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8 R. Maan tiede. Maan-kartta.
Maapallo.

Johdatus.

N^aan-tiede neuwoo meille: 1) Maan raken-
nuksen, suuruuden ja liikkumisen, 2) Sen
pinnan laadun ja hedelmät, ja 3) Maan päällä
olemista kansakunnista ja mitä nämät tähän
asti omat aikaan saaneet.

Maan-kartta on isomman taikka pienemmän
maanosan ja siinä olewien merkittäwäin, niinkuin
merien, wuorien j. n. e., kuwaus. — Maa-pallo
on maan rakennuksen jälkeen tehty kerä, johon on
kuwailtu maita, wuoria j. n. e.

Näköalaksi eli Taiwaan rannaksi kutsumme
me sen ymmyriäisen alan, jossa maa ja taiwas näyt-
täwät kohtaawan toinen toisensa.

Waltailmat owat neljä: Pohja, Etelä, Itä
ja Länsi. Se taiwaan tieno, josta aurinko näyt-
tää nousewan, on Itä; se, jonne hän laskeuu, Länsi;
se, jossa hän on puolenpäiwän aikana, Gtelä, ja se
joka on etelää wastapäätä, Pohja.

§ V. Näköala. Ilmat. Maailma.

Maailman mittaamattomassa awaruudessa
staiwaalla) kulkee lukemattomia tahtia, jotka owat
hawaitut olewan kahdenlaisia, uimittäin: 1) senkal-
taisia, jotka itsestänsä loistamat ja aina owat
liikkumatta; tämänkaltainen on aurinko ja useammat
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tähdet; väitä kutsntaan kiinto-tähdeiksi cli kim
tolaisiksi; ja 2) niitä jotka itsestänsä omat pi
meät, ja aina olisiwat semmoiset, jos toiset ci walaisisi
heitä, ja jotka aitla siirtyivät toinen toisistansa ja
muista maailmau palloista; näitä kutsutaan kierto»
tahdeiksi eli kiertolaisiksi ja pyrstötähdeiksi.
Edellisten joukkoon, joita on neljättä.ymmentä, kuu-
luu Maakin. Kaikki kierto-tähdet saciwat walonsa ja
lämpymänsä auriligosta, pyöriessänsä sen ympäri suu-
rissa soikeissa radoissa, toinen toistansa ulompana.
Pyrstötähdet saawat, knlkiessansa auringon ympäri,
siitä walonsa, ja heidän ympärillänsä on erinomai-
nen walkea pilwi ja heidän seurassansa säe-soitto,
jota me kutsumme Pyrstöksi. Se on hajoitetuu tu-

kan näköinen, ja siitä on heitä muiden kielien jäl-
keen Ruotsissakin kutsuttu Komeetiksi, joka on niin
paljo kuin Tukkatähdet. Niiden kierto-tähden ym-
pärillä pyöriiKuita, jotka myös owat pimeitä kappa-
leita, waan .valaistaan auringolta. Aurinko on kaik-
kien kierto-tähtien keskellä. Sen ja Maan wäliä
on 14 kertaa inhan..en tlihatta smiljonia) peni-
kulmaa. Aurinko ynnä kiertolaisten ja pyrstötäh-
tien kanssa tekee meidän Aurinkokuntamme. Kuin
kaikki kiinto-tähdet mahtawat olla auringolla ja
heillä niinmuodoin mahtaa olla kierto-tahtiä ym-
pärillänsä, niin on sillä tawalla tuhansin kerroin
aurinkokuntia. Kaikki nämät yhteen Inettuna kut^summa me Maailmaksi, jonka awaruus, järjestys
ja ihanuus mahtaa meissä waikuttaa korkean ih-

mettelemisen ja kunnioituksen sille laupiaalle Olen-
nolle, joka waltiaalla sanallansa on kaiken tämän
tehnyt.

W 3. Maan eakennus, suuruus ja
liikkuminen.

Maa on melkeen ymmyrjäinen kappale,
jota liikknu wapaasti awaruudessa, niinknin aurin-
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ko, kuu ja muutkill taiwaalla olewat kappaleet, il-
uiail heillä oleiuatta lnitäkääll waraa taikka napaa.

Maan ylninyrjäisyys todistetaalt seuraawalla
tawalla:

2. Kuill wuoret, kirkontornit taikka laiwat owat
meistä etäällä, niin emme silloin näe heitä ensin-
kään; waan jos lähenemme heitä, niin näemme en-
sin ainoasti ylimmät osat heistä, sitte, kuta enem»
min Itkenemme, sitä euemmiu uäemmc heistä, ja wii-
meiil koko kappaleen. Syy tähän on maan ymmyr-
jäinen rakennus, sillä hän peittää ymmyrjäisyydel-
länsä sitä enemmin, kuta kauwempana olemme näh-
täwästämme.

1. Kllin maa, tnlkiessansa auringoit ympäri,
tnlec auriugoll ja kuun walille, niin heittää se ym-
myrjäisen warjoll kuuu päälle. Kuill warjo on
ymmyrjäinen, niin pitää myös maan oleman ym-
myrjäisen.

3. Monesti on purjehdittu maau ympäri ja
laskettu esimerkiksi aiwcm itääil ja tultu kotiiu läu-
llestä; niinmuodoin on maa ymmyrjäinen.

Kum maa mitattaisiiu suoraail läpitseusä, lliill
tulis siitä 1192 penikulmaa, waan niaan pintaa oil
4,458,000 nelikulmaista peuikulmaa.

Gttä maa meille näyttää olewan ei ymulyrjäi>
nen waan tasainen, tulee siitä, ett'emme kerralla ai>
ila saata uähdä hänestä kuill aiwail wähäistll osan.

Sitä mittaa, jolla paikkaili kaukaisuus toisista
paikoista määrätään, kutsutaan penikulmaksi. Pe>
niknlma ei ole joka paikassa yhtä pitkä. Knin tah>
too tietää yhden maa-alan awaruuden, niin mita-
taan se yhtäsiwmsilla nelikulmilla; ja niiitmuodoin
on yksi nelikulmainen penikulma yhtä pitkä ja toista
leweä.
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Maan liikunto on kahtalainen. Ensimäille.-
eli sen päimällinen liikunto on senkaltainen, että
maa käännäksen ajatuksissamme kuwaillun akselinsa
(napansa) ympäri lännestä itään 24 tunnissa, jota
aikaa me kutsumme wuorokaudeksi. Tästä tulee ta-
sainen malon ja pimeyden taikka päimän ja yön
muutos, kuin maan molemmat puoliskot joka -vuo-
rokausi kääntywät wuorottain aurinkoa wasten ja
hänestä pois.

Maan pyöriminen lännestä itään tekee sen, että
aurinko ja tähdet uäyttäwät kulkewan aiwan toisin,
nimittäin idästä länteen.

Maan toinen taikka muosinen liikunto on sen-
kaltainen, että maa jnoksee pitkin soikeaa piiriä au-
ringon ympäri 365 päiwässä, 5 tunnissa, 46 mi-
nutissa ja 49 sekunnissa, joka aika kutsutaan wuodeksi.

Kuin kuu wuoden kuluessa pyörii 12 kertaa
maan ympäri, niin on wuosi jaettuna 12 kuukau-
teen. Kuin kuu maan ympäri kulkiessansa tulee
sen ja auringon wälille, niin estää se auringon wa-
laisemasta maata; siitä tulee auringon pimenemi-
nen. Kuin taas maa tulee kuun ja auringon wä-
lille, niin estää hän auringon walaisemasta kuuta;
ja tästä tulee kuun pimeneminen.

Siitä että maa liikkuu ja me seuraamme ha-
uen myötänsä, näyttä se meille kuin aurinko kulkisi
ja maa olisi alallansa.

Maan-akseli on se suora wiiwa, jonka me
ajatuksissa kuwailemme olewan wedettynä maan läpi
pohjaisesta etelään. Tämän wiiwan pohjaispää kut-
sutaan Pohjais-namaksi, ja etelässä olewa pää
Etelä-namaksi.

Z4. Maan akseli. Nawat. Mäiwäntasaaja.
Muolipäiwän Piirit. Wuoden ajat.
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Päimän-tasaajaksi kutsutaan sitä ymmyrjäistä
kaarta (sirkeliä), jonka me ajatuksissa kuivailemme
olewan wedettyna aiwan maan ympäri, yhtä kau-
kana sekä pohjais- että etelä-nawasta.

