuoren rin-
teillä, on Afrikan mahtavin valtakunta. Se on laajuu-
deltaan noin 5 tuhatta sarka-penikulmaa, ja siinä asuu
9 miljonaa asukasta, joita suitani hallitsee hyvin itse-
valtasesti. Kauppa on vilkas sekä maalla, että merel-
lä. Teollisuus on vähäpätönen; kuitenkin pajutetaan
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hyvää nahkaa, niin kuin marokengia ja sahviania
Marokon ja Sahvin kaupunnissa, ja kudotaan hienoja
villa- ja silkki-kankaita. Muualle viedään pihkaa eli
gummia, mantelia, vuotia, villaa ja vehnää.

Kaupuntia: Marokko, Atlas-vuoren juurella,kau-
niilla (palmuja, sitronia ja oransia kasvavalla) kedolla,
ajottain sultanin asunto, hyviä nahka-tehtaita, 30 t. a.
— Mekinez, toisin ai'oin sultanin asunto, 60 t. a.—
FSs, niin-ikään sultanin asunto, maa-kaupan pää-pesä,
hyviä tehtaita, mahomettilainen korkea koulu, 80 t. a.
— Magador, Atlantin meren rannalla, valtakunnan
paras kauppa-paikka, 16 t. a. — Tanger, Gibraltar-
salmen rannalla, euruoppalaisien kauppa-konsulien ma-
ja-paikka, 10 t. a.

2. Espanjalaisien voitto-maat. Neljä lin-
notettua kaupuntia ja vähän maata niiden ympärillä.
Paras kaupunti on Ceuta, Gibraltar-salmen rannalla.

3. Alger, luetaan Alsheer, vaikka Saksalaiset
kirjottaavat Algier. Maa, joka vuodesta 1830 on ol-
lut Ranskan vallan alla, on avaruudeltaan noin 4 tu-
hatta sarka-penikulmaa. Hallitsia on Ranskalainen maa-
herra. Asukkaita on yleeseen 3 tai 4 milj. Kauppa
ja teollisuus yhtäläinen kuin Marokossa. Täällä saa-
daan myös kiilto-kiveä eli timanttia, jota ei muualla
Afrikassa ole löydetty.

Kaupuntia: Oran, AVälimeren rannalla, 20 t. a.
— Alger, rannikon keskellä, ranskalaisen maaherran
asunto, sota-aseiden säilyke, Ruomin katoliikkilainen
piispa, monta sekä ristillistä että mahomettilaista kou-
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lua, hyvä kauppa ja tehdas-paikka, 100 t. a. — Kons-
tantine, maan sisässä, maa-kauppa, 30 t. a.

4. Tunis, Sidra-lahden läns-rannalla, on ava-
ruudeltaan noin 2 tuhatta sarka-penikulmaa, jolla a-
lalla asuu noin 2 miljonaa asukasta. Turkin suittani
asettaa tänne Bei-nimisen hallitsian, jokahallitsee maata
itse-valtasesti, mutta maksaa Turkin isolle herralle vuo-
tisen veron, ja on sen käskystä velkapää mänemään
miehineen sotaan.

Kaupuntia: Tunis, kaivannolla yhdistetty meren
kanssa, pääkaupunti, tukevasti linnotettu, hyvä tehdas-
ja kauppa-paikka, 100 t. a. — Kairvan, vilkas maa-
kauppa, 80 t. a.

5. Tripoli, Sidra-lahden etelä- ja itä-puolella
niin pitkälle kuin asuttavaa maata kestää. Avaruus
on noin 7 tuhatta sarka-penikulmaa, mutta asukkaita
vaan 1 miljona. Hallitus on yhtäläinen kuin edelli-
sessä valtakunnassa. Vaikka Tripolin Beji on Turkin
sulttanin alamainen, niin hänellä on kuitenkin toinen
suittani Fezzanin kosteikossa veron alasena.

Kaupuntia: Tripoli, meren rannalla, pääkaupunti,
pienonen kauppa, 35 t. a. — Murzuk, Fezzanin saa-
rennossa, suuren kauppa-tien varrella Tripolin ja Sa-
haran etelä-puolella olevien maiden välillä, 20 tuhatta
asukasta.



Niilin maat.

1. Abyssinia on jylhää vuorimaata kuumien
hiekka-kankaiden keskellä. Maan keskellä on avara
ja tasanen 6 ja 8 tuhatta jalkaa korkea ylänkö. Vuo-
ren kukkulat sanotaan nousevan 12 ja 14 tuhannen
jalan korkuudelle. Ilman laatu on viilee ja ihana, mel-
kein kuin Irlannissa. Vuorien välissä on hyviä karja-
laitumia ja pelloksi soveliaita maita. Vuorien rinteillä
kasvaa kahvi- ja puuvilla-pensas itsestään, hoitamatta.
Täältä saapi kaksi Niilin lisä-virtaa alkunsa, nimittäin
Abai eli Bahr-el-azrek (Sini-niili), joka juoksee Tsa
//«-järven lävitse, ja Takaze.

Abyssinilaiset ovat kyllä ristityitä, mutta väittää-
vät Jesuksella ei olleenkaan jumalallista luontoa, ja ovat
muutenkin huonolla sivistyksen kannalla. He esimer-
kiksi syövät verestä lihaa, jota väliste leikataan elossa
olevasta eläimestä. Muukalaisina asuu täällä myös Juuta-
laisia, Arabilaisia ja mahometin uskoon kuuluvia Nie-
keriä. Kaupunnit ovat pieniä. Maa on jaettu moneen
pieneen valtakuntaan, joiden ruhtinat käyvät alituista
sotaa keskenään.

2. Nubia, avara penger- eli porras-maa Niilin
keski-varrella. Tämä ankara virta juoksee täällä ka-
peata laksoa myöten, vuorien ja erämaiden poikki, ja
synnyttää siten monta kovaa koskea ja jyrkkää pu-
dotetta.
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Nubilainen peri-kansa palvelee kyllä Ristusta, vaikk'
ei tunnusta häntä jumalaksi. Tänne muuttaneet Ara-
bilaiset, joita on paljon, ovat islamin uskolaisia. Maa
on jaettu moneen pieneen valtakuntaan, joidenruhtinat
ovat Ekyptin vara-kuninkaan veron alasia.

Paras kaupunti on Kartum, jossa sininen ja
valkea Niili yhtyyvät, Ekyptiläisen maaherran asunto,
30 t. a.

3. Ekypti, avaruudeltaan 4 tuhatta sarkapeni-
kulmaa, on kaitanen, alussa yhden ja sittemmin kolmen
penikulman leveinen lakso Niilin ala-varrella, alkaen
Niilin viimisestä puotteesta pohjosen käänne-ympyrän
tienoilta. Itäisellä reunalla on Mokattam-nimiset kol-
kot vuoret ja läntisellä puolella Libyan autio harju
ja erämaa. Kairon kaupunnin kohdalla muuttoluvat
Mokattam-vuoret hiekka-harjuksi ja Libyan harju mut-
kistaiksen länteen päin. Siten levenee lakso ja virta
jakaiksen moneen haaraan, joista kuitenki kaksi haa-
raa on muita suurempi. Tämä lakso olisi yhtäläistä
auhtoa erämaata kuin sen ympäristökin, jos ei Niili vuo-
sittain tulvailisi yli reunansa; sillä vettä sataa täällä
tuskin muualla kuin Wälimeren rannalla. Kuin kesä-
nen sade- ja lumen lähtö-aika on männynnä ohitse
niissä maissa, joissa Niilin lähteet ovat, niin tulva al-
kaa Ekyptissä. Ja kuin vesi on noussunna korkeim-
malleen, niin Ekypti on elokuussa yhtenä ainuana jär-
venä, josta ainuasti puun latvat ja mäkilöille rakenne-
tut kaupunnit jakylät kohoaavat veden pinnasta. Kuin
tulva sitten vähitellen laskeiksen, niin rannoille jääpi
hedelmällinen muta, joka antaa kaksi kasvua vuodessa.
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Täällä viljellään enimmiten riisiä, vehnää, durraa, maisia,
otraa, puuvilloja, indigo-painetta, sokeria ja opiumia.
Mutta muuten on täällä oikein tuntuva puun puute.
Ei kasva paljon muita puita, kuin palmuja ja joitakuita
hedelmä-puita.

Maan alku-asukkaat, Koptit, olivat mahtavuutensa
aikana hyvin voimakas ja väkevä kansa. Sitä todistaa
siellä löytyväiset kummastuttavat rakennukset, kuin o-
vat: kaivannot ja sulut, joilla Niilin tulvaa johdatettiin
mieltä myöten; Jumaloiden temppelit ja kuninkaiden
kartanot; kuolleiden Libyan vuoriin hakatut haudat;
pyramiidit ja obeliskit. Mutta nyt ovat Koptit hävin-
nä maasta melkeen suku-puuttoon. Mitä heistä vielä
on jälellä, on köyhää ja polettua kansaa, joka kyllä
tunnustaa ristin uskontoa, mutta kieltää Jesuksen ju-
maluuden. Nyt ovat Arabilaiset väkevin eli väki-
luiltaan suurin, mutta Turkkilaiset vallan päällä o-
leva kansa. Ihmisiä on yhteesen 5 miljonaa. Mo-
lemmat viimeksi mainitut kansat tunnustaavat islamin
uskontoa.

Maata hallitsi ennen Turkin sulttanin nimittämä
vara-suittani, eli vara-kuningas; mutta nykysen vara-
kuninkaan edellinen, tuo mahtava Mehemed Ali, sai
sen muutoksen aikoin, että kuninkaallinen valta muut-
tui perittäväksi hänen su'ullensa. Hän koki myöskin
hankkia maahansa euruoppalaista sivistystä ja teolli-
suutta; mutta ahneudesta teki hän kaupan ja teollisuu-
den hallituksen erikoiseksi oikeudeksi, joten hän tuka-
hutti kaikki hyvät aikeensa kansan sivistyksessä.
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Kaupuntia: Siut, paras kauppa-paikka Ylä-ekyp-
tissä, 20 t. a. — Kosseir, huono valkama Puna-me-
ren rannalla, mutta Arabilaisen kaupan pysäys-paikka,
harras-matkustajoiden tavallisin maja-paikka Kaabaan
männessä. — Kahira eli Kairo, lähellä Niili-virtaa,
vara-kuninkaan asunto, Afrikan suurin kaupunti, aasia-
laisen ja afrikkalaisen kaupan keskus, 300 t. a. —

Damiette (lue Damiet), Niilin itäsen haaran suussa,
muinanen lavea kauppa on nykyjään laimistuna, 30 t.
a. — Rosette, lue Roset, läntisen Niili-haaran var-
rella, meri-kauppa, 15 t. a. — Aleksandria, meren
rannalla, Niili-kaivannon suussa, maan paras meri-kau-
punti, eurooppalaisien kauppa-konsulien maja-paikka,
lääkäri-koulu, sota-valkama 150 t, a.

Saharan erämaa.

Sahara on maan piirin avarin erämaa, ulottuva
Atlantin meren rannasta aina Niili-virralle asti. Ava-
ruudeltaan on se yhtä-laaja kuin viidennes Afrikkaa ja
puoli Eurooppaa. Maan pinnalla on paraaksi osaksi
pöly-hiekkaa, ja paikoin kovaa savea ja sora-kiveä.
Tuuli tuiskuttaa pöly-hiekkaa kuin lunta, ja synnyttää
melkein yhden läisiä hiekka-mäkiä kuin meidän tal-
viset lumi-nietokset. Tuuliais-pää kohottaa hiekkaa il-
maan kuin vettä merellä, kuitenkin sillä erotuksella,
että kuin hiekka ilmasta putoaa jälleen maalle, se hau-
taa useasti koko kauppa-matkueen hiekan alle.
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Ilma on päivällä armottoman kuuma, mutta yöllä
viileempi. Taivas on aina kirkas ja selkeä. Kuin ai-
nainen koillis-tuuli hajottaa pilvet taivaalta, niin voipi
vuosi-kausiakin männä vettä, satamatta. Kangastami-
nen, elikkä se ihmeellinen ilman vaikutus, että kaukana
(taivaan rannan takana) olevaiset esineet näyttäiksen
silmissä, kuin olisivat ihan likeellä, ei Hiissäkään muu-
alla ole niin tavallinen ja eksyttäväinen kuin täällä.
Paljon on sen moisia paikkoja, joissa ei kasva puuta,
eikä pensaita eikä edes ruohoakaan. Eläimiä on niin-
ikään vähän: tavallisimmat ovat nälkä-kuret jakauriit.
Kuitenkin on täällä, tiheämmässä kuin tavalliset kar-
tat nä}i;täävät, etenkin itä-puolella kosteikkoja, jotka
ovat kuin saaret aavalla hiekka-kankaalla. Näissä kos-
teikoissa kasvaa viljalta palmuja ja kesämaiden hedel-
miä, mutta vähän eloa. Niissä elätetään myös vuohia,
lampaita ja etenkin kamelia.

