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Suomen Maanopas.

Suomen Suuri-ruhtinanmaa, joka on poh»
jäisessä osassa Euroopaa ja kuuluu suuren Wenä»
jän Kejsarillisen mallan alle, on ympäröitty Wenä-
jän maalta, Suomen ja pohjan laeilta, Ruot»
sm maalta (raja: Tornion ja Muonion-joet) ja Slot*
jan eli Ruijan lapilta. Maan ala on noin 6844
nelikulma peninkuulmaa lawea ja enemmiten epä-
tasainen, täynnä kukkuloita, metsiä ja jänniä. \X>UO'
risto: Norjan tunturiselkämästä, Nolen nimeltä,
erkanee wahwa wuorihaara, joka lähtee lapinmaan
poikki ensin itää, sitten etelää kohden, ja kutsutaan
Kapin tunturiksi, maan Oulun lääniin päästyän-
sä saapi nimen, Maanselkä, ja juoksee läpi koko
Suomenmaan. Tämä wuorihaara, joka enimmit-
tain on harma-kiwistä kalliota, mutaa, hietaa ja
multaa, on alussa korkiampi, mutta matalenee jota
etelämmäksi sitä enemmin ja muuttuu paikoin mato»
liksi kankaiksi. Karjalan rajalla kääntyy Maanselka
länteen päin, erottaen Oulun läänin Kuopion (da*
nistä. Wähän lännessä Hiidenvaaraa se jakaun»
tuu kahteen päähaaraan, joista itäinen juoksee Poh»
jais-Sawon läpi Karjalaan Höytiäisen ja pyhä-
selän jännien tvälille ja katoaapi sitten laatokan
ja Onegan jarwien walilla; waan läntinen kulkee
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läntiseen ja länsi»etelään päin, erottaen Pohjanmaan
Salvosta, Hämeenmaasta ja Satakunnasta, ja lop-
puu mereen etelä-puolella Ristiinan kaupunkia. Täs-
tä jalkimmeisestä erkanee usiampia siwu-haaroja sekä
pohjaiseen että etelään päin, niin että Etelais-
Suomenmaan sisus tuleepi ylhäiseksi maaksi, jossa
kukkuloita, järmia ja laaksoja tihiästi »vaihtuu kes-
kenänsä ja kussa ihanimmat paikka-kunnat lama-
taanfi.

Maanselkä ja sen haarat erottamat Suomenmedet
5 N)esikumaan: 1) Hopin wesikunta, jon-
ka suurin jarmi onEnari. Sen medet miepi Pata*
joki Jäämereen. — 2) pohjanmaan 'tVesi-
kunra, jossa omat seuraamat joet ja jarmet: Cor-
nionjoki ja sen lisä-joki Niuonio; Aemijoki,
joka juoksee Aemijarwen läpi ja lisätään sangen
suurilta Rittisen- ja Ounasjoilta; Simojoki;
linjoki; Gulunjoki, joka tulee (Dulufartves*
ta; Siikajoki, pyhäjoki, Nalajoki, Esfinjoki,
joka tulee L.appajärrvesra, Lappojoki ja monen-
haarainen Nyronjoki, joka laskeupi mereen pohjais-
puolella ©aafan kaupunkia. — 3) Sarakunnan
wesikunta, jonka päämesi, pyhäjarmi, etelään
päin Tampereen kaupunkia, saapi pohjaisesta Neu-
runseian ja Nasijärrven (28) idästä Jianget
mäweden (35), Roineen (33), Mallasrveden
(32) ja N»anajaweden (31). Nämät tällä ta-
moin yhtyneet medet putoamat sitten Pyhäjärmestä.
Nuloweteen, joka, pohjaisesta jyrkän Kyrönkosken
kautta Nyronjarmen mesiltä lisätty, laskee metensä
Nokemäen (Kuumo) jokea myöten Pohjanlahteen.