Puolipäiwän-piiri on se ymmyrjäinen kaari,
jonka me itsellemme kuivailemme olewan wedettyna
aiwan päiwän-tasaajan poikki pohjais- ja etelä-na-
wan ja kaikkien muideit maapaikkain läpi. Puoli-
päiwäu-piiriksi kutsutaan niitä sentähden, että kaikki
ne paikat, jotka owat saman puolipäiwän-piirin alla,
saawat samalla aikaa puolipaiwänsä. Sen pnoli-
päiwän-piirin kautta, joka on otettu ensimäiseksi,
jaetaau maa kahteen puolikkoon, nimittäill itäiseen
ja läntiseen puolikkoon.

Kaikki kaaret jaetaan 360 yhtä suuriin osiin,
joita kutsutaan askelmiksi; ja askelma taas 60 mi>
nuuttiin ja joka minuutti 60 sekuntiin.

Wuodcn-aikain muutos ja päiwän epätasailiell
pituus tulewat maan kallellansa olcwasta asennosta au-
rinkoa wasten, ja hänen wuotisesta liikuuuostausa sen
ympäri, sillä tawalla, että maan pohjais-napa yh-
den puolen wuotta (21 päiwästä Maaliskuuta 21
päiwään Syyskuuta) käännäksen wasten anrinkoa,
waan toisen puolen wuotta (21 päiwästä Syyskuu-
ta 21 päiwääu Maaliskuuta) pois auringosta.

Edellisessä tapauksessa on meillä, jotka asum-
me päiwäu-tasaajan pohjaisella puolella, Kemä ja
Kesä; Misessä Syksy ja Talmi. Niillä taas,
jotka owat päiwäu-tasaajan eteläisellä puolella, on
edellisessä tapauksessa syksy ja talwi, mutta jälkises-
sä kewä ja kesä.

Silloin kuiu pohjais-napa on lähinnä anrin-
koa, niin owat meillä, jotka asumme pohjaispuolella
pisimmät päiwät, sydän-kesän aikana (19 —22 Pai
waan Kesäkuussa). Silloin taas kuill etelä-napa 01l
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lähinnä aurinkoa, niin owat meillä lyhimmät päi-
wät sydän-talwen aikana (19 —22 päiwään Joulu-
kuussa).

Käänne-piiriksi kutsutaan ne piirit, kuin we-
detään maankuwan ympäri, päiwän-tasaajan mukaall
ja yhtä kaukana siitä, nimittäin 23 askelmaa 28 mi-
nnnttia. Näitä on kaksi ja kutsutaan käänne-pii-
riksi sentähden, että aurinko näyttää niinkuin kään-
tymän takaisin, tultuansa näistä toisen taikka toi-sen päälle.

§ 5. «Käänne Piirit. Napa Piirit.
Maan wyot. Ilma.

Se joka on etelän puolella päiwäu-tasaajaa kut-
sutaan Metsäkauriin käänne-piiriksi.

Se joka on pohjaiseil puolella päiwän-tasaa-
jasta kutsutaan Krapun käänne-piiriksi.

Napa-piiriksi kutsutaan niitä ymmyrjäisiä kaa-
ria, jotka ajattelemme olewan wedettyna maan ym-
päri samalle suunnalle kuin päiwän-tasaajakin ja
yhtä kaukana maan-nawoista kuin täänne-piirit owat
päiwän-tasaajasta. Näitäkin on 2, nimittäin poh-
jainen Napa-piiri, 23" askelmaa 28^ minuutia
pohjais-nawasta ja eteläinen Napa-piiri 23" 28'
etelä-nawasta.

Maan-Möillä ymmärretään ne osat maan-
pinnasta, jotka owat edellämmitettyin piirien .välis-
sä. Näitä on 5, nimittäin:

1. Lämmin eli kuuma Wyö, molempien kään-
töpiirien wälillä. 2. Pohjais-puolinen lempiä
Wyö, Krapun kääntöpiirin ja pohjaiseil napapiirin
wälillä. 3. Gtelä-puolinen lempiä Wyö, Met-
sänkauriin ja eteläisen napapiirin wälillä. 4. Poh-
jaispuoliuen Kylmä Wyö, pohjaisen napapiirin
ja pohjaisnawan wälillä, ja 5. Eteläpuolinen
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Kylmä Wyö, eteläisen napapiirin ja ctelänaivan
wälillä.

Jokaisen paikait Ilma määrätään suurimmaksi
osaksi sialtausa itäissä ivoiksi kutsutuissa maanosis-sa. Ainoastansa kunmalle wyölle lankeawat au-
riilgon säteet kohdastansa alas; muille ivoille lan-
keawat ue iviuoon, maan ymmyrjäisyyden suhteell,
jonka tähden heillä onkin ivähempi ivoimaa. Kilta
edempäitä niinmuodoin paikka on päiwän-tasaajasta,
sitä winompaan lankeawat auringon säteet hänen
päällensä, ja sitä kylmempi on myös ilma siinä
paikassa.

Paikan Lemeydellä ymmärtää maantiede sen
kaukaisuuden päiwän-tasaajasta. Leiveys luetaau
taikka pohjaiseen (pohjais-leiveys) taikka etelään (cte-
lä-leweys), ja askelmat luetaan puolipäiivän-pii-
rillä. Paikan Pituudella ymmärrctääil sen kau-
kaisuus ensimäisestä puolipäiwän-piiristä. Pituus
on taikka itäinen taikka läntinen ja askelmat lue^
taan päiwän-tasciajalla. Kuin tuntee yhden paikan
sekä leivcyden että pituudeu, itiiil ou sev paikan sia
sclivästi ja tarkoin määrätty.

8 O. Heweys. Pituus.

Maapallo» ympärillä on joka haaralla hienoa
lii. kuivaa, läpinähtäivää ainetta, jotakutsutaciu Il-
maksi.

8 7. Ilma kaari. Maa. Wefi.

Lämpimän waikutukseu kalitta maan-pinnan,
olletlkiil weden, päälle nousee ilmaait alinomaiscsti
hienoja, monesti näkymättömiä huuruja, jotka ivähi-
tellen laskeuwat alas kasteena, taikka muuttuivat
ilmassa pilwiksi. Kuin tämä hieno wesi-aine ko-
konil pisaroiksi ja kasivaa, niin tlllee se alas sumu-
na, sateena, lumena ja rakeina. Että huurut
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-lousewat ivedcstä lämpimäil ivaitutukseu kautta, im-
kee walkialle pannusta wesipadasta. Kuta korkeam-
malle ilmaan tullaan, sitä kylmempi on siellä. Lu-
mirajaksi kutsumme sitä korkeutta ylempäuä merta,
jouka yläpuolella lumi ja jää eiivät koskaau sula.
Tämä ei ole yhtä korkealla joka paikassa maau päällä,
waau kaikkieu korkeimmalla päiivän-tasaajau alla,
sillä siellä on lämmin isoin, ja ivähenee sitte kuta
enemmin poikkeilee päiwän-tasaajasta napoin päin,
niin että se niiden kohdalla on aiwan alhaalla.

Maau-pil-ualla ou Maata ja Wettä; waan
maa ci ota täyttä kolmatta-osaa, wesi taas peittää
eilemmän kuin kaksi kolmatta-osaa maan-pinnasta.
Kaikeit maan ympärillä on joka paikassa wettä.
Mantereksi taikka Mannermaaksi kutsumme isoim-
mat maau kappaleet. Luodoiksi, Luotomaiksi ja
Saariksi kutsutaan pienemmät osat maasta, joiden
ympärillä on joka puolella ivettä. Niemiksi ja
Niemimaiksi kutsutaau ve osat maasta, joiden ym-
pärillä usiammin puolin on ivettä, ivaan, jotka yh-
deltä puoleu oivat kiini mauteressa. MaakielU'
kaksi kutsutaan kaitaa maa-kappalctta, joka pistää
pitkälle mereen. Taipaleeksi ja kannakseksi kut-
sutaan pientä maasuikaletta, joka, eroittaen kaksi jär-
weä, yhdistää kaksi maata. Maan-pinnalla oleivat
korkeat paikat kutsutaan, korkeutensa ja muun olen-
tonsa suhteen, mäkilöiksi, «mansetiksi , muoriksi,
muorenseliksi ja muorikunniksi. Niemeksi kut-
sutaan yhtä järiveen ja mereen pistäivää, kaitaa
maata. Tulta suitsuttawat ivuoret oksentawat au-
kostansa tulta ja palaivaa ainetta, jota kutsutaau
kuonaksi. Wuorteu wälillä on siellä ja täällä sy-
ivempiä taikka matalampia lomia; näitä kutsutaan
taksoiksi; kuin näiden lomien piiri on isompi ja
uiideu pohja melkeiu yhtä tasainen, niin kutsutaan
niitä tasamaiksi. Jos semmoinen tasamaa on kas-
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wamatoin ja peitetty pienillä kiivillä taikka hiekalla,
itiin kutsutaan se Erämaaksi. Lumi- ja Jää-
lakeudet owat suuret lumijäätikkä-joukot, jotka oivat
aina sulamatta korkeain ivuorten päällä ja lomissa.