Asukkaat ovat Arabilaista, Maurilaisia, Her-
hiläisia ja Nickeriä. Ne elättäävät henkensä pa-
raaksi osaksi karjan kaitsemisella ja vieläpä ryöstöllä-
kin: sillä toisinaan ne maksua vasten johdattaavat ja
suojeleevat karavani-matkueita, ja toisen kerran ne niitä
ryöstäävät. Enin osa kansaa tunnustaa islamin us-
kontoa. Paras kauppa-tavara on orjat, kulta-hiekka
ja suola.



Suudanin keto.

Suudaniksi sanotaan maata Saharan etelä-puolella
Kong-vuoriin asti. Itä-reunalla on suuri Tsad-j&rvi,
jonka sanotaan olevan 30 suomen penikulmaa pitkä.
Kong-vuorista alkaa Niiger-virta, joka juoksee ensin
koiliseen, mutta käännäiksen sitten itään ja etelään,
tehden suuren puoli-ympyrän, ja heittää viinien vetensä
Guinean lahteen.

Ilma on näin likeellä päivän tasaajaa hyvinkin
kuuma; mutta sade-aikona, jollon vettä tulee niin pal-
jon, että joet ja purot ovat tulvillaan, hyvinkin mieto,
viilee ja paljon raittiimpi kuin ranta-maissa. Täällä
kasvaa runsaasti eloa, niin kuin maissia, otraa ja vä-
hän riisiäkin; palmu-, viikuna-ja muita hedelmä-puita,
sekä intiko-, puuvilla- ja kahvi-pensaita.

Asukkaat ovat enimmiten mustia Niekeriä, ja
pienemmäksi osaksi Arabilaisia, Maurilaisia ja
Be?*bitäisiä. Pää-kansa eli Niekeriläiset ovat paka-
noita, mutta muut tunnustaavat Mahometin uskontoa,
johon myös monta Niekeriä on käännettynä. Maa-
kauppa on vilkas, maan viljelys jonkun lainen, mutta
kasteet huonoja. Paraat kauppa-tavarat ovat: kulta,
pihka, elehvantin hampaat, nälkä-kuren kynät ja orjat.

Täällä on monta valtakuntaa, joiden ruhtinat hal-
litseevat hyvin itse-valtaisesti. Merkillisimmät valta-
kunnat ovat: Bambarra, Niiger-virran ylä-varrella.
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Pääkaupunti on Sego: •— Timbuktu, Niigerin kes-
ki-varrella. Pääkaupunti Timbuktu on Saharasta tu-
levien karavani-teiden yhdyntä-paikalla: — Houssa,
mahtava valtakunta Niigerin ala-varrella. Pääkaupunti
Sakkata: — Burnu, Tsad-järven läns-puolella. Siinä
on 2 miljonaa asukasta ja 36 kaupuntia, joistaKuukka,
Tsad-järven rannalla on merkillisin.

liäns-rannikko.

Meren rannalla on maa ja ilma kosteeta, ja muu-
kalaisien terveydelle vahingollista; mutta hyvin hedel-
mällistä. Etenkin kasvaa paljon riisiä, jamsia, jonka
juuret ovat Läns-ahrikkalaisien paras ruoka, pippuria,
inkveriä, sokuri-ruohoja, puuvilla- ja intiko-pensaita.
Paras kauppa-tavara nyky-aikona on öljy-palmu, jonka
öljystä tehdään suopaa, saippoota ja kyntteliä. Etem-
pänä meren rannasta kohoaa maa penger-maaksi ja
ilma muuttuu raittiimmaksi.

1. Senegambia, Senegal- ja Gambia-virtojen
varrella. Pouta-aikana tuulee myrkyllinen harmattan-
tuuli, ja sade-aikana valtaa rajut meri-tuulet ja ran-
kat sateet. Asukkaat ovat Niekeriä, jotka pohjosessa
ovat käännetyt islamin uskontoon, mutta muuten ovat
pakanoita. Niillä on myös monta pientä valtakuntaa.
Mutta Ranskalaiset, Englantilaiset, ja Portuga-
lilaiset ovat perustana monta pientä kauppa-paikkaa
pitkin rannikkoa ja jokien varsia.
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2. Ylä-guinea, Kong-vuoren ja Guinea-lähden
välillä. Maa on erittäin merkillinen lintujen paljou-
desta. Tuotteiden suhteen jaetaan tämä rannikko ta-
vallisesti kuuteen osaan, jotka ovat: Sierra-leona-
ranta, Pippuri-ranta, Hammas-ranta, Kulla-ra/nta,
Orja-ranta, ja Benin-raznta. — Niekerit ovat täällä
perustana monta pientä valtakuntaa, joista Askanti,
Dahomei ja Benin ovat väkevimmät. Kuninkaille
osotetaan jumalallista kunniaa, ja niillä on valta juh-
lina uhrata ihmisiäkin. Askantin kuninkaalla sanotaan
olevan 3,333 vaimoa ja 5,000 naista sota-palveluksessa.
Dahomein valtakunnan pääkaupunnissa, Abomei, pi-
detään linnan aidan seipäissä ihmisen päitä koristuk-
sena. — Merkillisempiä kuin edelliset, ovat kaksi
pientä Niekeri-valtakuntaa, nimittäin Sierra-leona,
yhtänimisellä rannalla, ja Liberia, Pippuri-rannalla.
Näiden siirto-maiden Niekerit ovat syntyneet Ameri-
kassa, mutta vapaiksi ostetuita ja ristin uskoon kas-
tetulta, ja sieltä vapaina ihmisinä tänne muutetuita,
opettamaan kansalaisillensa eurooppalaista sivistystä ja
siten estämään heitä häpiällisestä orja-kaupasta. Sierra-
leona on Englantilaisen ja Liberia Amerikalaisen seu-
ran perustama. Sierra-leonaa, jossa on 50 t. a., hal-
litaan kuin muitakin Englannin siirto-maita; mutta Li-
beria, jossa on 100 t. a., on oikein oman takeinen
tasa-valta. Pääkaupunnit ovat Freetoivn (lue Frii-
toun), edellisessä, ja Monrovia, jälkimäisessä.

3. Ala-guinea, Päivän tasaajan etelä-puolella.
Paitsi Niekeriä asuu täällä paljon Portukalilaisia, jotka
ovat kääntänä jonkun osan Niekeriä ristin uskontoon.
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Niekeri-valtakuntia on monta, joista suurimmat ovat
oman takeiset valtakunnat Loango ja Kongo, yksi
kummallakin puolella Kongo-virtaa,, ja Portukalin val-
lan alaiset Angola ja Benguela, niin-ikään yksi
kummallakin puolella Koantso-virra,n suuta.

Kaap maa.

Eteläisin osa Afrikan ylänköä, Oranje-virrasta
Neulaniemelle saakka, on avaruudeltaan 2,400 sarka-
penikulmaa. Maa on vuorista ja kuivaa, mutta kas-
vaa hyvää vehnää ja viinaa. Villoja ja vuotia vie-
dään myös muualle. — Asukkaita on noin 3 sataa
tuhatta. Alku-asukkaat, Hottentotit, ovat iholtaan
keltaista ja säävyltään hiljaista paimen-kansaa. Niiden
pohjos-puolella asuu Busch-mannia, jotka ovat ruu-
miiltaan pienempiä ja iholtaan mustempia villi-kansoja.
Uudis-asukkaat ovat osaksi Alamaalaisia ja toiseksi
Englantilaisia. Hallitus on Englantilainen. Kau-
punnista on merkillisin Kaap -kaupunti, joka on Eng-
lantilaisen maaherran asunto jaItä-indian matkamiehien
tavallisin virvotus-paikka, vaikka talvi-myrskyn aikana,
jota kestää toukokuusta elokuuhun, sinne ei pääsekkään.
— Lähellä kaupuntia on Konstantian kylä, josta saa-
daan hyvää viinaa.



Itä-rannikko.

1. Kafraria eli Kahver-maa, Keiskamma-
joelta Limpopo-virralle asti. Halk' maan kulkee
Katlambu-niminen vuori-harju. Tämän harjun itä-
puolella on ihana lndian mereen vierettävä penger-
maa, jolla on nimenä __V«/«/-rannikko, mutta läns-
puolella on korkea, tasanen ja vihanta ylänkö. — A-
sukkaat ovat iholtaan mustia. Heillä on myös paksut
huulet kuin Niekerillä, mutta terävät poski-luut kuin
Hottentotilla, ja korkea otsa ja nenä kuin Eurooppa-
laisilla. Ne viljeleevät vähän maata,-mutta eläävät enim-
miten karjan kaitsemisella. — Tänne on nyky-aikona
muuttana paljon Englantilaisia ja Alamaalaisia
Kaap-maasta. Englantilaiset uudis-asukkaat ovat perus-
tana Natdl- eli Wiktoria-nimisen siirto-maan, jossa
on pääkaupunti Port-natäh Mutta Kaap-maasta karan-
neet Alamaalaiset ovat perustana kaksi oman takeista
valtaa, nimittäin: Oranje-virran tasa-valta, yhtänimi-
sen virran ja Waal-joen välillä, jaWaalin tasa-valta,
Waali- ja, Limpopo-virtojen välillä.

2. Sofala- eli Sohvaala- ja Motsambik-ran-
nikot, Lupatta-vuorien läns-puolella, ovat paraaksi osaksi
Portukalilaisien vallassa, jotka täältä hakeevat elehvan-
tin hampaita, kultaa, ampraa ja orjia. — Pääkaupunti
Motsambik, meren saaressa, maaherran asunto, 10 t. a.

3. Savaftili-eli Sanguebar-rannikko ja. Soma-
lin niemi-maa, jonkarantaa sanotaan Adsjannin ran-
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nikoksi, ovat Maskatin sultanin veron alasia maita, joista
saadaan paljon jahyvää kahvea, sökuria, puuvilloja ja e-
lehvantin hampaita. Pääkaupunti Santsibar, meren saa-
ressa, maaherran asunto, täkäläisen kaupan pesä-paikka,
10 tuhatta asukasta.

4. Adel, Guardafui-niemestä Bab-el-mandeb-sal-
melle asti, kasvaa paljon myrhamia ja kanelia. Asuk-
kaita sanotaan kauniimmaksi Niekerien joukossa. Ne
ovat myös sitä sukua ainoat, kut käyvät meri-kauppaa.

Meren saaria.

1. Portugalin oma, on vuorinen
ja tulta suitsuttava, mutta kasvaa paljon viinaa ja sö-

kuria. Suurimmat saaret ovat San Miguel ja Ter-
ceira,

2. Madeira- eli Pohjonen Kanaria-saaristo, niin-
ikään Portugalin oma, on hyvin vuorinen ja kasvaa enim-
miten madeira-viinaa,. Suurimmat saaret ovat Ma-
deira ja Porto Santo. Asukkaat ovat Portugali-
laisia ja Niekeriä sekä heistä sekottamalla synty-
noita Mulattia. — Pääkaupunti on Funchal, Ma-
deira-saarella, maaherran asunto, Itä- ja Läns-intian
matkustavaisien virvotus-paikka, 30 t. a.