°°) Numerot osottamat Ekluntin ja Heikelin kartoilla tällä ta»»»,
merkityt medet.
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— 4) Hameenmaan wesikunea, jonka suu-
rin järwi, Pätjane (18 peninkuulmaa pitkä, 2 ja
liki 3 penink. lewiä), saapi pohjaisesta Keiteleen
(2) ja Nonneweden (3), idästä (43)
ja puularreden (42), ja laskeupi Kymijoen kautta
Suomenlahteen. Tämä joki tekee kaksi ihanaa pu-
tousta: Anjalan ja Korkiakosken.-—s)Sawo-
karjalan N?esikunca, jonka keskus on 5

kiwest (18) pohjaiseen päin Samonlinnaa (Ny-
stott). Tämä järmi saapi pohjaisesta Aallarveden
(10), jonka rannalla on Kuopion kaupunki, ja itä-
pohjaisesta pieltejanren* Höytiäisen, pyhäselän
(13) ja <l>riweden (14). Namät medet laskeumat
sitten pihlajarveceen, joka yhdistyy 40 peninkuul-
maa pitkään Saimaan, jonka medet »viedään liuok-sen joelta iaatokkamereen. Tämä mirta tekee alku-
matkallansa Saimasta 'Imatran mainion putouk-
sen. — Pienempiä ranta-jokiloita löytyy kaikin pai-
koin; sellaiset omat Aurajoki Satakunnassa ja Au-
rajoki, jonka rannoille Turku, Suomen entinen
paä-kaupunki, on rakettu. -— Sen harjun keskellä,
joka erottaa Satakunnan ja Hämeenmaan mesikun-
nat toisistansa, on VPeftjaon jan»t, joka on mer-
killinen sen muoksi, että se yhtyy molempiin näihin
mesikuntiin ja siis yhdistääki Suomen- ja Poh-
janlahdet.

Koska joet ja järmet omat koskia ja muolleita
täynnä, niin omat sisä-kauppakäynnin ja muun lii-
kunnon maankuntain kesken kementämiseksi monet
tarkiät sulut eli tokeet ja kaimannot laitetut, niinkuin
omat Noirvukosken kairvanro ja Ämmä sulku,
jotka yhdistämat Nuasjärmen Oulujärmen kanssa;
Nonnuskosken ja warkauksen sulut, Taipaleen
ja 'BiHyfytan kaimannot, jotka yhdistämät Kallawe-
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Den ja Saiman, ja Saiman kaivvamo, jota nyky-
jään (airottaan ja lähtee Saimasta itä-puolella iap-
peenrantaa aina Viipuriin asti.

Ilma on parhaasta päästä sangen eettinen,
maan laatu kasmama ja hedelmällinen. Hedelmälli-
simmät kuitenkin omat Curun ja porin Idani, ete-
läinen osa pohjan- ja Hämeenmaata, sen jälkeen
Uus'maa, Sawo ja Harjata. PacUdatus-fetnot
omat: maanmiljelys, karjankaitseminen, metsästämi-
nen ja kalastaminen. ilViijat: jymiä; lautoja, palk-
keja, termaa; moita, lihaa, talia, nahkoja; lohia, si-

foita, aamenta; marmoria, graniitiä, lasia; mahan
rautaa. Mapriikit ja ruukit lisäymät «vuosittain,
kauppa on mahma, entäminen enäntymi-
sessä. Suomalaiset omat roikkaita, suuttomatto-
mia, uutteroita, toimellisia, rovioita, maka-mielisiä,
jotenkin jylhä-mielisiä ja itsepintaisia, mutta uskolli-
sia ja rakastamaisia esimaltaansa ja isäinsä-maata.
Ne rakastamat laulua, runotaidetta ja soitantoa.
Asukkain luku nousee nyt li- miljonaan henkeen.
Hallitsema uskonoppi on lutheerukselta puhdistettu
Evankeliumillinen: ainoastaan Venäläiset ja wä-
hempi osa Suomalaisia tunnustamat greekalaista us»
koa. Opetuksen tähden löytyy 1 Korkia Opisto,
5 iukistoa (Gymnasiumia), 12 Korkiampaa Alkeis-
koulua, ja paitsi sitä Alhaisempia Alkeiskouluja jo-
kaisessa maan kaupungissa, ynnä muitaki kouluja ja
opetuslaitoksia.

Suomi on »vanhastaan jaettu 8 Maakuntaan,
jotka omat Warsinais-Suomi, Ahrvenanmaa,
Uus'maa, Satakunta, <bämeenmaa, Sarvo,
karjala ja pohjanmaa ynnä Lapin maan kans»sa. Sisällisen hallituksen »vuoksi jaetaankin Suomi



7

8 lääniin, nimittäin: Turun ja porin Lääni yn-
nä Ahrvenanmaan kanssa, Uus'maan, Hameen-
linnan, Mikkelin, N)iipurin, Kuopion, tOaas

san ja Oulun Lääni. Hengellisessä katsannossa
on maa jaettu 2 Hiippakuntaan: Turun Arki-Pispan
ja pon»on Pispan Hiippakunta, ja oikeuden woi«massa pitämisen tähden kuuluu se kolmen Pli-oikeu-
den (Holvirätin) alle, nimittäin: Turun, Vaasan
ja wiipurin Plioikeus.