West ou puhdasta, taikka ruosteista taikka
suolaista. Wesi peittää useampia osia maapinuau
lomissa, joita suuruutensa ja erilaisen laatnnsa ivuoksi
kntsutaau erilailla. Lähteet oivat pienempiä ivesi-
kokouksia, jotka omasta ivoimastanfa nonseivat maasta.
Nesi-juoksu lähteestä kutsutaan noroksi eli puroksi.
Useampien purojen yhdistyksestä tulee joki , ja use-
ampien jokien yhdistyksestä mirta eli kymi. lär-
Meksi kntsntaan sitä weden kokousta, joka kaikilta
puolin on suljettu maalta.

Walta-mereksi kutsutaau sitä weden kokousta,
joka on manterien ympärillä. Meren ivesi on suo-
laista ja paha.nakuista, ja ei kelpaa juomaksi eikä
keittoon. Salmeksi kntsntaan sitä kaitaa osaa me-
restä, joka, eroittaen kaksi maata, yhdistää kaksi ivettä.
Kaiwannoksi kutsutaan ihmisten toimella ja tai-
dolla tehty yhdistys kahden weden wälillä. Meri-
nieluksi (Pyörteeksi) kutsutaan se pyöriwä liikunto,
joka ivedellä on muutamissa paikoin merellä. Me-
ri myös nousee joka ivuorokautena, ja tätä kutsutaan
luoteeksi, joka on 6 tuntia pitkä, ja laskee samoin,
jota kutsutaau Muokseksi, ja on myös 6 tuntia pitkä.

s 8. Maan «sat. Walta meret.

1. Europa luoteeu puolella. 2. Aasia koil-
lisessa, joka oit yhdistetty sekä Europau että 3 Af-rikan kanssa, joka on lounassa. 4. Australia
kaakon alla, paljaita luotoja ja saaria, joista Uusi-
Hollanti on suurin.

Isoimmat yhdessä olewat maakappaleet kutsu-
taan Maan-osiksi, ja niitä on 5, nimittäin:

I. Itäisessä maa-puolikossa:
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5. Amerika. Näistä maan-osista kutsutaau
ne 3 edellistä Wanhaksi Maailmaksi, ci sen ivnoksi,
kuin se osa maata olis ivanhempi, ivaan siitä syystä,
että se on ollnt meille kauivemmiu tuttu; ja ue 2
jälkeistä kutsutaan yhteisellä nimellä Nudeksi Maail-
maksi, sen suhteen, etta me olemme tnllect tuute-
maail ile paljoa myöhemmin.

11. Länteisessä maa-puolikossa:

Waltameret jaetaan 5 pääosaan:

N) Läntinen taikka Amerikan meri, joilla
itäisellä puolella on Europa ja Afrika, ja läntisellä
puolella Pohjais- ja Gtclä-Amerika. Tämä pide-
tään olewan päiivän-tasaajalta jaettuna kahteen osaan,
nimittäin: Atlantin-mereen pohjassa ja Ethio-
pian-mereen etelässä. Atlantin-mcrestä tnlce
kaksi suurta lahtea: Koilliseen eli itä-pohjaiseen Itä-
meri, ja kaakon alle Wäli-meri, joka eroittaa
Europan Afrikasta.

_4) Pohjais-läämeri taikka Rutjan-meri,
Pohjais-naivan ympärillä, piiritetty Europan, Aa-
sian ja Amerikan pohjaisilla mailta.

v) Etelä-läämeri, Gtelä-ilaivan ympärillä.

N) Indian-meri, jonka ympärillä on Etelä-
Aasia, itäinen Afrika ja läntinen Austraalia, ja ete-
lässä juoksee tämä meri yhteen Etelä-läämercn
kanssa.

v) Tyyni- eli Etelämeri, jonka itäisellä
puolella on Amerika, ja läntisellä ja etelä-pnolella
Aasia ja Unst-Hollanti.

Maan isännät, Ihmiset, alkuperäänsä yhdestä
parikunnasta, owat sekä ilman-laadun ja elatus-
keinousa suhteen, että muista syistä muuttuneet erin-

8 9. Ihmissuwut. Walaistus.
Usksn Vppi.
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kaltaisiksi, ruumiin muotonsa, luontonsa ja karivan-
sa (wärilisä) puolesta. Heidän lukuausa lasketaan
1000 miljonaksi.

Karmansa suhteen oivat ihmiset jaetut 5 su-
kttuu: a) Kaukaasian cli malkia, johonkuuluu Eu-
ropalaiset, Läusi-Aasialaiset ja Pohjais-Afrikalaiset,
l.) Mongoliait eli kelta-ruskia, johon kunluu Itä-
Aasialaiset; e) Neegerin eli musta, jolla ou kähä-
rä ivillanen tukka, ja johou kuuluu Afrikan ja Un-
den-H olla.min mustat asujamet taikka Neegeriläisct ;

<i) maski-punainen, johon kunluu Amerikan peri-
asnkkaat; o) Malaijcil eli mustan-ruskia, johon
kuuluivat Itä-Indian ja muutamain Austraaliau
pieuempien luotojen asujamet.

Elämäkertansa ja ivalistukscnsa snhteen raitaan
ihmiset jakaa 4 luokkaan: 1. Kesyttömät taikka
Willit, jotka eläivät ci paljoa paremminknin luou-
tokappalect, ilmall laitta ja hallituksetta; 2. Pai-
men-kansat, joilla ci ole ivakaita asuusioja, ivaail
eläwät ainoasti karjoistansa ja muutteleivat niideil
kanssa, knin tarivitseivat parempia laitnmia; 3.
Maanmiljeliät, joilla oivat ivarsinaiset asuinpai-
kat; 4. Walaistut, joilla owat ei ainoasti ivar-
sinaiset asumasiat, ivaan myös sen siwulla parem-
mat kansakunnalliset asetukset ja suurempi ivalaistus.

Uskon-opin snhteen jaetaan ihmiset kahtceu pää-
luokkaan: 1) ne jotka palwelcwat yhtä, totista Ju-
malaa, ja 2) Pakanat, taikka ne jotka palwelc-
wat useampia jumaloita. Edellisissä ou taas 3
pääjakoa, nimittäin :

Kristin-oppi, säätty Wapahtajaltammc
lesuksclta Kristukselta noiu 1850 wuotta sitten.

Se jakauu 2 toisistansa ivahan eroaivaan pää-
tahkoon, kuin oivat:

a) Katoliikkinen uskon-oppi, joka jakauu
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kahteen osaan: 1) Paamilaiseen-Katoliikkiseen,
joka tuuuustaa Paaivin Roomissa kirkon maalliseksi
päämieheksi, ja 2) Greekalaiseen-Katoliikkiseen,
joka ei tunnusta Paaivia kirkkonsa päämieheksi.

d) Protestantinen uskolt-oppi, joka eroaa
3 ivahan criiläiseen osaan: 1) Ewankelis-Luthe-
rilainen, 2) Gmankelinen parannettu, ja 3)
Emankelinen Englannin uskonoppi.

v) Juutalaisten uskou-oppi, säätty Juuta-
lais.... laiu asettajalta Mosekselta, noin 3,300 ivuot
ta sitte.

(H Mahometin uskon-oppi, Arabialaiselta
Mahometi nimiseltä kauppamieheltä, noin 1,200
wuotta sitte.