3. +^«r/«-saaristo, Espanjalaisien oma, kas-
vaa paljon viinaa ja hedelmiä. Suurimmat saaret ovat
Kanaria, Teneriffa ja Ferro. Teneriffa-saarella
kasvaa teneriffa-viinaa. Siinä on myös sammunut tuli-
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tunturi, Pico di Teide, joka on 11 t. jalkaa kor-
kea. Ferro-saaresta on ensimäisen puolipäivä-kaaren
nimi johdatettu, vaikka saari on siitä vähän länteen
päin. Asukkaat ovat Espanjalaista heimo-kansaa. —

Pääkaupunti Santa Cruz, Teneriffa-saarella, maaher-
ran eli kentral-kaptienin asunto, Itä- ja Läns-intian
matkamiehien virvotus-paikka, 10 t. a.

4. TFihanta-niemen saaristo, Porttugalin oma,
on vuorinen ja hedelmätön. Kuitenkin tuodaan täältä
suoloja, lampaita, vuohia, kilpi-konnia, intiko- ja or-
seli-painetta ja puuvilloja. Asukkaat, Portugalilaisista
ja Niekeriläisistä sekottamalla syntyneet Mulatit ovat
laiskoja ja taitamattomia. Ne kuivaavat meren vedestä
suoloja, pitäävät lampaita ja vuohia, ja kasvattaavat
puuvilla- ja intiko-pensaita.

5. Ascension, lue Assansiong, yksinäinen
saari aavalla meren selällä, on autio ja puuton, mutta
hyvä laiva-valkama. — Santa Helena, niin-ikään
meren selällä, on myös vuorinen; mutta laksoissa jo-
tenkin hedelmällinen. Täällä kuoli ensimäinen Na-
poleoni vankeudessa 1821. — TFirvotus-saaxisto
eli Tristan d^Acunha. Rannalla saadaan paljon
kaloja ja hylkeitä, mutta muuten on saaristo autio.
Kaikki kolmet ovat Englannin vallan alla.

6. Madagaskar on suurimpia saaria maan pii-
rillä, 180 suomen penikulmaa pitkä. Mosambik-kanava
erottaa sen manner-maasta. Luonnoltaan on maa e-
nimmiten vuorista, mutta laksoissa hyvin hedelmällistä.
Etenkin mänestyy kahvi-pensas ja sokuri-ruoho täällä
hyvin. Kalliita kiviä ja kiveitä on myös paljon. —
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Asukkaat ovat Malajilaisista, Niekeriläisistä ja Arabi-
laisista sekottamalla syntynyt omituinen kansa. Heillä
on jon kun lainen sivistys, ja ovat jaetut moneen pie-
neen valtakuntaan.

7. Maskarenhän saaristo. Suurimmat saaret
tässä saaristossa ovat Bourbon eli Reunion jaMau-
ritius. Molemmilla kasvaa viljalta sökuria, kahvia,
indigo-painetta ja ryytiä. Ensin mainittu on Ranska-
laisien ja jälkeen mainittu Englantilaisien vallassa.

8. Sokotora, Bab-el-mandeb-salmen edustalla,
Englantilaisien ostama, mutta sitten heitetty autioksi.



AMERIKAN MAA-OSA.

Wilianta-maa eli Grönland.

TVihanta-maa. on koko maan piirin suurin saari.
Idässä on Atlantin ja Jää-meri, ja lännessä Pahvin lahti:
Eteläisin niemi on Farväl eli Jää-hyvästi, mutta
pohjonen puoli on vielä tuntematonta. Maa on puu-
tonta, vuorista lumitunturia. Ainuasti etelä-osassa kas-
vaa vaivas-koivuja, leppiä ja pajuja. Asukkaat ovat
Esklmuovia, jotka eläävät enimmiten hylkeen javalas-
kalan pyynnöllä. Niiden liha syödään, nah'oista tehdään
vaatteita ja huoneita, ja rasva poltetaan valon aineena.
Muuten pitetään täällä paljon koiria, jotka eivät hauku
kuin meidän koirat, mutta ulvoovat kuni sudet, ja niillä
ajetaan kuin meillä hevosilla. Peuroja, repoja, karhuja,
valkeita jää-kariiuja on paljon.

Britannian Polijos-amerikka.

Jäämeren rannasta Pohjos-amerikan liitto-valta-
kuntiin, ja Atlantin merestä Tyyneen mereen asti on
avara maa, joka on suurempi kuin eurooppalainen Ve-
näjän maa, mutta suurimmaksi osaksi autiota ja tus-
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kin asuttavaakaan. Maa jaetaan tavallisesti seuraa-
viin osiin:

1. Jäämeren saaret, joista malnittavimmat o-
vat: Pahvin-maa, Pohjos-dcvon, Moolhia. Felix,
Melville ja monta muuta, ovat kaikki autioita, puut-
tomia lumi-tunturia. Eskimuoit, joita täällä on har-
vassa, käyvät karvasissa vaatteissa kuin meidän Lappa-
laiset, asuuvat lumi-majoissa ja syövät hylkeen rasvaa.

2. Labradorin niemi, Hudsonin lahden itä-
puolella, on vuorista kylmää ja viljatonta maata. Pui-
takaan ei ole kuin vaivas-koivuja ja paju-pensaita.
Metsä-eläimiä on paljon, etenkin karhuja. Asukkaat
ovat Eskimuoia ja Intiania.

3. Uusi Wales, Hudsonin lahden läns-puolella.
Maa on tasaista, ja pohjos-puolella puutonta; mutta
Churchil-virran etelä-puolella kasvaa vähän metsääkin.
Asukkaat ovat Eskimuoia ja Intiania.

4. Vapaiden Intianien maa, Jäämerestä Mi-
suuri-virran lähteille. Maa on, sikäli kuin se on tun-
nettu, tasaista alankoa, jossa on suuria järviä ja vir-
toja, niin kuin Makenzie ja Kala-virta. Kahdek-
sannen seitsemättä tasa-ympyrän pohjos-puolella eivät
puut mänesty. Mutta Atapeskoio-järven luona kas-
vaa kuusi, saksan kuusi, koivu ja leppä jotenkin kor-
keeksi. Saskatsdv «-virran varrella viljellään jo ot-
raa ja ruista, ja meillä tavallisia puita kasvaa. Poh-
jos-puolella asuu Eskimuoia ja etelässä Intiania,
jotka pyytäävät metsän riistaa, ja myövät niiden nah-
koja Englantilaiselle Hudsonin lahden kauppa-yk-»
teydelle.
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5. Uusi Hannover ja Uusi Georgia, Tyynen
meren rannalla. Maa on vuorista ja ilma jotenkin mie-
toa. Paitsi monta pieneianätä kuuluu tähän myös kaksi
suurempata saarta, nimittäin: Rotninki Sariolan
saari ja Nutka. Hudsonin lahden kauppa-yhteys os-
taa täältä paljon turkiksia, ja viime-vuosina on Fra-
ser-virran varrelta löydetty runsaasti kulta-hiekkaa.

6. Kanada, Englantilaisien paras maa Pohjos-
amerikassa. Läntisellä rajalla on viis suurta järveä:
Ylä-järvi, Michigan (lue Mitjigan), Huron (Juu-
ron), Erie eli tri ja Ontario. Irin jaOntarion vä-
lillä on mailman suurin puote Niagara. Ontario-jär-
vestä lähtee Lorenzo-virta, joka ensin juoksee pitkin
rajaa, mutta sittemmin maan lävitse Lorenzo-lahteen.
Lisä-virta Utava.

Ilma on kylmä ja lumi pysyy sulamatta touko-
kuuhun asti, mutta kuin kesä on jotenkin kuuma, niin
kypsyyvät omenat, persikat ja maissi ja paikoin pääh-
kinät ja kastanjitkin. Maata viljellään ainuasti pitkin
joen rantoja, muuten on se metsäistä. Paraat kauppa-
tavarat ovat: metsän tuotteet, turkikset, elo ja liha —

Asukkaat ovat Intiania, Ranskalaisia jaEnglan-
tilaisia. Yhteeseen 2 miljonaa.

Kaupuntia: Qvebeck (lue Kiibeck), hyväkauppa,
40 t. a. — Montreal, nahka-kaupan pesä-paikka,
kentral-kuvernyörin asunto, 50 t. a.

7. Muinonen Akadia, jolla nyt on nimi Uusi
Brunsvig ja Uusi Skotia, Lorenzo-lahden etelä-
puolella. Maa on vuorista, ilma raitista ja asukkaat
Englantilaisia, Ranskalaisia ja Saksalaisia, jotka vilje-
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leevät maata, paimentaavat karjoja, kalastaavat jamyö-
vät muualle laiva-aineita. Kaupuntia: Halifax, hyvä
valkama, 20 t. a. — S:t John, Fundy-lahden ran-
nalla, vapaa valkama, 30 t. a.

8. New Foundlannin saari, eli uusi Löytö-
maa. Maa on vuorinen, huonoa metsää kasvava sy-
dän-maa. Merkillinen on saaren edustalla oleva avara,
120 peninkulmaa pitkä ja 50 peninkulmaa leveä kala-
nen luoto. Tässä maan piirin paraassa kala-vedessä
on Ranskalaisilla ja Amerikkalaisilla osaa.

Liitto-valtakunnat.
I, Ulaa.

1. Rajat ja Avaruus. Maa on kahdessa pais-
tossa, Pää-palsto ylettyy Atlantin merestä Tyyneen
mereen asti. Pohjonen raja kulkee läns-puolella pitkin
49 tasa-ympyrää, ja itä-puolella pitkin Ylä-järven, Hu-
ronin eli Juuronin, trin ja Ontarion rantoja jaLoren-
zo-virran vartta, Lounanen raja Meksikkoa vasten kul-
kee pitkin Rio-del-Norte-virtaa. Toinen paisto on tuo
äskettäin Venäjältä ostettu Amerikan luoteinen kulma.
— Avaruudeltaan on tämä valta-kunta 72 tuh. sarka-
penikulmaa, ja siis siinä suhteessa neljäs maan piirillä.

2. Mantereen muoto. Luonnon suhteen ja-
kaantuu tämä avara maa neljään osaan. 1) Itäiset
ranta-maat, Aleghany- eli Apalakki-vuoriin asti, on
hyvin hedelmällistä ja hyvästi viljeltyä maata. Täällä
juoksee monta pientä, mutta laivoilla kulettavaa virtaa,
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niinkuin: Connecticut, Hudson, Delavare, Sus-
qvehanna ja Potomak, joista kaksi viimeistä mänee-
vät Chesapeake-lahteen. 2) Missisippi-virran ym-
päristö, jota kestää Apalakki-vuorista Sierra Madre
ja Louhis-vuoriin asti, on summattoman suuri tasanen
kangas, jossa Missisippi-virta, monine lisä-virtoineen,
niinkuin Illinois (lue Illinoad), ja Ohio (lue O-
heijö), vasemmalla kädellä, ja Missouri, Arkansas
ja Puna-virta oikealla kädellä, juoksee Meksikon
lahteen. Itä-puolella Missisippi-virtaa on maa epäta-
saista, hyvää vilja-maata; mutta sen länsi-puolella on
avaroita ikivanhoja metsiä ja savanniksi sanotuita
heinäsiä niittyjä; ja Arkansas-virran lähteillä viljaton,
kivinen ja hiekkanen erä-maa. Meksikon lahden ran-

nikot ovat alhaisia, kosteita ja terveydelle vahingolli-
sia. 3) Läntiset ranta-maat, Louhi-vuorien läns-
puolella, ovat paikoin tasasta ylevätä kangasta, paikoin
alaista viljavata laksoa. Emä-virtoja on Kalivornian
lahteen mänevä Colorado, jolla on lisä-virta Gila
(lue Dschila), ja Columbia (eli Oregon), lisä-vir-
toneen Lewis (lue Ljuis). Pitkin rantaa juoksee
Sacramento-virt&, jonkavarsilta saadaan paljonkultaa.
4) Luoteiset ranta-maat. Liki rantaa on Ranta-
cordillien jylhä vuori, jonka korkein lumi-tunturi on
Eliaksen kukkula. Ranta-vuorista pohjoseen on maa
enimmiten tasasta ylänköä.