1. Turun ja Porin Lääni ynnä Ah-
wenanmaan kanssa, jossa on 277 tuhatta Asu»
kasta. Tämä lääni sisällänsa pitää Narsmais»
Suomen, suuremman osan Satakuntaa ja Ahwe»
nanmaan. Näin kutsutaan suuri saaristo, jossa on
yksi suurempi ja noin 80 »vähempää asuttua saarta
ja luotoa, lääni kuuluu hedelmällisimpiin ja par-
haasti miljeltyihin Suomen osihin. Tässä, löytyy
usiampia werka-wapriikia, lasi-, kalkki- ja rauta»
ruutia. Kaupungit:

Turku «Ruotsiksi: Hbo), Aurajoen partailla, G. °),
©uomen entinen pää-kanpunki; Ylioikeuden, Arki-
Pispan, Lukiston ja Suomalaisen Maanmiljelys-seur-
ran istuin; f appi (>pn)tn lamiata kauppaa. Paitsi si-
tä tässä on laiman tekopaikkoja, merka-, purjemaatet-,
tupakka- ja muita tvapnikiä. Rauha muonna 1743.
15,600 Asuk. Niemellä Aurajoen suussa on Turun
manha linna, ennen maan päälinna. — Haantftli
(Nädendal), manha, maan »äkäinen lnerikaupunki,
jolla on hymä Hamina; paitsi sitä sukan kuteeltaan tut-
tu. 56? Asuk. — Uusikaupunki (Nystad), käypi
melkiää kauppaa puu-astioilla, willa- ia pellamaskan-
kailla ja sukilla. 2,600. Rauha ro. 1721, — Rau-
ma, maniaa merikaup., käypi samaa kauppaa, kuin
Uus'kaupunki; paitsi sitä pitsin nypälöitsemältänsä tut-

) G. merkitsee Läänin kuvernöörin kaupungiisa asuman.
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tiu 2042. — Pori (Björneborg), Kokemäen joen
»vailella, Suomen «vanhimpia kaupunkia, jossa on
»vahma merenkulku, kauppa, laiivan rakentaminen ja
yksi ruriewaatetwapriiki. 5,700. Sen Haminan niini
on Räfsö. — Näsijälwen ja Pyhäjärmen wäl!ssärTampere, jossa on parerinleko, pnmmulin ja werka«
lvavriiki. 2,600. — Uhmenanmaalla: Skarpansi,
jossa on marustetut kasarmin rakennus. — Saaret:

Remiö, Rorpo, Vlatvo, Rakskerta, paras,
mättylä (Rimito), Taiwaysalo (Tofsala), Rum-
linge ja Föglö.

2. Uus'maan Lääni, 156 tuh. As. Sisäl-
länsa pitää suuremman osan Uus'maata ja pienen
osan Hämeenmaata. Maa on slliäta, hedelmällistä
ja hywin miljeltyä. Tässä löytyy 2 waski-hyt-
tyä, usiampia rauta» ja kalkki-ruukia ja rvaijansi-
mapriiki.

Helsinki (Helsingfors), meren lahden rannalla, Suomen
pääkaupunki, Gcnral-Guvernöörin ja Kejsaril. Senaa-
tin istuin; G.; tässä on Suomen Korkia Opisto,
Tähtien ia Magneetin tutkimus-torni, 4 kirja-pränttiä,
2 kiivi-painoa ja muita laitoksia. Paitsi sitä Suoma-
laisten jalka- ja meri--fotaroäfien olopaikka. Kaunis ja
Juroin rakettu kaupunki, joka käypi wahwaa kauppaa
ja jossa on hyw» hauiina, laimantekopaikkoja, tupakka-,
huonekaluin-, peili-, waijansi- ja kaakeli-, faipua-- ja
kyntilä' ynnä muita rvapriifiä, 15 tuh. As. pakit
oppimaista ja fotaroäfiä. Liki 5 ALenäjän mirstaa kau-
pungista on Wiaporin (Smeaborg) sotimarustus, wah-
wimpia linnoja Euroopassa, rafettuna 7 saarella, joista
erinomaifimmmat omat: Guscafsstvärdi, wargä,
Hängörni, Iso Itä Swartö. porwo (SorgS),
wanha merikaupunki. Pispan ia Lukiston istuin; täs-
sä on jonkunlainen kauppa ja muutamia mapriikiä.
2,900. Herrainpäiroä ro. 1809. — H,owiisa, meri»
kaupunki, joka käypi melkäistä kauppaa; paikka on
graniitista rikas. 2,600. Ulkopuolella kaupunkia meren
saaressa on Swarcholman fotiroaruStttS. — Cam»
misaari (Eknäs), wanha menkaup., joka käypi mtU
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kiää kauppaa. 1,330. Länsi-eceläiin päin Tammisaarta,
on Hankoniemi, Suomen eteläisin niemi, jossa on
kaksi pienempää sotiwanwtusta.