Maakunta on joku määrätty osa maan-pin-
nasta. Kansa on joukko ihmisiä, jotka yhteiseu al-
kunsa, kielensä, tapainsa, lakiensa j. m. kautta oivat
keskenänsä yhdistetyt ja eroitetut toisista ihmisistä.
Waltakunta on usiampain silkujen wapaa yhteys,
toisiltaan kansojenkin, jotka owat yhdistyneet saman
lain ja hallituksen alle. Jokaisen ivalta, unnan pää-
tarkoitus on, leivittää ivalaistusta ja siiveyttä jäse-
niensä kesken. Tullaksensa tähän tarkoitukseen, pi-
tää ivaltakunnan ennen kaikkia suojaaman jokaista
jäsentänsä sekä toisia jäseniä että ulkonaisia iviholli-
sta ivastaan. Kuin waltakumlau kaikki jäsenet, taik-
ka koko kansa, eiivät itse taida olla osakkaat halli-
tuksesta, niin on kansan täytynyt antaa tämän kor-
kean ivoiman yhdelle hallitsialle taikka hallitukselle.
Korkein hallitusivoima on niinmuodoin, asian luon-
non jälkeen, kolmesta laadusta. 1. Oikeus säätää
lakia taikka asettaa kansalle yhteisiä oijennusnuoria,
ja panna kansan päälle weroja j. n. e. se on : lain

G Rtt. Maat. -Kansat. Waltakunnat.
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sääntö-Malta. 2. Oikeus lain käskyjen jälkeen
ratkaista riitoja ivaltakuunau jäsenten wälillä, taik-
ka tuomio-walttt. 3. Oikeus hallita ja toimittaa
kaikki mitä laissa on säätty, taikka toimitus-walta.
Perustus-laiksi taikka Asetukseksi kutsutaan se laki,
joka määrää kansalliset säännökset, taikka miten ja

kelta korkein ivoima ja hallitus toimitetaan.
Waltaknnnallisten säännöksien suhteeu jaetaail

ivaltakuuuat Wsiwaltaisiin ja Wapawaltaifiin.
Se waltakunta jossa korkein ivoima on kokonansa
taikka joksikuksi osaksi yhden ainoan käsissä, kutsutaau
Iksimaltaiseksi. Täänkaltaiset waltakunllat owat
joko Perintö-maltakuntia, jotka hallitsian kuole-
man jälkeen lankeawat hänen likimmälle sukulaisel-
leusa, taikka Waali-waltakuntia, joissa hallitsia
ivalitaan, entiseil kuoltua. Jossa hallitsialla owat
kaikki 3 edelläuimitettyä oikeuutta hallitnksessan-sa, iliin on hän Itsewaltias. Se waltakunta jossa
ainoasti joku osa näistä oikeuksista ou Ruhtinaalla,
ja isompi osa toimitetaan kansalta taikka sen. Asian-
ajajoilta (waltakunnan säädyiltä, herrain-päiivil-
ta j. ii. e.) kutsutaan Afttukselliseksi, ja sillä sa-
notaan olewan ivapaa taikka asetuksellinen halli-
tusmuoto. Tämänkaltaisten ivaltcckuntien jäseuet owat
myös paljoa enemmiu rauhoitetut Ruhtinaan sor-
tauksesta, kvin niiden, joissa kaikki ivoima on an-
nettu yhdelle ainoalle. Hallitsioilla on myös eri-
laiset nimet, muutamia kutsutaan Keisariksi, toisia
Kuninkaiksi, toisia taas Herttuiksi j. n. e. Wapa-
waltaiseksi kutsutaan sitä waltakuntaa, jossa kor-
kein ivoima taikka joku osa siitä ei ole yhdellä ai-
noalla tilistä ivapaalla hengellä, waan toimitetaan
useammilta miehiltä, jotka määrätyksi ajaksi ivali-
taan kansalta. Julmuudella on siinä sia, jossa
hallitsia oman tahtonsa jälkeen tekee mitä tahtoo.
Pääkaupungiksi kutsutaan sitä kaupunkia, jossa
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waltakunuall hallituksella ou siansa, Hallitus-kau-
PUNgiksi taas M, jossa hoivi, se on hallitsia ja
hänen suknnsa taivallisesti asuivat.

Jokaista järjetöiutä kappaletta, joka on maan
päällä eli sisässä, kntsutaan tuotteeksi. Tuotteet
jaetaan: a) luonnon-tuotteisin ,

joita lnonto tuot-
taa itsestänsä, ja li) taito tuotteisin, jotka saawat
näkönsä ihmisten kädeltä.

8 IR. tuotteet. -Kauppa.

Kauppa on taivaroiden ivaihettaminen toisia ta-
ivaroita eli rahaa ivastaan. Kanpan menestykseksi
oivat warsinaiset paikat ivalitnt, jotka owat soweliaat
tawaroidcn asettamiseksi ja myymiseksi j. n. e. Tä-
mänkaltaisia paikkoja kntsutaau kauppa-paikoiksi.
Ne määrätyt ajat wuodcsta, jolloin ostajat ja myy-
jät kokoontnwat suurempiin joukkoiu, tällä taivalla
asioitansa ratkaisemaan, kutsutaan markkinoiksi.
Sentähdeu että taivaroiden kuljettaminen on keive-
ämpi merellä kuill maalla, oivat kauppa-paikat ta-
wallisesti wesieu rauitalla. Kuill kauppaa käydään
taivaroiden waihtamisella ja kuljettamisella merta
myöten, niin kntsntaan se meri-kaupaksi, waan
kvin taivciroita kuljetetaan maata myöten, niin kut-
sntaan kauppa maakaupaksi.

Europa

Europan rajoihill koskeivat: pohjassa Rutjan-
meri, lännessä ja etelässä Atlantin-meri, ja idässä
on se yhtenä mantereena Aasian kanssa.

8 » Rajat. Suuruus, asujamet.

Europan laweus on noin 168,000 nelikul-
maista penikulmaa, ja siinä löytyy asujamia noin
296 miljonaa.
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Rutjan meri, jolla on lahti Walkia-
eli Wienan-meri.

GI. Meriä. Htahtia. Salmia.

«) Atlantin-mcri, josta tulee: 1) Pohjan-
meri, jolla on läksi Kattegatit, joka., 3 salmen,
Pienen Baltin, Ison Baltin ja Dresalmen
kantta on yhdistetty 2) Itämeren kanssa, jolla it-
sellensä on 3 lahtea, nimittäin: a) pohjassa Poh-
jan-, d) idässä Suomen- ja c) kaakon alla Nii-
gan-lah.i; 3) Englannin uitti eli kanama,
joka Kalää-salmcn kautta on yhdistetty Pohjan-
meren kanssa; 4) Irlannin-meri, josta Santa
Georgin-salmi juoksee; 5) Biskaia-lahti; 6)
Spanian meri, joka Gibraltarin-salmcn kautta
ou yhdistetty 7) Wäli-mcren kanssa, joka on isoin
lahti koko maailmassa ja itse tekee taksia: a) Adrian-
meren ja l>) Greekan-meren, joka Dardanelli-
salmen kautta on yhdistettynä 8) Marmora-meren
faitssa, josta Konstant. nopelin salmi menee 9)
Mustaan-mcreen, joka Oaffa-salmeil kautta on
vhdistetty Assomin-meren kanssa.

Seuraawat wirrat (kymet) juoksewat: a) Rut-
jan-mereen: Dwiina (Wieuajo.i). d) Itämereen,
1. Weikseli (Wistula), 2. Dderi. "e) Pohjan-
mereen: 1. Elbe, 2. Neini. cl) Ranskan mut-
kaan: 1. Loire (Loaari), 2. Garonne. o) Spa-
nian-mereeil: Taio. l) Näli-mcreen: 1. Ebro ,

2. Nooni. i»-) Adrian-mereen: Po. li) Mus-
taan-mcreen: 1. Donawa, 2. Dnieperi. i) As-
soivin-mcrcen: Donni.

G3. Wirtoja («Kymia). larwia.

Useammista järwistä luetellaan tässä waan:
1. Dnegll, 2. Laatokka, suurin koko Europassa,
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molemmat koilliseen Suomen lahdesta, 3. Weneri,
itään Kattegatista, 4. Meelari, länteen Itäme-
restä, 5. Balaton. , koilliseen Ndrian-merestä,
6. Bodeni-järivi ja 7. Genferi-järivi, molenililat
lnoteeseen Adrian-merestä.

Europan merkillisimmät ivuorikunnat oivat: 1.
Pyrencan muoret, lounaassa; 2. Alpit, ete-
lässä, ja 3 Karpaattt, melkeen keskellä Europaa.

§. 4. Wnoria. Niemiä. Huonnou laatu,
tuotteita.