3. Ilma on täällä paljon kylmempi kuin Euruo-
passa yksien rinta-ympyröiden alla. Vettä sataa myös-
kin runsaammin kuin Euruopassa, vaikka kuivuus vai-
vaa joita kuita paikkoja. Korkeimmilla paikoilla on
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ilma myös raitis ja puhdas, mutta Meksikon lahden
kosteilla rannoilla terveydelle vahingollinen. Keltanen
rutto ja muut kulku-taudit ovat siellä tavallisia.

11. Asukkaat.

1. Kansoja. Asukkaita on yleesen 35 mil-
jonaa. Näistä on puoli milj. alku-asukkaita nimittäin:
Intiania ja Eskimuoia eli Amerikan Lappalai-
sia. Afrikasta tuotuja Niekeriä ja heidän heimolaisia
Mulattia on 4 milj. Muut kaikki ovat Eurooppalai-
sia, paraaksi osaksi Englantilaisia, joidenka kieli myös
on valta-kielenä. Näiden jälkeen ovat Irlantilaiset ja
Saksalaiset tavallisimpia. Vähän on myöskin Ranska-
laisia, Alamaalaisia ja Ruotsalaisia sekä joku Suoma-
lainenkin. Viime vuosina on myös Kiinalaisia muut-
tana Californiaan.

2. Elatus-keinoja. Maan viljelys on paras
elatus-keino. Mais-otraa viljellään enimmiten, noin
100 milj. tynneriä vuodessa. Etelä-puolimaisissa val-
takunnissa kasvatetaan paljon tupakkaa, sokuri-ruohoja
ja puuvilloja yhtä paljon, kuin muualla mailmassa
yleesen. — Karjan hoito, etenkin lampaiden, on niin-
ikään hyvä. Täällä pidetään kaikkia Euruopassakin
tavallisia eläimiä. — Hyviä metsiä on vielä paljon,
joissa kasvaa monen laisia väri- ja pihka-puita, vaah-
teria, mahonia, sypressiä, myrteniä, sieteriä, tammia ja
koivuja y. m. Puun hakkuu on sen tähden hyvin e-
tusa elatus keino pohjosessa. — Kalastaminen järvien,
jokien ja meren rannoilla, samoin kuin metsästäminen
luode-puolimaisissa valtakunnissa, on hyvin vaivan
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maksava elatus-keino. Vuosittain laitetaan monta sa-
taa laivaa Jäämeren vesille valaskalan ja muiden rasva-
eläimien pyyntöön. — Kultaa saadaan sekä vuorista
että Sakramentto-virran kaltailta, hopeata on vähän,
rautaa, vaskea, lyijyä, kivihiiliä, marmoria on ehkä
runsaammin, mutta vuori-työ on vasta alulla. Wiime
vuosina on ruvettu paljon keittämään petroleumia eli
vuori-öljyä.

3. Kasteet ja keino-työt ovat hyvinkin hy-
vällä alulla, etenkin koilis-puolisissa valtakunnissa,
joita Uudeksi Englanniksi ennen sanottiin, jamuu-
tamat tehdas-työt ovat yhtä hyviä kuin Euroopassakin.
Tehtaissa valmistetaan enimmiten villa-, puuvilla- ja
liina-kankaita, höyry-vaunujen ja höyry-laivojen veiti-
koita eli massmoita ja muita rauta-kaluja.

4. Kauppa. Sekä sisä- että, ulko-mainenkauppa-
liike on hyvin vilkas. liitto-valtakuntien kauppa-lai-
vasto on, Englannin jälkeen, suurin maan piirillä.
Muualle viedään puuvilloja, maissia ja muuta eloa, tu-
pakkaa, tervaa, laivan aineita ja muuta puu-tavaraa,
karjan antimia, kaloja ja turkiksia. Laivan rakennus
on hyvällä kannalla, ja täällä tehtyjä laivoja kehutaan
sekä kauniimmiksi ja paremmiksi kuin missään muualla,

Sisä-mainen kauppa-liike on niin-ikään vilkas. Rauta-
teitä on paljon yli 2 tuhatta penikulmaa, ja kaivan-
toja yli 1000 penikulmaa. Merkillisin on 78 penikul-
maa pitkä Erie-kaivanto, ku mänee Albany nimisestä
kaupunnista Hudsonin virran varrelta Buffalo-kaupun-
tiin lirin järven rannalla. Tästä pää-kanavasta mänee
sitten muita kaivantoja etelään Oheijo virtaan.
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5. Kansallinen sivistys on niin hyvällä kan-
nalla, etfei se missään muualla ole paremmalla. Val-
takuntien yhteisillä varoilla pidetään paljon kansa-kou-
luja sekä poika- että tyttö-lapsille. Mutta tieteelliset
oppi-laitokset, joita täällä sanotaan akatemioiksi,
kollegiumiksi ja universiteetiksi, vastaavat meidän
lukioita ja ylä-alkeiskouluja, ja ovat enimmiten yksi-
tyisien ihmisien perustamia, eivätkä ole verrattavia Eu-
rooppalaisiin Yliopistoihin.

6. Uskonto. Uskon asioissa on täällä sen moi-
nen mielen vapaus, etfei missään muualla ole parem-
pata. Täällä voipi tunnustaa mitä uskoa hyvänsä ja
männä mihin uskoon tahansa, pelkäämättä että hallitus
siihen sekaantuisi, kunhan muuten elää nuhteettomasti.
Senpä tähden on tänne muuttana Euruopasta paljon
siellä vainon ja vihan alaisia kerettiläis-uskosia. Enin
osa kansaa tunnustaa kuitenkin Kalviinin ja kato-
inkin uskontoa.

111. Hallitus.

Liitto-valtakuntia on 37, joilla on omin takeinen
hallitus ja 8 piirikuntaa, joissa on väli-aikanen halli-
tus siksi, kuin väestö lisääntyy niin, että, kannattaa
laittaa edusmiestä liitto-hallitukseen, joten piirikunta
muuttuu valtakunnaksi. Vuonna 1787 annetun liitto-
asetuksen mukaan, on kaikkia yleesen eli koko liitto-
kuntaa koskeva hallitus-voima liitto-hallituksen val-
lassa, johon esimies valitaan 4 vuodeksi. Mutta la-
kia laativa voima on liitto-kokouksen vallassa, joka
taas jaetaan kahteen osastoon, nimittäin: senaatti,



240

jossa istuu 2 lain-oppinutta kustakin valtakunnasta, ja
edus-miehien kammari, joita koko kansa valitsee.
Orjat, joita oli paljon eteläisissä valta-kunnissa, ovat
äskettäin vapautetut. Mutta kuin elämä entisissä orja-
valloissa vieläkin on hyvin poikkeeva orjattomien val-
tojen elämän laadusta, ja kuin tavallisissa kartoissakin
nämä vallat ovat eri värillä toisistaan erotetut, niin
seurataan vielä vanhaa jakoa.

a) Orjattomia valtakuntia.
I—6.1 —6. Maine (lue Meen), New-hampshire (lue

Niu-hemschiir), Vermoni (lue Vermong), Mas-
sachusetts (lue Messatjuset), Connecticut (lue
Konnektikuuf), Rhode Island (lue Ruod Ei-
lana), pienin liitto-valtakunnista, ainuasti 30 sarka-
penikulmaa. Näitä kuutta sanotaan yhteisellä nimellä
Uudeksi Englanniksi. — Kaupuntia Massachuse-
tissä: Boston, meren rannalla, hyvä kauppa-, tehdas-
ja koulu-paikka, 180 t. a. — Lowell, avaroita puu-
villa-tehtaita, 35 t. a.

7. New-york (lue Niu-jork), Hudsonin virran
ympärillä, meren rannasta Erie ja Ontario järvienran-
noille asti, on väkirikkain valtakunta, yli 4 milj. asu-
kasta. — Kaupuntia: New-york, Hudsonin virran
suussa, Uuden mantereen väkirikkain ja paras kauppa-
paikka, 1 miljona a. — Albany, 60 t. a. ja Buffalo,
80 t. a., kummassakin päässä Erie-kaivantoa, Euroop-
palaisien majan muuttajöiden tavallisimmat lepo-paikat.

8. New-yersey, Delavare-virran läns-puolella.
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9. Pensylvania, New-yorkin jälkeen väkirik-
kain valtakunta, 3 milj. a. — Kaupuntia: Philadel-
phia, Uuden mantereen toinen kauppa-paikka, 560 t.
a. — Pitlsburg, Oheija-virran varrella, hyviä rauta-
tehtaita, 100 t. a.

10. Ohio, lue Oheijo, ihana maa, jossa myös
viinoja ja euruoppalaisia hedelmä-puita viljellään. —

Kaupuntia: Cincinnati, hyvä kauppa, täällä tapetaan
ja suolataan paljon sikoja, joita syötetään mais-otralla,
160 t. a.

Nämä 10 valtakuntaa ovat väki-lu'un, maan vil-
jelyksen ja sivistyksen suhteen liitto-valtojen paraat
maat, ja kansallinen sivistys on täällä niin hyvällä
kannalla, etfei se ole missään muualla paremmalla.

11—16. Michigan, Wisconsin (lue Uiskonsin),
Illinois (lue Illinoaa), Indiana, Minnesotah ja
Jowa eli Eivä.

Waikk'ei yksikään näistä valtakunnista ole 20
vuotta vanhempi, niin niissä on jo päälle miljonan a-
sujamia kussakin. — Kaupunti Illinoisin valtakunnassa
Chicago, lue Tjikeego, Michiganin rannalla, hyvä
jyvä-kauppa, 180-1. a.

17. California, pitkänläntä rantamaa Tyynen
meren rannalla, oli vielä 1848 melkeen autiona; mutta
kuin siilon siellä löydettiin kultaa, niin sinne on muut-
tana uudis-asukkaita, sekä vanhasta että uudesta man-
tereesta, vieläpä Kiinastakin. Kaupunti San Fran-
cisco, Sakramentto-virran suussa, perustettu vasta vuon-
na 1848, vilkas meri- ja maa-kauppa, 100 t. a.
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18—21. Oregon, Kaliforniasta pohjoseen, Ne-
vada, Kaliforniasta itään päin, Nebraska, Missouri-
virran ylä-varren läns-puolella, ja Kansas, Kansas-
ja Arkansas-jokien välillä, ovat vasta alkavaisia.

b) läntisiä Orja-valtakuntia.
22. Delavdre, pieni valtakunta, 50 sarka-pe-

ninkulmaa.
23. Maryland; tästä etelään päin alkaariisin,

tupakan ja vuuvillan viljelys. Kaupunti Baltimore,
hyvä jauho-kauppa, 200 t. a.

24. 25. Itä-virginiä ja Läns-virginiä eli
Kanawha. Paras tupakan viljelys. Kaupunti Rich-
mond, 40 t. a.

26. 27. Pohjos- ja Etelä-carolina, jossakas-
vatetaan paljon puuvilloja, riisiä ja indigo-painetta. E-
telä-carolinassa on mustien luku suurempi, kuin val-
keiden ihmisien. — Kaupunti Charleston, lue Tjar-
lesten, kauppa-paikka, 40 t. a.

28—30. Georgia, hyvä puuvilla-maa, Florida,
ainuasti rannoilla viljelty, Kentucky, viljelee ruista,
liinaa ja tupakkaa. Kaupunti Louisville, Ohion var-
rella, hyvä kauppa, 60 t. a.

31 —34. Tenesse, Missisippi, Albania, eivät
ole erittäin merkillisiä muuten, kuin että Missisipissä
on enemmän mustia kuin valkeita. Louisiana, Missi-
sippi- ja Puna-virran ala-varrella, on alaista, kosteeta
ja terveydelle vahingollista maata, mutta kasvaa vil-
jalta puuvilloja ja riisiä. Merkillinen tauti on kelta-
nen rutto. Kaupunti Neiv-Orleans, lähellä Missi-
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sippi virran suuta, eteläisien valtakuntien paras kau-
punti, .lavea elo-, sokuri- ja puuvilla-kauppa, 200 t. a.