3. Hämeenlinnan Lääni, 147 t. Tähän
kuuluu länsi-eteläinen osa Hämeenmaata ja itäisinosa Satakuntaa. Eteläinen osa lääniä on parem-
min »viljelty kuin pohjainen ja itäinen, jotka o-
wat muorisemmat, erinomattain Päijäneen ympäril-
lä. Paitsi pellontviljelysta ja karjankaitsemista tässä
enemmiten »viljellään pellamia. Pohjais-luoteinenosa on ihanimpia ja kauneimpia paikkoja Suomes-sa. Tässä läänissä löytyy muutamia werka-waprii-
kia, kalkki-ruukia ja yksi lasi- ja paperinteko.

Hämeenlinna (Tamastehus), G.» uudestaan foina?d ra-
kettu, palon jälkeen wucnna 1831. 3,120 Asuk. Äan?
punkia likellä on wanha Hämeenlnma, muinon Rro-
nopori ja sitten Hameenlinna niineltä, Birgeri laav
litta rakcliu.

4. Mikkelin Lääni, 140 t. Tämän läänin
alle kuuluu keski-asa Samoa ja itäinen osa Hämeen-
maata. Se on jarmiä, lampia, kankaita ja mäkiä
täynnä. Maikka maa on hywin louheinen, saadaan
kuitenkin, kaskimisen kautta, jytviä tamallisesti tar-
peen yli, niinkuin sangen paljonki tattartvehnoja Sa-mossa. Saimassa kalastetaanki lohia ja muikkuja
paitsi tamallisia kala-laija.

Satvonlinna (SRpflotr), saarelle rafettu Hcnckimeden ja
Pihlajameden roolina, sotimarustxksen kanssa loisella
saareella. Ennen se kutsuttiin Glausporiksl. 700.— Heinola, mähäinen kaupunki itä etelään päin Mi-
jänettä kahden järtven mälissä. 800. — Mikkeli,
G., uudesta rakettu kaupunki, Saiman lahden rannal'
la; tässä pidelään sangen suuret marffinat.

5. puputin Lääni taikka VVanha Suo-
mi, 264 t. Sijallansa pitää eteläisen ja länsi»
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eteläisen Karjalan, eteläisen ©aroon, ynnä pienem-
män osan Hämeen- ja Uus'maata. Pohjainen osa
lääniä ja paikat etelään päin Saimaa ja itään päin
Orimettä omat epätasaisia taikka hedelmättömiä kan-
kareita. Maanmiljelys laimiinlyödään siitä syystä,
että yhteinen kansa enemmän askaroitsee kuormain
kuljettamisella. Menäjän maalle myydään lohia,
marmoria, graniitiä, lasia, joita »vastaan sieltä tuo»
telaan jauhoja, läänissä on usiampia mapriikiä ja
lasi ruutia.