Ilmansa suhteen taitaa Europan jakaa 3 Il-
mapiiriin, kuin oivat: 1) kylmä eli pohjaisin osa
(66 ask. 32 min. pohjais-leiveyttä), jossa ei punt
eikä ivlljat hyivin tule toimeen, waan kasivaa enim^
niitten kuohufalnmalta ja peuran-jäkälää; 2) lempiä
(66" 32' ja 43 askelman wälillä), jossa kaikki ta-
wallisct iviljammc mcilestyivät ja kypsyivät, ja 3)
lammin (43 askelmasta), jossa sitruunipuu kasivaa
hoitamattakin. Taivalliscsti on maa täällä ivarsin
hedelmällistä.

Merkillisimmät niemet owat: 1. Pohjais-niemi
pohjassa, 2. Finisterran niemi, läntisin, ja 3. Ma-
tapanin niemi, eteläisin mantereesta.

Europan parahimmat Luonnon-tuotteet owat
smraawat: Sarwikarja, hcwoisct, lampaat, siat ja
kalat, kaikenlaiset elot, wiini, pellawa, hamppli ja
metsän-tuottamat, rauta, waski, tina, kiivihiilet, silo-
la, hopia ja kulta.

Pohjan-meren maat: lännessä 1. Bri-
tanian luotomaat; 2. Hollanti ja Belgia; idäs-
sä 3. Tanskan taikka Juntin maa ja 4. Norja.

G 5. Maat ja Waltakunnat.
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N) Karpaattien maat: 1 Unkeri ja 2 Tur»
kinmaa.

It) Itämeren maat: lännessä 1. Ruotsi;
idässä 2. Wenäjänmaa; etelässä 3. Preussi.

I>) Alppi-maat: n) Pohjais Alppimaa: 1 Sak«sanmaa ja 2 Smeitsi, li) Etelä Alppimaa: Ita-
lia, niemimaa, ja e) Länsi Alppimaa: Nans-
kan maa.

N) Pyrenean Niemimaa: 1 Spama, poh-
jaisin ja itä-puoli, 2 Portugali, läntinen puoli.

Europa on jaettu 52 isompaan ja pienempään
yksiwaltaiseen ivalta.untaan, ja 28 wapawaltaiseen.
Msiwaltaisista hallitsioista on 3 Keisaria, 14 Ku-
ningasta, 1 Turkin Keisari taikka Sultani, 1 Paa-
ivi, 1 Waali-Ruhtiuas, 7 Suuri-Herttuaa, 13 Hert-
tuaa ja 12 Ruhtinasta. Kuninkaista on 9 asetuk-
scllista, taikka joidcil ivapaa oma ivalta on Wal-
taknlitain perustuslakien kautta ivähennetty. Wal-
takuntain suuruuden ja sisällisen ivoiman suhteen
jaetaan ne 4 luokkaan, nimittäin ivaltakunnat en-
simäisestä, toisesta, kolmannesta ja neljännestä suu-
ruudesta.

Kristin usko ou muualla Europassa saanut
wallan paitsi Turkinmaata, jossa Mahometin oppi
on ivaltakunnan uskona. Europalaisct oivat kaikista
kansoista koko maan päällä enimmän Mttlaistut ja
siivistyneet. Sen siivnssa oivat he toisia edellä erin-
omaisen taito-ah.eruutensa ja laivian kauppansa kaut-
ta, jota he käyivät ympäri koko maailman.

s G. Uskon Vppi. Walaistus. -Kauppa.

He wiewät muihin maihin taito-töitänsä, ja
tuomat sieltä raaka-aineita ja muuta taivaraa, niin-
kuin kahivia, sokeria j. n. e. Gdesauttaaksensa kaup-
paa oivat Europalaisct siirtäyncet muihin maanosiin
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ja siellä ottaneet maita allensa, joista he tuoivat so-
keria, rommia, kcchivia, puuivilloja, tupakkaa, joita
taivallisesti kutsutaan yhteisellä niinellä siirtolais-
tawaroiksi, sillä nämät iviljat kaswaivat näissä siir-
tomaiksi (kolonioiksi) klltsutuissa maissa.

Skandinamian Niemimaassa on kaksi ival-
ta, untaa, Nuotsi ja Norja, joilla kummallakin
owat erinäiset asetukset, mutta hallitaan kuitenkin
yhteiseltä Knninkaalta. Uskon-oppi molemmissa
.valtakunnissa on Gmankellinen-Lutherilainen.

Skandinawian Niemimaa.

Nuotsi.
Ruotsin rajoihin koskcivat: pohjassa Wenäjän

ja Norjan waltakunnat, lännessä Norja ja Katte-
gatin meri, etelässä Itämeri, ja idässä sama meri,
Pohjanlahti ja Wenäjä.

Ruotsin suurin pitnus on pohjaisesta ctelääil
150 Ruotsin penikulmaa, ja suurin leiveys idästä
länteen 40 penikulmaa. Laiveus on noin 3900 neli-
kulmaista penikulmaa, asujanten määrä 3 miljonaa
400 tuhatta, ja koko waltakuuta jaetaau 4 pääosaau,
nimittäin: Smeamaa, Göteinmaa, Pohjaismaa
ja Lapinmaa.

Ruotsin ivnorten pääselkä on Köli, joka juok-
see pohjasta etelään, ja on Ruotsin ja Norjau ival-
takuntain rajaua, siksi kuill Rörosi kaupungin tie-
noilla käännäiksen länteen. Sitte juoksee se Domren
nimellä läpi Norjan, kääntyy likellä merta etelään
ja juoksee sille suunnalle aina mereen asti, se lop-
pnn Lindcsnäsin niemeen.

8 I. Wuoria. Järwiä. Jokia.
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Merkillisimmät järwet owat: Wenneri, Wet-
teri ja Meelari. Wenncristä juoksee Kattegattiin
Götin wirta: Wetteristä taas Motala ja Mee-
larista Norr- ja Söder-strömi Itämereen.

Sweamaassa: Sto ckh olmi (Tnkhulmi),
waltakunnan pääkaupunki ja Kuninkaan istnin,
Meelarin weden juoksun sekä warrella että saarissa.
Asukkaita on 91 tuh. Upsala (4700 asuk.), Lää-
uiu-hallituksen, Opiston (Akademian) ja Arkki-Pis-
pan istuin. Nyköpingi (3,900 asuk.), Läänin
hallituksen istuin. Drebro (5 tuh. asuk.), Lää-
uin-hallituksen istuin. Fahluni (4,500 asuk.);
tämän iviercllä on waltakunnan paras ivaskikai-
wanto.

Kaupuukia on 86. Waariin otettawia näistä
G3. -Kaupunkia.

Göteinmaassa: Linköpingi (5,200 asuk.),
Läänin-hallitnksen, Pispan ja Gymnasiumin asento.
Norrköping. (15 tnh. asuk.), waltakuuuan pa-
raimpia wapriiki-kaupuntia. lönköpingi, Lää-
nin hallitukseu, lvaltakunnan toisen Hoivioikeuden
istuin, (5,200 asuk.). Wexiö (2,400 asuk.), Laä-
niit-hallituksen, Pispan ja Gymnasiumin asento.
Kalmari (6,300 asuk.), Läänin hallituksen, Gym-
nasiumin ja Pispan istuin. Karlskrona (13,500
asuk.), Läänin hallituksen ja Sotalaiivaston asento.
Malmö (12 tnh. asnk.), Läänin-hallitnksen istuin.
Luudi (6,200 asuk.), ivalta,unnan toisen Opiston
ja Pispan istuiu. Göteborg i (28 tuh. asuk.),
Götin wirran warrella, Stockholmin jälkeen ivalta-
kllnnan paras kaupuuki, Lääuin-hallituksen, Gymna-
sinmill ja Pispan istnin.

Pohjaismaassa: Gefl e (leivle) (11 tuh.
asuk.), Lääniil-hallitnkscn ja Gymllasiumiit ascilto.
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Hernösand (2,500 asuk.), Läänin-hallitukscn,
Pispan ja Gymnasiumit, asento.
85. Maan laatu. -Kansan luonto. ~Kaup«

Ruotsi on snurimmaksi osaksi ivuorista maata,
jonka parhain elatus-keino maanwiljelys knitcnki
on, ja suurinna rikkautena pidetään rauta- ja ivas-
ki-kaiwantoja ja laiveita metsiä. Toden sanoen on
ilma koiva, mntta kuitenkin raitis, ja sen asukkaat
näyttäwät olewan luonnostansa pitkäikäisiä, jos ei
liika köyhyys ja määrätöin iviinan nauttimiilen pal-
jo lyhentäisi Mä.

pa. Waltakunnan asetukset.