35. Texas, avara maa Puna-virran etelä-puo-
lella ja Rio-del-Norte virran ja Mexikon lahden poh-
jos-puolella. Oli vuonna 1845, jollon se otettiin liitto-
kunnan yhteyteen, vielä autiona, mutta sittemmin ovat
uudis-asukkaat sekä vanhoista liitto-valloista että Sak-
san maasta viljelleet maata. Kaupunnit ovat vielä pieniä.

36. Arkansas, yhtänimisen virran ala-varrella,
vähän viljelty.

37. Missuri, yhtänimisen virran ala-varrella,
paljon lyijyä. Kaupunti Sant Louis, lue Säng Luii,
Missisippi-virran varrella, 160 t. a.

Columbia, Vähänen maapaikka Potomak-virran
läns-rannalla, on liitto-hallituksen omassa vallassa.
Kaupunti: Washington (lue Uesingten), koko yhdis-
kunnan pääkaupunti, esimiehen ja liitto-hallituksen
maja-paikka, komeita kartanoita: valkea huone, jossa
esimies asuu, ja capitolium, jossa liitto-hallitus pitää
kokouksiansa; mutta muuten on kaupunti] mitätön.
60 t. a.

c) Piirikuntia.
1. Washington, lue Uesingten, Oregonin val-

takunnan pohjos-puolella, Tyyneen meren rannalla.
Wähä-lukuset muutokkaat käyvät nahka-kauppaa ja
pientä sotaa ruskeiden alku-asukkaiden kanssa.

2. Yutah, avara maa Nevadan, Oregonin ja
Sierra-Verde-vuorien välillä. Piirikunnan keskellä on
suuri Suola-järvi eli Timpanagos. Asukkaat ovat
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Mormonia, itäisistä valtakunnista tänne muuttanut
kerettiläis-lahkokunta, joilla ön papillinen hallitus ja
monta kummallista sääntöä, mutta ovat muuten ahke-
roita maan viljeliöitä. Kaupunti: Deseret, jolla myös
on nimi Yulah ja Uusi Jerusalem, suuren Suola-
järven rannalla, maa-kaupan maja-paikka vanhempien
valtakuntien ja kulta-maan välillä.

3. Uusi Meksikko, Rio-del-Norte-virran ylä-
varrella. Lampaita ja aasia pidetään paljon.

4. Intianien piirikunta, joissa ei vielä ole
mitään yhteistä hallitusta, muuta kuin Intiani-ruhti-
noita, jotka hallitseevat perhe-kunnissaan. Intianit
eläävät metsästämisellä. Etenkin pyydetään villi-här-
kiä, joiden vuotia ja muita nahkoja myödään uudis-
asukkaille.

5. Dacotah, Minnesotan ja Nebraskan välillä.
6. Colorado, yhtänimisen virran lähteillä, Louhi-

vuorien rinteillä.
7. Entinen TFenäjän Amerikka, eri-palsto,

Tyyneen ja Jäämeren rannoilla.
8. Tanskalta ostetut S:t Thomas, S:t Croix

ja S:t Jean eli pyhän Tuomaan, pyhän Ristin
ja pyhän Johanneksen saaret, Atlantin meressä.

Meksikon tasavalta.
I, Ulaa.

I. Rajat. Etelässä ja lännessä on Tyyni-meri,
koilisessa ja idässä Rio-del-Norte-virta ja Meksikon
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lahti: pohjosessa liitto-vallat ja etelässäKeski-amerikka.
Avaruus on 20 sarka-penikulmaa.

2. Mantereen muoto. Pohjos-puoli on erä-
maata, keskus paraaksi osaksi 5 ja 8 tuhatta jalkaa
korkeeta ylänköä, länsi-puoli porras-maata ja itä-ranta
kosteeta alankoa. Kordilleras-niminen vuori-harju kul-
kee halki maan. Sen korkein kukkula on 16,000 jal-
kaa korkea Popocatepetl.

3. Ilma. Ylängöllä, jossa maan alanen tuli u-
seasti täryyttää maata ja tuiskuttaa tultakin, on ilma
mieto ja raitis, etenkin etelä-puolella; mutta pohjos-
puolella on se vähän viileempi. Kapeilla, hiekkasilla
rannikoilla valtaa kesä-maiden kuumuus. Läntisellä
rannikolla on kuitenkin raittiimpi ilma, mutta itänen
rannikko on kelta-ruton oikea koti-pesä.

11. Asukkaat,

1. Kansaston luku on arviolta 8 milj. Näistä
on noin puoli alku-asukkaita eli Intiania, neljännes
Eurooppalaisista vanhemmista syntyneitä Kreolia ja
viimeinen neljännes Mulattia ja muita seka-kansoja.
Yleinen kieli on espanjalainen. Uskonto Ruomin ka-
toliikkilainen. Orjat ovat vapautetut. Mutta kansalli-
nen sivistys hyvin huonolla kannalla. Tieteellistä si-
vistystä varten on 2 yli-opistoa. — Maan viljelyksessä
ovat sekä Intianit että muutkin velttoja. Pohjos-puo-
lella ja eteläisillä ylängöillä viljellään ruista, vehnää,
maisia ja muita Euruopan hedelmiä; mutta kuumem-
milla paikoilla riisiä, jamsia, tupakkaa, puuvilloja ja
sökuria, kahveeta, pippuria ja muita kesä-maidon kas-
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vuja. Metsissä kasvaa enimmiten mahoni- ja kam-
peche-puita. Kuulusa oli tämä maa ennen kullan ja
hopean paljoudesta, ja vielä nytkin saadaan täällä yhtä
paljon hopeeta kuin muualla mailmassa yhteesen. Kei-
nollisuus on tuskin alullakaan ja kauppa on enemmin
perääntymässä kuin edistymässä. Teitä on vähän ja
huonoja. Muualle viedään hopeeta, kultaa, vaskea,
kahvea, sökuria, indigo-painetta, mahoni-jakampeche-
puita, puuvilloja, vuotia ja talia.

2. Hallitus. Meksikko oli ennen Espanjalai-
nen voitto-maa, mutta vuonna 1823 perustettiin tänne
liitto-valtakuntia, ja muutettiin vuonna 1830 yhdeksi
ahmaksi tasavallaksi. Oli pari vuotta keisari-kuntana-
kin, mutta muuttui vuonna 1867 taas tasa-vallaksi.
Hallitus-voima on valitun esimiehen vallassa ja lakia
laativa voima on kansan edusmiehillä. Mutta tämä
hallitus ei ole vielä ehtinä päästä oikeaan voimaan.
Väliste on jolle kulle miehelle täytynä antaa rajaton
valta ja välistä on ollunna vallattomuuskin.

3. Kaupuntia: Oaxdca, hedelmällisellä paikalla,
valmistaa paljon kochenilli- ja intiko-painetta, 30 t. a.
— Puebla de los Angelos, tehdas- ja kauppa-
paikka, 85 t. a. — Mexico, pääkaupunti, tehdas- ja
kauppa-paikka, Amerikan kauniin kaupunti, monta
kirkkoa ja linnaa, arkhi-piispan istuin, 250 t. a. —

Guanaxato, hyviä hopea- ja kulta-aarteita, 50 t. a,
— Guadalaxdra, 50 t. a. — Zacatecas, maan
piirin paraimpia hopea-kaivantoja, 30 t. a. — San
Louis de Polosi, hopea-kaivanto, 20 t. a.



Keski-amerikka.

Keski-amerikaksi sanotaan sitä uuden mailman
mannerta, ku on Tehuantepec ja Panama-taipaleiden
välillä. Maan alanen tuli on täällä telinä paljon rasi-
tuksia. Kovettunutta laavaa ja lasierattuja kiviä on
paljon, ja vielä nytkin on monta tulta tuiskuvata tun-
turia, eikä missään muualla taida olla niin tiheitä
maan järistyksiä kuin täällä. — Kasvut ovat yhtäläi-
set kuin Meksikossa. Omituinen tällä maalla on
««/////-niminen hyvä-hajunen palko-vilja, jota ei kasva
muualla kuin Pohjos-amerikan etelä-osassa ja Etelä-
amerikan luode-osassa. Kampeche- ja mahoni-metsissä
elää paljon Euroopasta tänne tuotuja raavaita, jotka
täällä ovat muuttuna villi-eläimiksi.

Asukkaat ovat paraaksi osaksi ruskeita Intiania,
enimmiten maan viljeliöitä ja harvoin sekaantuneita
mustien ja vielä harvemmin valkeiden kanssa. E-
telä-puolessa on valkeiden luku suurempi kuin ruskei-
den. Maa oli ennen Espanjalaisien vallassa. Yleinen
kieli on vielä nytkin Espanjalainen, ja usko, kuin muissa
Espanjan vanhoissa voitto-maissa, Ruomin katoliikki-
lainen.

Orjat, joita ennen pidettiin, ovat nyt vapautetut.
Nykyjään on maa jaettu seuraaviin valtakuntiin.

1. Yucatan eli Jukatanin tasavalta, suu-
rin osa yhtä nimistä nientä, erotettu vuonna 1841
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Meksikosta. Asukkaita on 600,000. Paras kauppa-
kalu on kampeche-puu. Pääkaupunti Merida, 28 t. a.

2. Englannin Honduras niminen siirto-maa,
kaakkos-puoli Jukatanin nientä, on melkein autio, mutta
kasvaa paljon kampeche- ja mahoni-puita.

3. Keski-amerikan liitto-vallat ovat ole-
vinaan yhtäläisessä valta-liitossa kuin Pohjos-ameri-
kan liitto-vallat, mutta sotiivat kuitenkin useasti kes-
kenään. Näitä on 4 tasa-valtaa: Guatemala, jossa
on 1 milj. asukasta ja yhtä-niminen kaunis pääkau-
punti; Honduras, 350 t. a.; San Salvador, 600
t. a. ja Nicaragua, 400 t. a. — Nicaraguan jär-
vestä mänee rauta-tie Tyyneen mereen ja kaivanto
Meksikon lahteen.

4. Greytownin pieni tasa-valta, San Juan vir-
ran pohjos-rannalla.

5. Costa Rica eli Kosla-riikan tasa-valta,
vuonna 1848 eronnut Keski-amerikan liitto-kunnasta,
200 t. a.

6. Istmon eli Panaman tasa-valta, äskettäin
eronnut uudesta Granaadasta. Kaupuntia: Chagres
ja Panama, yksi yhden ja toinen toisen meren ran-
nalla, mutta yhdistetyt rauta-tiellä.

liäns-intia.

Läns-intia on yhteinen nimi niille saarille, joita
kestää Florida-niemestä Orinoko-virran suuhun Etelä-
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amerikassa. Useammat saaret ovat vuorisia ja maan
alasen tulen synnyttämiä, ja hyvin hedelmällisiä. Pa-
raat kasvut ovat sokuri, kahvi, tupakka, puuvilla ja
indigo. — Täällä tuulee itänen passad- eli purje-
tuuli likeille yhdeksän kuukautta, joulu- ja elo-kuiden
välillä. Sade-aikaa kestää syyskuusta marraskuuhun,
jollon sanotaan satavan kolme kertaa niin paljon kuin
Englannissa. — Asukkaiden luku nousee kolmeen ja
puoleen milj., joista puolet ovat Niekeriä, muut ovat
Kreolia, Mulattia ja vähän alku-asukkaita, joita täällä
sanotaan Karaibiksi. Englannin, Ranskan, Tanskan
ja Ruotsin vallan alasilla saarilla, samoin kuin Espan-
jolan saarella, ovat orjat vapautetut.

Bahama eli Lukaijan saaria on 700, mutta
mataloita, puuttomia ja viljattomia. Suurin on Ba-
hama, niin-ikään autio. — Guanahdni, Kolumbuk-
sen ensimäinen löytö-maa, on nyt Englannin vallassa.
Tämä ja jotkut muut ovat vähän viljeltyjä.