"VPiipurt, G., wanha kaupunki, turoin «varustettu, raket-
ta kahdelle saarelle Wiip»rin lahdessa. Tässä on 3
esikaupunkia, Ylioikeus, Lukisto, 4 kaunista kirkkoa,
kuritushuonet miehille, saipua ja tupakkamapriikiä. Se
on läänin parhain kauppakaupunki ja pohjais @at»on
ja Karjalan lauta» ja lankkukaurpa-paikka. 7,500. —Haminan kaupunki lFrcdrikshamn), raamitettu meri-
kaurunki, ynnä 3 pienin efifatipunfin kansla; Suo-
malaisen kadetti-koulun istuin; käypi kauppaa metsän
luottamilla. 3,400. — Saiman eteläisellä rannalla:
lappeenranta (Wllli»ansirand), mieressä oleman lin-
nan kanssa. Tässä on kuricushuonet mainioille. 1,200.
■—Saatpfan rannalla: Rakisalmi, hymin wanha fan--
punki, jolla on pieni linna kahdella saarella Wuofsen
mirrassa. 1,100. — Sorcatvala, Laatokan pohjais-
päässä, käypi Käkisalnien kanssa milkasta kauppaa Pie-
tarissa; taimella tässä pidetään kuuluisat markkinat.
500. — Paitsi sitä on merftttäroä: Ruotsinsalmen
soiilvaruscils saarella ulkopuolella Kymijoen suuta. —Saaret: Roinmsaari (Bjorko) ja Suursaari (Hog-
land) Suomen lahdessa, walamo ja Roimewitsa
Laatokassa, joilla jälkimmäisillä kullakin on greefalai-
nen luostari.

6. Kuopion Lääni, 181 t. Tämän alle
kuuluu pohjais-puoli Samoa ja Karjalaa ja ita-poh«
jaispuoli Hämeenmaata. iäänillä on monta mesi»
«ielua, hölmästä rikasta, lautoja, hirsiä, sitä lähin
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moita ja turkki-nahkoja, kaloja ja metsän tuottamia
omat erinomaislmmat kaupan kalut. Tattarwehnaa
»viljellään sangen paljon, niinkuin ©ttpurinft laa»
nissä, ja jotenkin tupakkaa.

Ruopio, läänin ainoa kaupunki ihanassa pa!kka-k«n-
nassaKallameoen rannalla; G., Lukisto; taimella täs-
sä pidetään kuuluisat markkinat. 2,600.

7. Waasan haalit, 236 t. Sisällänsa pi-
tää eteläisen 9>ol)janmaan? itäpohjaisen Satakunnan
ja pohjais-luoteisen Hämeenmaan. Itäinen osa lää-
niä on kukkuloita ja lampia täynnä, läntinen sitä
mastoin, meren rantaa myöten, on tasaista, hylvaä
Viljelysmaata ja kastvaa jymiä muuallekki tviedä.
Waasan ruis on mainiota ja kylmökfi haettu, iää-
nissä on 2 lasi-, rauta- ja paperin-ruukia, werka-
ja tupakka>wapriikiä, ja ruuti-ruuki.

TDaafa, G., Moifeuden, 3nkiston ia muiden opinlai-
taiten istuin; tässä on cuppakka- ja eiikka-mapriiki
ynnä laimantekopaikka; käyri wahwaa kauppaa, maik-
ka satamaan on reninkuulma kaupungisia. 3,270.
Joensuu eli Uus' Raarleby, Lappojoen suussa, me-
rikaupunki, jolla on melkiä kauppa, hywä Hamina, si-
lakan saalis. 1,130. — Pietarsaari (lacobstad), me,
rikaupunki, jossa on somelias Hamina, wahwa kauppa
ja laimanrakentaminen. 1,520 — Rokkola eli IVan-
ha Raarleby, Suonien suurempia kauppa kaupunkia,
jolla on hywä Hamina, sangen ruilkas laimanrakenta-
niinen ja tupakan kehru'leko. 2,380. — Ristiina,
inerifatip., jossa on hywä Hamina, ivahroa kauppa,
inelkiä laimanrakentaminen, runsas silakan saalis ja
sicweden-wapriiki. 2,200 — Raskö, meren saarella,
jossa on mukama Hamina, hpwä silakan saalis; käy»
pi roähäiscä kauppaa. 700. — Iytvaskvlä, ?säijä'
neen pohjaiseen päähän uudesta perustettu kaupunki.
Saaret: walgrundi, Raipaluoco (Replot), Roitvu.-
saari (Bjoikö).
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8. ©uitin ja Kajaanin Saatti ynnä La-
pinmaan kanssa, 146 t. Tämän alle kuuluu poh-
jainen Pohjanmaa ja Suomen lappi, Pohjanmaa
on alhaista, soita ja kankaita täynnä ja monilta
joilta läpitse leikattu, jotka, samoin kuin lapin joet-
kin omat lohista ja taimenista rikkaat. Muutamis-sa mesi-nieluissa kalastetaan helmiäki. Pää-elatus'
keinot omat kalastaminen, termapoltto ja metsästämi-
nen. Eteläisessä osassa lääniä miljellään rukiita,
myöskin mahan mehnaa, pohjaisessa taasen enem-
män ohria siitä syystä, että ruis hallalta usein rais»
kalaan, iapissa, joka on täynnä harjuja ja muoria,
saatetaan hymin mahan ruista miljellä, lyhyen ke-
sän muoksi. lappalaiset, jotka omat pieniä »varta-
loltaan, hymän tahtoisia, maan taikauksiin paljon
taipuneita ja pelkäämia, asumat enemmiten muutto-
majoissa ja elämät kaloilla ja peuran lihalla. Täs-
sä läänissä on yksi lasi-ruuki, usiampia saha-myllyjä
ja rauta-ruukia.