Ruotsalaisella on ivahiva rnnmiin rakennus, ja
häntä on aina kiitelty urhoolliseksi, rehelliseksi, ah-
keraksi ja isänmaata rakastaivaiseksi. Waan sen siivul-
la moititaan häntä, ei ivarsin syyttä, kateudesta,
liiasta kunnian pyynnöstä, ja yltäkylläisyyttä ja
komeutta harjoittaivaksi, niinmyös kaikkea ivierasta
liiaksi kunnioittaivaksi.

Muualle miedään: rautaa, joka kuuluu ole-
wan parasta koko Europassa, ja ivaskca, kumpiakin
sekä rankalla että kaluksi tehtyuä: metsäntaivaraa,
niinkuin plankkuja, lautoja, terivaa j. n. e.

Muualta tuodaan: suolaa, wiiniä, tupakkaa,
wapriikki-, siirtolais- ja yltäkylläisyys-taivaroita.

Waltakuuta on yksiwaltttinen, mutta Kullin-
kaan wapaa woima on wähennetty, ja hallitus-is-
tuin on perittäivä csikko-oiteudcn jälkeen hänen mies-
plioleisilta jälkeisiltänsä.

Uskon-oppi on Emankelis-Lutherilainen;
waail sallitaan knitenkin iNllidcnkiil Kristin uskoa
tunnustaivieu, niin myös luntalaisten, pitää iva-
paa Inmalail palwelusta, mutta he oivat estetyt
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Sotamoima maalla liouscc noin 37,000 mie-
heen, ja ilman sitä ivarustnsiväki, johon kaikki nuo-
ri kausa 20 ja 25 wuoden wälillä kuuluu. Sota-
moima merellä, taikka laiwastoa, jolla on noin
23,000 miestä meriiväkeä, on 25 sunrempaa lai-
ivaa, paitsi muita piencmpitä alukstta. Waltakuu-
uatl maksut uouscivat 9 miljonaan Pankko-Riksiin,
ja kaikkein iveroen pääslimnla noilt 20 miljonaan.

kaikista wiroista, niin myös kouluissa oppiansa le-
wittämästä.

Norjan rajoihin koskcwat: pohjassa Rutjan-me-
ri, lännessä ja etelässä Pohjan-meri, ja idässä
Ruotsi ja Wenäjä. Norjan aivaruus on 3,830
neltkulmasta Ruotsill penikulmaa, ja wäkiluku 1
mill. 330 tuh. aslijanta.

Z K. Majat. Suuruus. Wäkiluku.

Norja.

Z B. -Nuoria. Miemenneniä.

Nord-Kap taikka Pohjais-Niemi, Mageröön
luodolla, on pohjaisill niemi Europasta; Nordky-
ni, Pohjaisill uieini manteresta; Stati, Norjan
läntisin, ja Lindesnäsi eteläisin niemi.

Köli juoksee Rutjcm-merestä alkain ete-
lääil Ruotsin ja Norjan wälillä; It) Dowre, Kö-
lin haara, juoksee idästä läuteeu: korkein kukkula
tällä wuorella, Snöhetta ltimeltä, on 4000 kyy-
närää ylempänä merta.

Lnonto on ivuorilla jakanut Norjan 3 pää-
osaan, nimittäin: Doivrcn kantta 1 Nordanfjälls
(Pohja.s-iviioris.o), ja 2 SttNNttNfjälls (Etelä-

8 3. Maan jako.
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wuoristo), ja Langfjeldin kautta 3 Westanfjells
(Länsi-wuoristo).

G 4. Kaksia. Wlirtoja.
Norjan wuoret eiwät alene merccli päin, ivaan

juokseivat rantaall asti, jossa he loppuivat jyrkillä
putouksilla, joiden ivälissä on paljon isompia ja
pienempiä la. sia, joita täällä kutsutaan Fjorditsi.
Isoimmat näistä owat Westfjordi, Trondhjcms-
fjordi, Hardangerfjordi, Stamangerfjordi ja
Oriftianiafjordi.

lärivista oivat isoimat: Mjösen ja Fämundi.

Kaupuilkia oil 26, joista oivat merkillisimpiä:
8- 5. -Kaupunkia.

Kristiania, waltaknnnan pääkanpnnki, hal-
litnksen ja korkeimman oikeuden istuin: as-ljam.a on
32 tuh.; tekee kauppaa pnutaluilla, raudalla, la-
silla j. n. e. Fred riks h alli (6 tuh. asuj.) yn-
nä Fredrikssten in sotavarustuksen kanssa, jon-
ka edustalla Ruotsiu Klilliligas Kaarlo XII ammnt-
tiin. Kristiansandi (9 tuh. asuk.), jossa ou
wahiva kauppa, laiwan rakenllukset, ja joka kulet-
taa muualle puukaluja, silliä ja muuta kalaa. Sta-
wan g eri (9 tllh. asuk.), tekee kalakauppaa. Ber-
gen i' (24 tuh. asuj.), oli entisiiu aikoiu koto Nor-
jan kuuluisin kauppa-paikka, ja on ivielä nytkin pa-
ras kaupunki, iviepi nlos silliä ja kaikeitlaista mnn~
ta kalaa, niin myös kalanrasivaa. Trottdhjemi
(15 tuh. astlj.): tässä ou Norja» pankki, myös
wahiva kauppa ja lailvan rakennus. Tämän ivan-
hassa ja kllnluisassa tuomiokirkossa krnunatamt
Norjan kunuckaat. Norosi (2 tnh. asnj.); tä-
mäil tienoilla olt Norjan paras ivaskitaiivnnto.
Wardö, yllnä Wardöhnusin kanssa, joka ou
pohjaisill sotaivarnstus kolo maailmassa.



25

Norja olt wuorimaata ja siinä ei ole muuta
kuin kukkuloita ja laksoja. Ainoasti näissä jälki-
mäisissä asuivat ihmiset. Ilma ou pitkän taliven
aikana kylmä waan raitis. Kesä on lyhyt mutta
lämmin. Asujantcu parhaat elatus..inot oivat maau-
wiljelys ja karjan kaitscnto, kalastaminen, ja metsä-
ja ivuori-työt.

G 8. Maanlaatu. Waltaknnnan asetukset.

Norjasta miedään mlinalle kaloja, mctsänta-
waraa, rantaa, rantakaluja, ivaskea, lasia, tcrwaa,
turtki-uahkoja ja ivärisaliinlalta (kiivcn.iloria).

Norja tuli ivuouna 1814 yhdistetyksi Ruotsin
kanssa yhteisell knninkaan alle, ivaan kummallakilt
on knitenkin oniat lakttlsa ja hallituksensa. Walta-
kunta on yksiivaltcunen, ivaan kuninkaan ivapaa
woima on wähennctty, ja hallitusistuin on pcrittä-
wä esikko-oikeudeu jälkeeu kuniilkaan miespuolisilta
jälkeisiltä. Uskon-oppi on Eivankelis-Lntherilainen.

Norjaan tuodaan: iviljaa, rnoka-ivärkkiä, suo-
laa, wiiuiä, tupakkaa, pellalvaa, hamppua, wapriiti-
ja siirtolais-taivaroita.

Sotaivoima maalla on 12,000 miestä seisoivaa
wäkeä, iillltta ilmall sitä on jokainen miespuoli ivel-
wolliuen sotimaan isänmaan edestä: merellä on so-
taivoimaa 100 isompia ja pienempiä aluksia.

Nenäjä, joka on suuriu waltakuuta koko maan
päällä, sisällänsa pitää maita kolmessa maan-osassa
nimittäin: Europassa, (^ Europasta,) Aasiassa,
(^Aasiasta) ja Amerikassa, jonka suhteen se myös
jaetaau 3 pääosaa»: l. Europalaiscen, 2. Aa

BK. ZOsat. Rajat. Suuruus. Jako.

Wenajan Keisarin waltakunta.
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sialaiseen ja 3. Amerikalaiscen Venäjänmaa-
han. Vhteenluctut tekemät uämät 375,000 neli-
kulmasta penikulmaa,^') joilla asiiu 66 miljonaa
ihmisiä, jotka puhuivat 40 erilaista kieltä.