Suuret Antillit: Cuba, suurin ja hedelmällisin
Läns-intian saaristossa. Espanjalaisien paras löytö-maa.
Asukkaita on yli yhden piljuonan. Paraat kasvut o-
vat: tupakka, sokuri ja kahvi. Kaupunti Havanna,
läns-rannalla, kenral-kaptienin maja-paikka, hyvä kaup-
pa, sikarri- ja kaakkao-tehtaita, kaunis katoliikkilainen
tuomio-kirkko, johon Kolumbus on haudattu, 150 t. a.
— Jamaican saari, Englannin vallassa, on hyvin vil-
jelty. Paraat kasvut ovat: kahvi, sokuri, kaakkao ja
indigo. Hyvää rommia keitetään myös. Pääkaupunti
Kingston, maaherran ja lakia laativan kokouksen is-
tuin, vahva kauppa, 50 t. a. — Espanjolan saari,.
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joka on melkein yhtä hedelmällinen kuin Cuba, on
ainua Läns-intian saari, ku ei kuulu Eurooppalaisen
vallan alle. Täällä on kaksi oman takeista valtakun-
taa, nimittäin: 1) Haitin tasa-valta saaren läntisellä
puolella, asukkaita on 700 t., enimmiten Niekeriä;
2) San Domingon tasa-valta, saaren itäsellä puo-
lella, 200 t. a., enimmiten Mulattia. Pääkaupunti
Haitissa: Port au Prince, läns-rannalla, 20 t. a.,
ja Domingossa: San Domingo, itä-rannalla, Ameri-
kan ensimäinen eurooppalainen kaupunti, 16. t. a. —

Portoricon saari, Espanjalaisien, hyvä tupakan ja
sokurin viljelys, pääkaupunti: San Juan, 30 t. a.

Pienet Antillit eli Karaibi-saaret. Liitto-
vallan alasia ovat: S:t Thomas, S:t Croix ja S:t
Jean eli Pyhän Tuomaan, Pyhän Ristin ja Pyhän Jo-
hanneksen saaret^ joista tuodaan sökuria ja rommia. —

Ruotsilla on S:t Barthelemi eli Pyhän Pärttylin saari,
josta saadaan puuvilloja. — Englannilla on useampia,
joista merkillisimmät ovat: Trinidad, Tabdgo, Gre-
nada, Barbados, ja Dominica, — Ranskalaisilla
on Guadeloupe ja Martiniqve, joistatuodaan kahvia.

.ETEIiÄ AMERIKKA

Granaadan tasavalta*
Etelä-amerikan koillis-kulma, Magdalena jaKauk-

ka-virtojen ympärillä, Itään päin alenee tämä vuori-
maa viljavana, mutta terveydelle vahingollisena penger-
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maana, jolla täällä on nimenä Paränos. Vielä etem-
pänä on lidnos eli ruoho-meret, jotka poudan aikana
ovat erämaita, mutta kasvaavat sade-aikana miehen kor-
kusta heinää. Tyynen ja Karaibin meren rannat ovat
ihania hedelmä-maita. Vuorista saadaan paljon metal-
lia, etenkin kultaa ja latinaa; vaikka vuori-työ ja maan
viljelys ovat huonolla kannalla, ja kasteita ja keino-
töitä on tuskin sanottavaksikaan. Muualle viedään
kaakkaoa, vaniljia, vuotia, kultaa, sökuria, indigo-pai-
netta ja väri-puita. — Asukkaita on 2 ja puoli milj.
Kreolia, seka-kansoja ja Intiania. Tässä, niin kuin
muissakin Etelä-amerikan tasa-valloissa, puhutaan Es-
panjan kieltä, tunnustetaan Ruomin katoliikin uskon-
toa, ja valittu esimies on hallituksen etu-nenässä, mutta
kapinan nostot ja muut rauhattomuudet sortaavat usein
sisällistä järjestystä.

Pääkaupunti: Bogota, lähellä Magdalena virtaa,
hyvä kauppa, 50 t. a. — CartagSna, Magdalena
virran suussa, hyvä valkama, 20 t. a.

Venezuelan tasavalta.

Maa on Orinoco-virran ympärillä tasaista lianos-
nimistä heinikkoa. Meren rannalla on Silla de Ca-
racas-niminen vuori. Etelässä on tuntemattomia vuo-
ria. Metallia saadaan vähän, mutta runsaammin kas-
via, kuin: sökuria, kahvia, indigoa, puuvilloja, tupak-
kaa ja kaakkaota. Asukkaita on 1 ja puoli miljonaa.
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Maan viljelys, teollisuus ja kauppa, vaikka ei juuri
kehuttavia, ovat kuitenkin paremmalla kannalla, kuni
Granadassa. Muuten on uskonto, hallitus ja kansasto
yhden lainen, kuni Granadassa. Kaupuntia: Mara-
caibo, yhtänimisen järven rannalla, 25 t. a. — Ca-
racas, pääkaupunti, 50 t. a. — Cumana, hyvä val-
kama, 20 t. a.

Ecuadorin tasavalta.

Vuorinen maa päivän tasaajan ja Marannon-vir-
ran välillä. Läns-puolella on Qvito eli Kiilto-nimi-
nen 8 ja 9 tuhatta jalkaa korkea, 50 penikulmaa pitkä ja
noin 4 penikulmaa leveä ylänkö, jonka ympäristöllä on
korkeita lumi- ja tuli-tunturia. Korkeimmat ovat Co-
topaxi ja Chimborazo. Läntinen rannikko on hy-
vin hedelmällistä, jossa kasvaa paljon kaakkaoa, tu-
pakkaa, kiina-pensaita ja muita aptiekin aineita, mutta
itä-puolella on Selvas-nimisiä, iki-vanhoja niin tiheitä
metsiä, etfei tahdo lävitse päästä. — Asukkaita on 1
milj. — Sivistys, teollisuus, kauppa, uskonto ja halli-
tus yhden lainen kuin edellisissä.

Kaupuntia: Qvito eli Kiilto, pääkaupunti, 801.
a. — Guayaquil (lue Guaijakil), paras kauppa-
paikka läns-rannikolla, 25 t. a. — Tätä valtakuntaa
ovat myös Galopagon eli Kilpi-konnan ihanat
saaret.



Peerun tasavalta.

Vuorinen maa Marannon ja sen lisä-virtojen
Huallagan ja Ukaijalin varsilla, Javdri- ja Pu-
rws-virtoihin saakka. Paikottain 10 ja toisin paikoin
15 penikulmaa leveä rannikko on tasasta, Mekkasta
ja kuumaa. Sitten on Cordilleras-niminet vuori-harjut,
joiden väliset laksot ovat maan ihanimmat ja viljavimmat
paikat. Kordillerien itä-puolella on paljon metsiä, jär-
viä, soita ja aveita heinikkoja. Täällä on enemmän
kultaa ja hopeata kuin Meksikossa, vaikka sitä on työ-
läämpi saada, kuin kaivannot ovat enimmiten lumi-ra-
jan rinnassa, jossa ei Niekerit eikä Eurooppalaiset kärsi
olla, minkä tähden enimmät vuori-raiehet ovat Intiania,
jotka ovat työssä veltompia kuni edelliset. Karjan
hoito on paremmalla kannalla kuin maan viljelys. Mer-
killisimmät eläimet ovat: liama, vicunna eli vikunja,
alpaka-lampaat. Teollisuus ja kauppa ovat vasta alulle
pääsemässä. Asukkaita on 2 milj. — Muut suhteet
ovat yhden laiset kuin edellisissä tasavalloissa.

Kaupuntia: Lima, pääkaupunti, lavea kauppa,
100 t. a. — Callao (lue Kaljaao), Liman valka-
ma. — Cuzco (lue Kutsko), muinosen Inkan pää-
kaupunti, auringon temppeli, jossa nyt on ristitty kirkko,
46 t. a. — Arequipa (Arekiippa), vilkas kauppa,
30 t. a. — Lobos ja Chincha, (lue Tjintja) saaret,
joista saadaan guanoa.



Bolilvian tasavalta.

Isommaksi osaksi viljatontaja autiota vuori-maata,
Perun etelä-puolella. Täällä ovat Cordilleras-vnoret
korkeimmallaan. Kukkulat Illimdni ja Nevada de
Sordta ovat 20 tuhatta jalkaa korkeat. Titicacan
järvi, Perun rajalla, on 14 tuhatta jalkaa meren pin-
nan ylä-puolella. Täällä saavat myös Madeira- ja
Pilcomaijo-virr&t alkunsa, joista edellinen mänee Ma-
rannon- ja jälkimäinen Paraguay-virt&a,n. Kulta ja
hopea on maan paraat tuotteet. Kesä-maiden hedel-
mät alkaavat täällä jo vaivaantua ilman kovuudesta.
Maan viljelys ei ole varsin huono. Peltoja lannotetaan
guanolla eli linnun sonnalla. Vehnä ja maisi kasvaa
vielä 14 tuhannen jalan korkuudella. Teollisuus on
hyvällä alulla. Kaupan vilkkaampata liikettä estää ran-
nan puolella olevat vuoret, kuitenkin kuletaan virtoja
myöten höyry-laivoilla. Muualle viedään kultaa, ho-
peata, vaskea, guanoa, liaman ja vuohen karvoja, kii-
nan kuorta ja muita aptiekin aineita. Kansallista si-
vistystä tarkottavia kouluja on täällä enemmän ja pa-
remmalla kannalla kuin muissa Etelä-amerikan valta-
kunnissa. Paras osa asukkaita on ristityitä Intiania
ja Mestitsiä; itä-puolella ovat asukkaat vielä pakanoita.
Yhteesen on 1 ja puoli milj.

Kaupuntia: La Paz, lähellä lllimaania, kauppa-
paikka, 80 t, a. — Cochabamba (Kotjabamba),
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40 t. a. — Chuquisaca eli Tjukisaakka, pääkau-
punti, 25 t. a. — Polosi, ennen kuulusa kulta-kai-
vannon pää-paikka, on nyt huononemassa, 10 tuhatta
asukasta.

Chilin (lue Tjiiin) tasavalta.

Pitkä ja kaitanen penger-maa Cordilleras de
los Andes-vnorien ja valta-meren välillä. Vuorien
rinteillä kasvaa komeita metsiä ja maan järäyksetovat
siellä hyvin tavallisia. Merkillinen on eräs ko'okas
mänty eli petäjä, jolla on syötäviä pähkinöitä. Ran-
nikko on kuivaa ja hiekka-perästä maata, eikä sen
tähden lii'on hedelmällistä, vaikka sitä lannotetaan lin-
nun tateella. — Ilma on pohjos-päässä niin kuivaa,
etfei pisaraakaan vettä sada toukokuusta marraskuu-
hun. Keskimäisellä ja etelä-puolella sataa kuitenni e-
nemmän vettä, ja maa onkin sen tähden hedelmällisempi.
Vehnää ja maisia äiljellään enin. Täältä on myös po-
taatin viljelys levennä muihin maihin. Raavaista on
sen moinen rikkaus, että yhdellä miehellä on monta
tuhatta eläintä, joita paimennetaan ratsas-hevosella. Pa-
raat kauppa-tavarat ovat hopea, vaski ja kulta. — A-
sukkaita on 1 ja puoli milj., joista puolet ovat sivisty-
neitä Intiania. Hallitus on täällä vakavammalla ja te-
ollisuus paremmalla kannalla kuni muissa Etelä-ame-
rikan tasavalloissa. — Etelässä asuu Araucdni-nimi-
nen Intiani kansa, jotk' ei ole taipuna Eurooppalaisen
vallan alle.
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Kaupuntia: Sant-iago, pääkaupunti, 100 t. a.
— Valparaiso, paras kauppa-paikka Etelä-amerikan
läns-rannalla, 70 t. a. — Chiloe (Tjiloe) ja sen
ympärillä olevat pienemmät saaret ovat siten merkilli-
set, että niissä on paljon linnun sontaa, jota viedään
Euruoppaan laiva-lastittain. — Juan Fernandes, jos-
sa Aleksander Selkirk eli Robinson Crusoe eleli ihko
yksinään villi-ihmisien seassa vuosina 1705—09.