Oulu, Oulmijoen suussa, G., Suomen suurimpia kaup-
pa-kaupunkia, jossa on Maanwiljclys-seura, laimante-
kopaikkoja, hywä lohen saalis ja tupakka-wapriiki.
5,400. — Braahe, merikaupunki, joka käypi sangen
wahwaa kauppaa ja jossa onkin wahwa merenkulku
ja laimanrakentaminen. Köyhäumiät asujat elämät
eniumiittäin kalasiamisella. 2,140. — Tornio, saa-
rilla Tornion joen suussa, Suomen Pohjaisin kaupun-
li ja rajakaupunki; käypi »vähäistä kauppaa. 660. —Rajaani, Oulujänvcn miercllä, pieni kaupunki, \vaan
jossa pidetään sangen suuret markkinat. 480. —Saari: Hailuoto (Karlö).

lapissa, joka sisällänsä pitää Tornion ja Kemin
lapin, ei ole yhtäkään kaupunkia, maan ainoastaan
muutamia kauppapaikkoja. Se on jaettu kahteen
lamiaan pitäjään, Utsjokeen ja Sodankylään,
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ynnä allakuulumain kappelien kanssa, joissa asus»
Uimat ympäri kulkemaiset lappalaiset. Moneen
paitaan on kuitenkin Suomalaisia siirtolaisia ma*
jailleet ja alkaneet maata »viljellä, niin paljo kuin
maanlaatu on sallinut.
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Johdatus yhteiseen Maa-tietoon.

Maamme, joka on niitä taimaankappaleita eli
tähtiä, jotka liikkumat Auringon ympäri ja sen täh»
den kutsutaan planeetoiksi eli liikkumaisiksi tahdiksi,
kulvaillaan maankartassa kahteen puoliskoon: Itäi-seen ja Läntiseen Nlaanpuoliskoon. Kummas-
sakin niistä nähdään maata ja mettä maihetteleman
keskenänsä niin muodoin, että mesi maan piirittää.
Suurempi maanjaakso kutsutaan Mantereeksi, pie-
nempi Saareksi'. Kaikkia maita jaetaan miiteen,
niin kutsuttuun Maa-osaan, nimittäin: Euro o-
pa, Aasia, Afrika, Amerika ja Austraa-
li eli Uus' Hollandi. Niistä omat ne 3 en-
simmäistä Itäisellä Maanpuoliskolla ja kutsutaan
myös XOanbatfi Maailmaksi, Amerika taasen
löytyy läntisellä Maanpuoliskolla ja kutsutaan Uu-
deksi Maailmaksi sen tähden, että tämä Maa-osa
masta muonna 1492 löydettiin Kolumbukselta. Aus-
traali, joka luetaan miidenneksi Maa-osaksi, on suu-
ri saari, Uusi jollandi, ynnä suuren joukon
kanssa isompia ja pienempiä saaria ja luotomaita,
joita kyllä löytyy osittain Itäisellä, osittain iantisella
Maanpuoliskolla.

Medet, jotka maan saartamat, kutsutaan "Walta-
meriksi ja jaetaan miiteen osaan:

1. Pohjainen lää-meri on pohjais-puolella
Euroopaa, Aasiaa ja Amerikaa. Siinä on seuraa-
mat lahdet: Euroopassa N)alkia- eli Rmjan<meri
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ja Aasiassa Odi-lahti. Tässä löytyy Norvaja
Semblian saari.