Europalaisen Wenäjänmaan rajoilla ou:
pohjassa Rutjau-mcr. ja Norja, lännessä Norja ja
Nuotsi, Itämeri, Preussi ja Itäivaltatunta; eteläs-
sä Turktnmaa, Musta- ja Assoiviu-meri; idässä
Aasia. Tätä on 76,000 neliknlmasta penik. ja siinäasuu 54 miljonaa ihmisiä.

Uraliu tvuoret juotseivat aiua Rutjau-meres-
tä lähtien, etelään lähemmäksi Kaspin-merta Aasi-assa, ja oivat pitkältä Aasian ja Europan rajaua.

G I. Wuoria. härmiä. Wirtoja.

Waariin otettaivat järwct oivat: 1. Laatok-
ka, isoin koko Europassa, 175 wirstaa pitkä ja 105
wirstaa leweä, 2. Onega, 3. Bjelooscro, 4.
Peipus, 5. Ilmen ja 6. Imandra Lapinmaassa.
3)ierkillisimmät ivirrat oivat: 1. Wolgtt, joka oit

3077 wirstaa pitkä ja juoksee Kaspin-mereen; 2.
Don ja 3. Dnieperi, joka on 2000 wirstaa pit-
kä, jnokselvat kuiilpikin 3)tustaan-mereen; 4. Dyy«
na, juoksee Riigan lahtceu; 5. Dwiua, juoksee
Walkiaan-mcreen, ja 6. Newa, joka juoksee Laa-
tokasta Suomeu lahtceu.

Pitkin ivirtoja ja kaiivantoja pääse kulkemaan
läpi koko Venäjänmaan, nimittäin: 1. Kaspin-
merestä Itämereen, 2. Kaspin-merestä Wal-

*) Kaikki tässä sattuwat penikulmat owat luetut maautiedcmi-
tau jältec», ja -15 tääukaltaista peuikulmaa tekee ilO^ Ruot-
sin penikulmaa. Ainoastaan Standinawiata mainiteosamnie
olemme luulleet olcwan soweliaamman pitää tawalliset Ruotsiu
penikulmat.
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kiaan-mereen ja 3. Mustasta-merestä Itäme-
reen. ")

83. Maan jako. «Kaupunkia.

Länsi-Wenäjä, läutinen puoli Venäjänmaas-
ta, Preussin ja Puolan rajaan asti; tähän kuulun
Inkerinmaa, Laatokan, Suomenmaan ja Peipus-
järwen wälillä, Wironmaa, rantamaa länsipno-
lella Peipusjärwestä juoksewaa Narowan jokea, Lii-
winmaa, Riigalahden rantamaa, Peipusjärwestä
idässä ja Dynan wirtaan lännessä, jaKuurinmaa,
niemimaa Itämeren ja Riigalahden ivälissä. Mer-
killisimpiä kaupuukia oivat: Pietari, kahdeu puo-
len Neivajokca, on koto waltakllnnan pää- ja hal-

Guropalainen Venäjänmaa jaetaan 6:tecn pää-
osaan: Länsi-Wenäjä, Pohjais-Wenäjä, Kes«
ki-eli Suuri-Wenäjä, Itä-Wenäjä, Äla-We'
näjä ja Etelä- eli Nusi-Wenäjä, ja 48 lääniin.

") _l. Kaspin-merestä Itämereen o» kolme tietä: __) Pit«
km Wolgaa ja sen haaraa Twertsaa, josta kanawa (Wischnei-
wolotschok) wiepi Ilmen järween päin juoksewien wesien kautta,
IlmeStä Laatokkaan juoksewaa» Wolchowin wirtaan ja pitkin
Laatokan kanawan ja Newan wirtaa Pietariin. Ii) Pitkin Wol-
gaa ja sen haaraa Mologa, Tihwinan kanawan kautta, T.hwi«
nan jokeen, joka juoksee Laatokkaan. O) Pitkin Wolgaa ja sen
haaraa Scheksnaa, Bjelooserou ja Maarian kanawan kautta One-»
gan järween ja sieltä pitkin Swir nimistä wirtaa Laatokkaan.

2. Raspin merestä W_.alk.aan mereen. Pitkin Volgaa
ja sen haaraa Kama nimeltä, josta Katarinan kanawan kautta
pääsee Dwinan wirtaan ja pitkin sitä Arkangeliin.

wirtaa ja sen haaraa Beresina nimeltä, josta järwicn ja kana-
Wien kautta pääsee Dyynan wirtaan ja pitkin sitä Itämereen.

4. Arkangelista Mietaeiin kuljetaan pitkin Dwinan

3. Mustasta-merestä Itämereen pitkin Dnieperin

josta Aleksanderin kanawan ja Bjelooserou tantta pääse» On.«
gan järween.

wirtaa ja sen haaraa Suchoua nimeltä, Kubinsioi-järween,
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litus-kaupuuki, Eilropail suurimpia ja kauuiimpia
kaupuukia, ulkokaupau pääpaikka; siiliä on 104 kirk-
koa, 476 tuh. asuj. Tästä kulkee rautatie Mosko-
waan. Kronstadti, Newajoen snussa saarelle
rakettu, jossa ou wahwa sotaivarustus ja sotalai-
ivastou satama. 50 tuh. asuj. Nää M eli, Suo-
menlahden rannalla, Helsingin .vastapäätä; siinä on
sotaivarustus ja sotalaiivaston satama; 11 tuh. asuj.
Niiga, lähellä Dyyua-ivirrau suuta, Liiivinmaan
pääkaupunki ja waltaknnnan toinen pääpaikka Itä-
meren rannalla, 71 tnh. asuj. Wilna, Wilia-
jocu warrella, wahiva kauppakaupuuki, 50 tuh. asuj.
Kiew, Dilieperi-wirrau warrella, Weuäjän wal-
taknnnan ivaithin pääkanpuuki; siinä on suurin ja
tuuluisiu luostari Veuäjällä, 44 tuh. asuj.

Pohjais-Wenäjä sisälläusä pitää kolme poh-
jaisinta lääniä: Arkangelin, Aunuksen ja Wo«
logdan läänit. Merkillisiä kaupunkia: Ark an»
g eli, lähellä Vienajoen snuta, pohjais-Nenäjän
Ivailhilt kanplinki ja ,)iutjanmercn kaupan pääpaikka,
11 tuh. asuj. Solometski, kuuluisa luostari
saaressa Valkia-mcressä.

Keski- eli Suuri-Wenäjä, keskimäinen osa
Venäjänmaasta; sisällänsä pitää 18 lääniä. Mer-
killisimpiä kanpmi-ia: Moskowa, Eurovalaisen
Venäjänmaan keskellä, waltaknnnan entinen pää-
kaupunki, on Keisarin kruunaus-kaupuuk. ja sisälli-sen kaupan pääpaikka; tässä on 263 kirkkoa, 900
katua ja 380 tuh. asuj. Tweri, lääuiu pää-
kaupunki, Volgan warrella Tivcrtsajoen suussa,
wahwa ivapriiki- ja kauppa-taupunki; tästä kulke-
wat alukset paraastausa Ala-Volgasta Pietariill,
17 tllh. asuj. laroslami, lääilut pääkanpnn-
ki, Volgail warrella, wahwa kauppa ja kuuluisat
palttina-ivaprittit, 33 tuh. asilj. Kostroma, lää-
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vin pääkaupunki Volgan warrella, kaunis kanpnn-
ki moilella nahka- ja palttina-ivapriikillä, 12 tuh.
asuj. Tul a, läävin pääkaupuut.; tässä ou suu-
rin kiiväärin ivapriiti Vcuäjällä ja kunliiisa kilpa-
ajo-senra, 50 tllh. asuj.

Ala-Wenäjä, maa molemmin pnolin Volga-
wirran alapuolta; sisällänsä pitää 5 lääniä. Merkil-
lisimpiä kaupunkia : Nishni - N o m g orod , Okaa-
ja Volga-ivirrait yhdistyksessä, läänin pääkaupun-
ki; paratta kanppa-kaupuukia Venäjällä. Tässä pi-
dctääu suurimmat markkinat koko Gnropassa; 27
tnh. asuj. S arat oM, läänin pääkaupunki Vol-
ga-wirrau warrella, wahiva ja rikas kauppakaupun-
ki. 42 tuh. asuj. Kasan, Volgan ivanilla, lää-
nin pääkanpnnki; wahwa kanppa- ja ivapriiki-kan-
punki; erinomattaill oivat iverka-, nahka-, sahwiani-
ja saipna-ivapriikit knnlnisat. 50 tuh. asuj. Astra-
kan, lähellä Volga wirran sunta, läänin pää-
kaupunki ja Kaspin-meren kanpan pääpaikka. Li-
kellä kaupuukia on paras kalanpyyntöpaitka Vol-
gassa ja Kaspin-meressa. 45 tuh. aslij.