Argentinin liitto-vallat.

Itä-puolella Chiliä, etelä-puolella Boliviaa, länsi-
puolella Atlantin merta ja Uruguay- ja Paraguay-vir-
toja ja pohjos-puolella Nio-Negro-virtaa. Läns-puolella
on Cordilleras de los Andes niminen metsänen vuori-
harju. Itä-puolella juokseevat Pilcomaijo ja Ver-
meyo Paraguay- ja Salddo Parana-virtaan. Näiden
virtojen ympäristö on maan paras osa. Etelässä al-
kaa J?«wp«s-niminen tasamaa, jossa ei kasva muita
puita kuni palmuja, mutta miehen korkuista heinää,
joka kuitenkin kuivettuu kuloksi kuuman ai'alla. Suu-
ret laumat hevosia, lehmiä ja lampaita, jotka omin
valloin juoksenteleevatnäillä laitumilla, ovat tämän maan
paras rikkaus; Senpä tähden täältä viedään muualle
paljon vuotia, villoja, talia ja kuivattua lihaa.

Melkeen joka vähänkin varakkaampi kaupunti on
eri valtakunta, joita nykyjään on 14. Muutamat ovat
niin pieniä, etfei ole kuin 5,000 asukasta. Buenos
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Ayres on mahtavin. Siinä on puoli milj. asukasta.
Liitto-hallitus on voimaton estämään keskenäisiä sotia
valtakuntien välillä. Asukkaita taitaa olla 1 ja puoli
milj. Pamppaan asukkaat, Gauchos, ovat syntyneet
Espanjalaisista isistä ja osaksi Intianilaisista emoista ja
eläävät käsyn karjan kaitsemisella ja villi-karjan pyyn-
nöllä.

Kaupuntia: Mendoza, läns-puolella, lähellä A-
konkagua-vuorta, kaupunnin tienoissa saadaan paljon
hopeata ja viinaa, 20 t. a. — Bajdda, Parana-vir-
ran itä-rannalla, 20 t. a. — Buenos Ayres, Plä-
ta-virran varrella, liitto-kunnan pääkaupunti, hyvä kaup-
pa, 100 t. a.

Paraguayn tasavalta.

Vähän tunnettu maa Paraguay- ja Paräna-vir-
tojen välissä. Maata sanotaan hedelmälliseksi ja ilmaa
ihanaksi. Paras kauppa-tavara on Paraguay-tie, jota
tavallisesti tien asemesta juodaan Etelä-amerikassa. Val-
takunnalla on kyllä tasavaltanen hallitus-muoto, mutta
vallan esimiehellä on enimmiten ollunna rajaton valta.
Asukkaita taitaa olla noin 1 miljona.

Pääkaupunti: Assumpcion, Paraguay-virran var-
rella, 20 t. a.
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Kaupuntia: Sant-iago, pääkaupunti, 100 t. a.
— Valparaiso, paras kauppa-paikka Etelä-amerikan
läns-rannalla, 70 t. a. — Chiloe (Tjiloe) ja sen
ympärillä olevat pienemmät saaret ovat siten merkilli-
set, että niissä on paljon linnun sontaa, jota viedään
Euruoppaan laiva-lastittain. — Juan Fernandes, jos-
sa Aleksander Selkirk eli Robinson Crusoe eleli ihko
yksinään villi-ihmisien seassa vuosina 1705 —09.

Argentinin liitto-vallat.

Itä-puolella Chiliä, etelä-puolella Boliviaa, länsi-
puolella Atlantin merta ja Uruguay- ja Paraguay-vir-
toja ja pohjos-puolella Nio-Negro-virtaa. Läns-puolella
on Cordilleras de los Andes niminen metsänen vuori-
harju. Itä-puolella juokseevat Pilcomaijo ja Ver-
meyo Paraguay- ja Salddo Parana-virtaan. Näiden
virtojen ympäristö on maan paras osa. Etelässä al-
kaa _P«wj_-«s-niminen tasamaa, jossa ei kasva muita
puita kuni palmuja, mutta miehen korkuista heinää,
joka kuitenkin kuivettuu kuloksi kuuman ai'alla. Suu-
ret laumat hevosia, lehmiä ja lampaita, jotka omin
valloin juoksenteleevat näillä laitumilla, ovat tämän maan
paras rikkaus; Senpä tähden täältä viedään muualle
paljon vuotia, villoja, talia ja kuivattua lihaa.

Melkeen joka vähänkin varakkaampi kaupunti on
eri valtakunta, joita nykyjään on 14. Muutamat ovat
niin pieniä, etfei ole kuin 5,000 asukasta. Buenos
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Ayres on mahtavin. Siinä on puoli milj. asukasta.
Liitto-hallitus on voimaton estämään keskenäisiä sotia
valtakuntien välillä. Asukkaita taitaa olla 1 ja puoli
milj. Pamppaan asukkaat, Gauchos, ovat syntyneet
Espanjalaisista isistä ja osaksi Intianilaisista emoista ja
eläävät käsyn karjan kaitsemisella ja villi-karjan pyyn-
nöllä.

Kaupuntia: Mendoza, läns-puolella, lähellä A-
konkagua-vuorta, kaupunnin tienoissa saadaan paljon
hopeata ja viinaa, 20 t. a. — Bajdda, Parana-vir-
ran itä-rannalla, 20 t. a. — Buenos Ayres, Plä-
ta-virran varrella, liitto-kunnan pääkaupunti, hyvä kaup-
pa, 100 t. a.

Paraguayn tasavalta.

Vähän tunnettu maa Paraguay- ja Paräna-vir-
tojen välissä. Maata sanotaan hedelmälliseksi ja ilmaa
ihanaksi. Paras kauppa-tavara on Paraguay-tie, jota
tavallisesti tien asemesta juodaan Etelä-amerikassa. Val-
takunnalla on kyllä tasavaltanen hallitus-muoto, mutta
vallan esimiehellä on enimmiten ollunna rajaton valta.
Asukkaita taitaa olla noin 1 miljona.

Pääkaupunti: Assumpcion, Paraguay-virran var-
rella, 20 t. a.
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mainitut ovatkin paras kauppa-kalu. Mutta ihmisistä
on puute, sillä tässä avarassa maassa ei ole kuin 10
milj. asukasta, joista noin 3 milj. on Niekeri-orjia; val-
kea-ihosia taitaa olla noin 1 milj., — muut kaikki o-
vat Intiania tahi seka-kansoja. Maa onkin sen tähden
suurimmaksi osaksi viljelemätöntä. — Brasilia oli al-
kujaan Porttukalilainen siirto-maa; mutta erosi emä-
vallasta 1822 omin takeiseksi keisarikunnaksi. Keisa-
rilla on rajotettu valta. Valta-kieli on Porttukalilainen
ja uskonto Ruomin katoliikkilainen.

Kaupuntia: Pära, Tocantin-virran suussa, 30 t.
a. — Pernambuco, itäisimmällä rannalla, hyvä meri-
kauppa, 80 t. a. — Bahia, hyvä valkama, johon
mahtuu vaikka koko maan piirin laivisto, 160 t. a.
— Rio Janeiro, kauniisti rakennettu pääkaupunti,
Etelä-amerikan suurin ja varakkain kauppa- ja tehdas-
paikka, 300 t. a. — San Paolo, merkillinen vuori-
kaupunti, 20 t. a.

l*atagonia

Eteläisin osa Amerikan mannerta. Läns-puoli on
vuorista, mutta itä-puoli kolkkoa, puutonta ja some-
roista erä-maata. Viiliä ja villistyneitä hevosia jaraa-
vaita kulkee paljon omin valloin pohjos- ja itä-puolella.
Asukkaat ovat ko'okasta Intiani-kansaa, joka ei ryhdy
maan viljelykseen, mutta elättää henkensä hevosen se-
lässä metsästämisellä. Heillä on tuskin vaatteita päällä,
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vaikka ilma on yhtä kylmä kuin Suomessa. Magel-
haenin salmen rannalla elää PesherS-niminen kansa,
jota sanotaan maan piirin raaemmaksi kansaksi.

Saaria.

Tuli-maa, jonka Magelhaenin salmi erottaa man-
ner-maasta, on enimmiten tuntematonta, mutta näyttää
olevan täynnä korkeita vuoria. PesherS-kmsa,, joka
käypi hylkeen nahkasissa vaatteissa, elättää täällä hen-
kensä hylkeen rasvalla, linnuilla ja kaloilla. Eteläisim-
män saaren eteläisin niemi, Cap Horn on siten on-
nettomasti kuulusa, että siellä valtaa alituinen myrsky.

Moluini-s&s.ret, joiden paras rikkaus on pingui-
nit eli lihavat hanhet, villa-karjat, valas-kalat, hylkeet
ja muut rasva-eläimet, ovat Englannin vallan alla.



AUSTRALIAN MAA-OSA.

Tässä maa-osassa on pelkkiä saaria, vaikka Uutta
Hollantia tavallisesti pidetään manner-maana. Saaret
ovat kaikki Tyynessä meressä, useammat käänne-ym-
pyröiden välissä, ja suurimmat päivän tasaajan etelä-
puolella. Useammat pienet saaret ovat osaksi maan
alasen tulen tekemiä ja toiseksi osaksi koralli-eläimien
synnyttämiä. Moniaiden tulen tekemien saarien ran-
noilla on myös koralli-luotoja. Muuten ovat koralli-
saaret tasasia ja niiden rannat sileitä; mutta tulen te-
kemät saaret ovat vuorisia ja niiden rannat louhisia.

Vaikka tämä maa-osa on paraaksi osaksi kuumassa
ilma-piirissä, niin ilma on kuitenkin joten viilee; sillä
meren tuuli hälventää ilman kuumuuden. Pienemmillä
saarilla on alituinen kevät-ilma valtaava, kuitenkin si-
ten, että eteläisimmillä saarilla talvi on jotenkin tun-
tuva. Uuden Hollannin pohjos-osassa on kesä-maiden
kuumuus valtaava. Sade-aika alkaa lokakuussa japouta-
aika toukokuussa. Mutta etelä-osassa on ilma yhden
lainen kuin Etelä-euruopassa, kuitenkin sillä erotuk-
sella, että kevät täällä alkaa syyskuussa, ja syksy maa-
liskuussa. Keväät ja syksyt ovat hyvin sateisia, kesät
ja talvet kuumia. Muuten kehutaan talvea ihanimmaksi
vuoden ai'aksi.

Asukkaat, paitsi myöhemmin tänne muuttaneet Eu-
rooppalaiset, joita taitaa olla noin 600 tuhatta, ovat
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itä-puolella Malaijilaista ja läns-puolella Niekeri-
läistä ihmis-kantaa. Useammat kansakunnat kävelee-
vät ihko alasti metsissä, pitäävät asuntoa puissa jamaa-
kuopissa, ja elättäävät henkensä palmu- ja leipä-puun
hedelmillä. Mutta muutamilla on kuitenkin oikeat a-
sun-huoneet ja maan viljelyskin. Kasvojen maalaami-
nen ja koristuksien pisteleminen ihoon on hyvin ylei-
nen tapa. Muutamissa saaristoissa on valtakunnan ta-
painen hallitus ja jon kun lainen järjestys; mutta toi-
sin paikoin eletään kuni eläimet, luonnollisessa vapau-
dessa. Moniailla kansoilla ei näytä olevan hiukkaa-
kaan uskontoa; toiset palveleevat epä-jumaloita ja uh-
raavat ihmisiäkin. Ristin uskonto ja euruoppalainen
sivistys ovat kuitenkin monin paikoin päässynnä hy-
vään alkuun, ja leveneevät levenemistään erinomattain
Englantilaisien toimesta.

Uusi Holland.