2. Atlantin Meri on Euroopan, Afrikan
ja Amerikan »välissä. Sen lahtia on IVanhan
Maailman rannoilla: a) pohjan eli Saksan
Meri, Britannian, Saksanmaan, luutinmaan ja
Norjanmaan mälissa. Tämä meri jatketaan Ska-
gerakin ja Rattegacin lahtien, Oresundin, Ison
ja pienin Seitin salmien kautta Itä-mereen,
joka on Ruotsin-, Saksan- ja Nenäjan-maiden »vä-
lissä. Ita-meren lahtia taasen pohjan. Suomen
ja Aiigan Lahdet omat. — Pohjan meri yhtyy-
kin Atlantin mereen Aanarvan eli Englandin sal-
men kautta. — bj Biskayan H,ahti Spanian ja
Franskan maan mälillä. — o) 'lVali-meri, iso
sisämeri, jonka suu kutsutaan Gibraltarin salmeksi,
Euroopan ja Afrikan »välissä. Sen lahtia omat 21-
-driatin Meri ja Arkipelagia ynnä suuri sisämeri
Musca Meri, johon päästään Dardanelli-salmen,
Marmori-meren ja Nonstantinoopelin salmenkautta. Musti-merestä taasen on Assowin Meri
lahti. — dj Guinean lahti Afrikan läntisen
rannan keskellä. — Uuden Maailman rannoilla
on Atlantin Meren lahtia: Baffmin, Hudsonnin
ja Meksikon lahdet ynnä Antilli-meri. — Saa»

ret Atlantin meressä: Islandi,Britannia, Irlandi,
Ranaria-l»iodot (Madeira), (Imu-
ba, Jamaika, poreoriko). — Itä-meres»
sä: Seelandi, Fyeni, Bornholmi, (Bottlanbi,
Olandi, Ahwenanmaa. — Wäli-meressä: Sar-
dinia, Norsika, Sisilia, Aandia.

3. Tyyni-meri Aasian, Uus' Hollandin ja A.
merikan malissa, tekee Aasian rannalla Ototskan
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N7eren, <£>oangl>O'' eli Kellaisen Nleren ja &n»
nan Meren, ja Amerikan ranalla Aalifornin ja
Panaman lahdet. Eteläinen osa tätä merta etelä-
puolella Päiman tasaajata kutsutaan Ecelais-merek-
(t Saaret: 'Jaapanin luodot (Niponi, lesso),
Sunda luodor (Sumatra, laawa, Borneo, Sele-
bes), Uus' Hollandi, Uus' Guinea, Uus' See-
landi, Sandwiikin saarec.

4. Indian Meri Afrikan, Aasian ja Uus'
Hollandin malissa, tekee kaksi suurta lahta, nimit»
tain: Bengalin lahti ja Arabian meri. Tästä
jälkimmäisestä on persian lahti ja Arabian lah-
ti eli Puna Meri lahtia. Saaret: Madagas,
kari, Seiloni.

5. Gteläis-läämeri on eteläis»nawan ym«
parilla ja jäätä täynnä.

Maaosat.
1. Vllryopg piiritetään kolmella puolen me-

riltä, maan neljännellä se yhdistyy Aasian kanssa
(raja: Uraalin wuorec ja Uraalin joki). Täs-
sä Maa-osassa omat seuraamat »valtakunnat mer-
kittämät:

Venäjän Maltakunta, jonka Pääkaupunki on
pierari; se entinen on Nioskua.

Suomen Suuri-ruhtinanmaa, joka kuuluu We-
najän Kejfarin alle: Paäkaup. Helsinki.

Ruotfin ja Norjan Valtakunnat, jotka halli-
taan yhteiseltä kuninkaalta. Paakaup. Ruot»
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sissa on Tukhulmi ja Norjan maassa Aris»
tiania.

Danskan eli Juutin Valtakunta, Pääkaup.
Niödenhavni.

Britannian Maltakunta, johon kuuluu ££ng*
landi, Skoclandi ja Irlandi, jotka hallitaan
yhteiseltä kuninkaalta. Pääkaupunkit:
nt, EdindurZi ja Dudliini.

Dvrtugaali, Pääkaup.: Lissaboni.
Spaania, Pääkaup.: Niaadridi
Frankriiki, Pääkaup.: pariisi.
Belgia, Pääkaup: Brysseli.
HvUandi, Pääkaup.: Haagi.
Saksanmaa, jossa löytyy monta maltakuntaa,

niinkuin: Pfeueftan Maltakunta, Paäk.:
Berlini; Saksin Maltakunta, Pääk: Dres»
deni; Baierin Maltakunta, Pääk.: Mynk»
heni; wyrremberZin Maltakunta, Päak.l
Stuttgardi; Vscerriikin Maltakunta,
Päak.:"wieni; Boomin Maltakunta, Pääk.:
praagi, joka on Osterriikin Kejsarin mallan
alla.