Tästä Australian manner-maasta ei tunneta muuta
kuni rannat. Sikäli kuin sisä-maata on tutkittu, luul-
laan ylä-maiden olevan lähempänä rantaa ja ala-maiden
enemmän mantereen keskellä. Kaakkos-puolella, 10
penikulmaa rannasta, on pitkä vuori-harju, jonka ete-
läistä puolta saytaan Mustiksi vuoriksi, ja keski-
mäistä osaa Sini-vuoriksi. Juoksevan veden puute
on tuntuva. Joet, joita täällä on tavattu, juokseevat
tuiki hitaasti, ruohokkaiden rantojen läpi, järviin eli
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loppuuvat kaihloja kasvavaan tasamaahan. Ainua vir-
ran tapanen joki on Murray, joka alkaa Sini-vuo-
rista ja juoksee mereen etelä-rannalla.

Merkilliset ovat tämän mantereen eläimet siten,
että niillä on pussit mahan alla, jossa säilyttäävät poi-
kiansa pieninä ollessa. Kasvutkin ovat ihan toisen
laisia kuni muilla mantereilla. Englantilaiset ovat tänne
tuonna euruoppalaisia sekä eläimiä että kasvuja, eten-
kin eloa. Jyviä viljellään joksikin ja lampaita pide-
tään paljo. Mutta maan paras rikkaus on kuitenkin
kulta, vaski ja muut metallit.

Koko manner on Englannin vallan alla. Ensin
laittovat Englantilaiset sinne pahan tekiöitä, mutta nyt,
kulta-aarteiden keksittyä, muuttaa sinne mieliehtoisiakin.
Maa on jaettu kuuteen osaan:

1. Queensland lue Kuiinin maa, koilis-puo-
lella, Karpentaria-lahdesta aina 29:teen rinta-ympyrään
asti, on äskettäin järestettykolonia, jossa pidetään paljon
lampaita. Pääkaupunti Brisbane, itä-rannalla, on
vielä pieni.

2. Uusi Etelä-wales, itä-rannikko, Murray-
virran pohjos-puolella, oli alkujansa yhden lainen ran-
gastus-kolonia kuni Venäläisien Sipirja; mutta kuni
sinne sittemmin on muuttana muutakin väkeä, niin
maan viljelys on merkillisesti enentynä. Jyviä viljel-
lään omaksi tarpeeksi asti, ja lampaita pidetään niin,
että riittää Englantiinkin viedä villoja. Kaupuntia:
Sidney, pääkaupunti, jolla on hyvä Port-Jackson
niminen valkama, 60 t. a. — Vähäsen etelään edelli-
sestä on Batany-Bay, alkujansa rangastus-paikka.
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3, Victoria, eteläisin rannikko, Murray-virran
ja Bass-salmen välillä, oli melkein autio vielä vuonna
1851; mutta kuni siilon löydettiin avaroita kulta-kai-
vantoja, niin on asukkaita lisääntynä lisääntymistään.
Pääkaupunti: Melbourne, vilkas kauppa, 30 t. a.

4. Etelä-australia, edellä mainittujen maakun-
tien läns-puolella. Täällä ovat paraat kulta- ja lyijy-
kaivannot. Pääkaupunti: Adelaide, loistava kauppa,
20 t. a.

5. Läns-australia, Joutsen joen ympärillä,
viepi muihin maihin villoja, valaskalan rasvaa ja puu-
tavaraa. Pääkaupunti: Perth, Joutsen joen suussa,
on vielä pienonen.

6. Pohjos-australia käypi kauppaa Itä-intian
saarien kanssa. Pääkaupunti: Victoria, on vielä pie-
nonen. Sen ympäristö on melkein ainua paikka, ku on
asuttu; muuten on maa enemmiten autio.

Van -Diemeii maa.

Suuri saari, Uudesta Hollannista etelään päin, on
hyvin vuorinen ja metsänen. Maan viljelys, viinan
kasvatus ja karjan hoito ovat yhä nousemassa. — Al-
ku-asukkaat ovat hävinnä suku-puuttoon. Saari on tyk-
känään Brittien vallassa, jotka tänne laittaavat pahan
tekiöitä. Asukkaita on 80 t. — Pääkaupunti: Ho-
barttown, kaakkos-rannalla, maa-piirin eteläisin kau-
punti, 30 t. a.



Uusi Seelanti.

Tämän nimen ovat Eurooppalaiset antana kahdelle
suurelle saarelle, kut ovat Uudesta Hollannista kaakko-
seen päin. Asukkaiden omat antamat nimet ovat: Ta-
vaipunammu, eteläinen saari ja Ika-na-mavi, poh-
jonen saari. Veden puotteita on 900 jalkaa korkeita.
Vuorien rinteillä kasvaa vahvoja honkia, ja laksoissa pit-
kää ja sakeata heinää. Pohjos-puolimaisella saarella
on ilma miedompata ja maa tasasempata, ja sen tähden
se on väkirikkaampi ja paremmin viljelty. Täällä kas-
vaa omituinen pellavas, jota sanotaan kestävämmäksi
kun tavallinen pellavas. Paljon pidetään sikoja; ja sar-
vi-karjaa on tänne tuotu Euroopasta.

Alku-asukkaat ovat ruumiikkaita, kihara-tukkasia,
ja muodoltaan Niekerien näkösiä, mutta puhuuvat sel-
vää Malaijin kieltä. Niitä on noin 100,000, johontu-
lee 30 tai 40 tuhatta Eurooppalaista lisäksi.

Ennen olivat asukkaat ihmisen syöjiä; mutta Ame-
rikasta ja Englannista tulleet lähetys-saarnaajat ovat
täällä levittänä sivistystä, joka on aikana enemmin var-
mistua, kuni Englantilaiset ovat ottana saaret haltuunsa
ja kokena saada heitä seuraamaan Englannin lakia.
Täällä on jo joita kuita pieniä kaupuntiakin.



Uusi Gtuinea.

Tämä on Wihanta-maan jälkeen suurin salo maan
piirissä, arviolta noin 6 tuhatta sarka-penikulmaa. Tor-
res-salmi erottaa sen Uudesta Hollannista. Vaikka tämä
on ensimäisiä saaria kuni Australiassa löydettiin, niin
se on kuitenkin vähin tunnettu kaikista muista. Me-
reltä katsoen, on havattu, siellä olevan lumi-rajan kor-
kusia vuorisia ja savustavia tuli-tunturia. Mahoni-,
tiekki-, leipä- ja palmu-puita kasvaa paljon. Mutta a-
sukkaat ovat villiä ja rauhattomia.

Polynesia eli Monisaaristo.

Tällä nimelläymmärretään tavallisesti kaikki Aus-
tralian maa-osan pienemmät saaret ja saaristot.

1. Uusi Britannia, Uusi Irland, Salomon
saaret, Uudet Hebridit eli Pyhän-hengen saa-
ret, ja Uusi Kaledonia ovat kaikki kaaren kaltta-
sessa jaksossa Uudesta Guineasta kaakkoseen päin.
Näistä ovat kolme ensimäistä hyvin hedelmällistä, ja
kasvaavat neilikoita, pippuria ja muita ryytiä, sekä
santeli, iebeni- ja muita puita, mutta kaksi jälkimäistä
ovat hedelmättömämpiä. Viimeksi mainitulla ei kasva
enään palmuja. Uusi Kaledonia on äskettäin joutuna
Ranskalaisien valtaan.
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Marianit eli Ladronit, se on TFarkaiden
saaret, itään päin Wilipin saarista, ovat vuorisia, mutta
hyvin hedelmällisiä. Täällä on paljon puuvilloja, riisiä
ja muita Euruopan kasvuja ja eläimiä. Nykyset asuk-
kaat ovat YVilipin saarista ja Meksikosta tänne muut-
taneita Espanjalaisia. Alku-asukkaat ovat Espanjalai-
sien julmuuden tähden hävinnä suku-puuttoon.

Karoliinan saaret, edellisistä etelään, ovat enim-
miten mataloita koralli-saaria, mutta muutamia on met-
säsiä kallio-saaria. Asukkaat ovat ahkeroitakala-mie-
hiä, ja mäneevät pienillä aluksillaan Marian saariin
saakka.

Mulgraven saaret, edellisistä itään, ovat pelk-
kiä pieniä koralli-saaria. Asukkaat ovat vasken kar-
vasia ja hyvin rauhallisia.

Havaji- eli Sandiuichin saaret, 13 saarta, joissa
on pilvien korkusia vuoria. Maa kasvaa paljon hedel-
miä, ryytiä, sokuri-ruohoa ja palmu-puita. Asukkaat
olivat jo vanhastaan paremmalla sivistyksen kannalla
kuni muut Australialaiset. Ne ovat sittemmin kään-
tynä ristin uskoon, ja niillä on nyt melkonen euroop-
palainen sivistys. Ne rakentaavat myös laivoja, joilla
kulkeevat Amerikkaan ja Kiinaan. Suurimman saaren
nimi on Ovaihi, ja sen jälkeisen Ovahu, Hallitus-
muoto on yks-valtanen, mutta rajotettu lakia laativalla
kokouksella, joka on jaettu kahteen kammariin. Asuk-
kaita on 150 t. — Pääkaupunti: Honolulo, Ovahu-
saarella, kuninkaan asunto, hyvä valkama, 12 t. a.

Witi- eli Fidschi-sa,axet. Rannat ovat niin täynnä
korallia, että tuskin veneellä pääsee läpi. Asukkaat
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ovat ollunna muiden saari-kansojen kauhistus, kuin ne
pukivat päällensä sota-sopansa, pistivät kaksi höyhentä
lävistettyyn nenän välykseen ja viruttivat korvansa ol-
kapäihin asti. Nykysempinä aikona ovat lähetys-saar-
naajat täälläkin levittänä ristin uskoa ja sivistystä.

Samoa- eli Laivur/-saaret. Korkeat, aina kuk-
kulalle asti vihannat tuli-vuoret näyttäävät hyvin ko-
mealta merelle. Asukkaat ovat 5 tai 7 tuumaa pitem-
mät kuni tavalliset ihmiset. Nimensä ovat saaret saamia

siitä, että asukkaat harvon muuten, kuni veneillä käy-
vät kylien väliä. Ristin uskonto on jo melkein yleinen.

Tonga- eli Ystävyyden-saaret ovat pieniä, ma-
taloita ja hedelmällisiä koralli-saaria. Palmu-puut o-
vat täällä korkeempia kuni muualla. Asukkaat ovat
ahkeroita maan viljeliöitä ja kala-miehiä. Ristillisyys
on hyvällä alulla.

Seuruuden-sa,axet ovat hyvin vuorisia, ja niin
ihanoita, että niitä verrataan paratiisiin. Täällä kas-
vaa ei ainuasti kaikkia Australian hedelmiä, mutta
myöskin muualta tänne muutetuita, puuvilloja, kahvia,
sökuria ja viinaa. Palmun pähkinät ja palmu-öljy o-
vat paras kauppa-tavara. Asukkaat tunnustaavat ris-
tin uskoa ja ovat eurooppalaisen sivistyksen kannalla.
Ranskalaisien vallassa on suurin saari, nimeltä Ota-
heitt, ja joita kuita pienempiä, joissa yhteesen on 25
t. a.: mutta muilla saarilla on oman takeinen kunin-
kaallinen hallitus.

Nuka-hivan eli Mendannan saaristo. Asuk-
kaat ovat valkeempi-ihosia kuni muut Australialaiset.
Ranskalaiset ovat ottana muutamia saaria huostaansa.
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Maa on kohtuullisesti hedelmällinen. Leipä-puu kas-
vaa hyvin.

Waihu- eli Pääsiäissaari on kaikkein itäisin
asuttu saari. Täällä ei enään kasva leipä- eikä pal-
mu-puita, mutta muuten on saari kyllä hedelmällinen.
Asukkaat ovat melkein yhden näköset kuni Eurooppa-
laiset, ainuasti vähän keltasempia, ja eläävät maa-
kuopissa.

Etelä-navan maat.

Eteläisen napa-ympyrän tienoilla on paikottain joita
kuita ranta-maita, joista ei vielä ole tietoa, ovatko ne
yhtä mannerta, tahi saaria. Sikäli kuni näitä rantoja
on tunnettu, ovat ne lumen ja jään vallassa ilman eläi-
miä ja kasvuja.