Warsinais-PteUssia, joka kuuluu Preussia»
Kuninkaan alle, Pääk.: AonigsberZi.

Unkarin Maltakunta, joka kuuluu Osterriikin
alle, Pääk.: peset. '

Slveitsin Waltayhteys, johon kuuluu «fi--
ammat yhdistetyt, niin kutsutut Kantonit, jois'

2
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sa merkitään kaupungit Beerni, Tsyyrikhi,
(3enewe, Baaseli.

Italia, jossa on uftampia maltakuntia niinkuin:
Sardinia, Pääk.: Outiini; tombav
dia, Pääk.: Mailandi; Coskana, Pääk.:
Florentst: Rirkko-walcakunra, joka on
Paamille kuuluma, Pääk.: 3\oomt; iCXeaa =
peli, Pääk.: tTeaapelt.

Greekan Maa, Pääk.: Acheeni.
Turkin Maa, Pääk.: Nonsrancinoopeli.
2. Näslll, suurin Maa-osista, on yhdistetty

Euroopan ja Afrikan kanssa. Tässä merkitään
Siberia, koko pohjainen osa, joka kuuluu armolli-sen Keisarimme alle; Pääk.: Tobolski; Kiina,
Venäjän Valtakuntaa lähin, suurin Valtakunta
maan päällä, Pääk.: peekingi; Fndia, josta
suuri osa kuuluu Englandin alle, Pääk.: salkut-
ta; Persia, Pääk.: Teherani; Arabia, Pääk.:
Mekka; Wä'hä Aasia eli Anadoli, jossa
on Smyrnan merikaupunki. — Paitsi sitä merki-
tään tässä Maa-osassa Palestina eli ihtvoateu
Maa, jossa Israelin lapset asuimat, Pääk.: leru-
salemi; kuuluu nyt Turkinmaan alle.

3. AfNllH on suuri niemimaa, joka Suetfin
taipaleen kautta yhdistetään Aasian kanssa. Tässä
merkitään pohjaisessa osassa Gstyptin maa, Pääk.:
Äatro; Tripoli, Tuunisi, Algieri ja Ma-
wiff>, joiden ranta-asujamei omat merikaapareita;
ja eteläisessä osassa Kaapmaa, joka kuuluu Eng-
landin alle, Pääk.: %aapi, lepopaikka niille, jotka
purjehtimat Indiaan.
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4. «llHfnlia jaetaan Panaman taipaleen kaut-
ta pohjais- ja Eceläis Ämerikaan. Edellisessa
merkitään Bbdistyneet Wapawaltaknnnat,
kaupungit: washlng>oni, Bosroni, Vleiv-Jlot-
ti; Kanada, joka kuuluu Englandin alle, Pääk.:
Nmebekki; Meksiko, wapawaltakunta, Pääk.:
Meksiko. Eteläisessä Amerikassa merkitään Bra-
silia, Pääk.: Rio Janeiro; Kolumbian Wa-
pawaltakunta, Pääk.: 23ogota; Matan Wa-
palvaltakunnal, Pääk.: Buenos Ayresi; Acerit,
kullasta ja hopiasta rikas, Pääk.: £ttma; Khiili,
pottujen kotomaa, Pääk.: San laago.

5. 9Uotraalta sisällänsä pitää Uus' <oo!=
landin, joka luetaan mantereeksi, Uus' Guinean,
Uus' Seelandin, Van Diemen maan. Seuruu-
den luodor, kippari- ja Sandrviikin-saarer yn-
nä uftampain saartten ja luotomaiden kanssa, jotka
kaikki omat Aasian ja Amerikan »välissä.








	Suomen maanopas, ynnä johdatuksen kanssa yhteiseen maa-tietoon, sunnuntai-kouluin tarpeeksi
	Suomen maanopas, ynnä johdatuksen kanssa yhteiseen maa-tietoon, sunnuntai-kouluin tarpeeksi
	Alku
	Nimiö

	Pääsisältö
	Suomen Maanopas.
	Johdatus yhteiseen Maa-tietoon.
	Maaosat.