Itä-Wenäjä. Urali-wuorella ja sev länsi-
puolella, sisällänsä pitää kaksi lääniä. Tässä oivat
Venäjän rikkaammat rauta- ja ivaski-kaiivannot.
Merkillisimpiä kaupunkia: Permi, läänin pääkau-
puuki, rikkailla ranta- ja was.l'-,aiiva..noilla. 10
tuh. asuj. Dre N b llrg i, läänin pääkaupunki , pi-
tää ivahivaa kauppaa Aasialaisten kanssa ; lvahivnlla
sotaivarustuksclla. 12 tuh. asuj.

Etelä-Wenäjä, rantamaa pohjaispnolellst
Mustaa merta, sisällänsä pitää 3 lääniä, paitsi
Donskin Kasakkani maa, Don-wirran alapuoli, ja
Beharabia, maa Douawa- ja Pruth-wirran wälissä.
Etelin kaikista on niemi-maa Krim eli Tauria, joka
sentähven myös on lauheempi ja hcdelnlälliscmpi
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muita paikkoja Venäjällä. Merkillisempiä kaupun-
kia: Odessa, Vcuäjän kaupau pääpaikkaa Mus-
tan-meren rannalla; tästä wiedään paljon eloa ja
karjantuottamia ulkomaille. 73 tuh. asuj. Eher»son, Dnieperi-ivirran snnssa, läänin pääkaupunki.
30 tnh. asuj. Nowo Tsch er kask, Doni-wir-
ran warrella, Donskin kasakkain pääkaupunki. 18
tnh. asnj. Semastopoli, Krimin niemimaalla,
sotalaiivaston pääpaikka Mustassa meressä, paratta
satamia maau päällä, ja kuuluisa sotaivarustus, joka
ku-tcnki iviimcis Wenäläis-sodassa häwitettiin. 40
tuh. asuj. ennen sotaa.

Suurin osa Europalaista Venäjätä on awara
tasamaa, jossa siellä ja täällä on joku mäki. Maan
laatu on tassa laiviassa ivaltakunnassa sangen wai-
hcttelciva; lantisen Venäjän ctelä-puoli on par-
haasta päästä awaroita, wedettömiäjäkälä-kankaita;
keskisti ja eteläiset osat owat sangen kaswawia, ja
pohjaiset ja itäpohjaiset owat cnimmitten metsiä ja
soita. Ilma on kyllä pnhdas ja raitis, mutta hy-
will epätasainell, niin että eteläisimmissä maalipai-
koissa on etelä-Ranskan kuumuus, ja pohjaisim-
missa taas niin koiva pakkainen, että elawähopia
jäätyy taottawaksi.

8 4. Maon laatu. -Kauppa. Walta-
kunnan asetukset.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen, ja hallitus-
istuin perittäwä. Keisarin lyhyin ja tawallisin ni-
mi on: kaikkein Wenäläisten Itsemaltias. Wa-
paasnkua taikka aatelia on sangen paljo ja rikasta.

Kauppa on lawia ja muualle wiedään: wiljaa,
talia, hamppua (parasta koko Europassa), pellawaa,
nahkaa, rautaa, uahkoja j. u. e.

Muualta tuodaan: wiiuiä, suolaa, kaloja, silk-
kiä, wapriiki- ja siirtolais-tawaroita.
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Papis- ja porwari-säädyillä oivat suuret edut rik-
kalltceu; taloiipojat jaetaau kruuuuu ja herrain
taloupoikiiu.

Uskon-oppi on Greekkalainen-Katoliikinen,
waan kaikilla .unillakin uskolaisilla oii täydclliucu
wapaisuus pitää jumalanpalwclnstansa. Valais-
tus ja uuorisou opetus uouseivat rotoivasti.

Sotamoima maalla on wähillensä miljona
miehiä, ja merellä 300 isompia ja pienempiä alnksia.

Venäjän ivaltakuutaan kuuluivat myös Suuri-
Ruhtinaanmaa Suomi ja Kuninkaanwaltaknn-
ta Puola.

Sunri-Rnhtinaanmaa Suomi.

Suuri-Ruhtinaanmaan Suomen rajoihin kos-
keivat: pohjassa Lappi, idässä Venäjänmaa (jossa
Arkangelin ja Annnksen läänit, niinmi.ös Laatokan
järwi ja Inkerinmaa kohtaaivat), etelässä Suomen-
lahti ja lännessä Pohjan-lahti ja Ruotsi. Tätä
waltakuutaa ivastaau owat rajana Tornion- ja Mno-
nioli-joet. Vaall jos Snomen piiriin lnetaan La-
pinmaa, joka sen kanssa on yhdistetty, niin wctäik-sen raja pohjassa ja lnoteessa pitkin Lapintllntnria
ja Tenon-jokea aina Norjaan asti.

G I. Rajat. Wuoria. Wesiä.

Suomen pituus pohjasta etelään on 154 pe-
nikulmaa eli 1080 ivenäjän wirstaa, (josta Lapiu-
maa ottaa voin 15) ja leiveys idästä länteen, Ah-
weilanmaalt ja ympärillä olewan saarcston luettua,
45 ja 112 penikulman wälillä. Laiveus on, La-
pin kanssa, 6,844 nelik. penik. Lapinmaa, erikseen
luettuna, on noin 900 penik. laivea.

Siitä wuoristosta, joka on Ruotsin ja Norjan
rajana, eroittaiksen Tornion Lapissa wahwa selkonen
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etelään, ja jnoksee läpi snnren osan Snomea. Tä-
män johto on pohjasta etelään, siksi knnnc pääselkä,
Maanselkä nimeltä, joutuu Vesijakoon Padasjoen
pitäjässä, josta se kääntyy lorinaan, läntiseen jaivii-
mcin lliotciseen sulilltaau, Hollolan, lailakkalan ja
iluliden pitäjien läpi Enrajoen kappeliitt, Lniviaan,
jossa se ivihdoin eteläpuolella Poriu kaupuukia, wä-
hi.ell.n katoaa mercu rantaa wasten. Tästä pää-
selästä eroaa nsiampia pienempiä haaroja, joista
yksi jnoksee Pyhäjärwcltä linsalmen, Kllopion, Piek-
sämäcu ja muiden pitäjien kautta Lappeenrantaan;
toincu Hausjärweu kappelista loppuu wasta Han-
koniemessä (Hangöudd) j. n. e. Maanselkä eroittaa
Pohjanmaan toisista maaknnnista itäpllolella, ja te-
kee muusta Suomesta eroitctuu alaivail, joka ete-
lässäkin on suljettu Soinin kappelista saman Maan-
selän länteen tnlkeivalta siivnhaaralta.

Kaikki ne ivesijoukot, jotka alkawat Maanselän
lälisipuolclla, juokseivat Pohja il-lahtccn, ja uc, jot-
ka alkamat scu itä- ja eteläpuolella, juokseivat suo-
raan, taikka Laatokan kautta Suomen-lahtccu, ivaan
Wesijaon järwi, keskellä Maanselkää, jakaa iveten-
sä näihin molempiin laksiin, josta se on nimensäkin
Muut.

Suomenmaa on täynnä isompia ja pienempiä
jokia ja järwiä, jonkatahdcll se on saareston nätöi-
ncti, ky livetty lnkemattomilla saarilla ja lnodoilla;
jarivet taas oivat yhdistetyt keskenänsä ivirroilla,
jokiloilta taikka kapeilla salmilla, joissa on koskia ja
pntonksia. Kaikki nämät ja rikas niollillaisuus pis-
täiviä niemiä, korkeita wlloria ja metsikko-rantoja
tekeivät yhteen, että maassa on mitä kauuiimpia nä-
kyä loja ja ihanoita paikkoja. Suomen isoimmat
ivirrat owat: Teno-joki (joka on luvteineu raja
Norjaa wasten); Tornionjoki, nykyincll ivalta-
raja; Kcmi-joki; Oulun-joki; Kyrö-joki; Ko«
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lärivistä oivat ivaariiu otettaivia: Dulunjär-
mi; Kallamesi; Pielisjärmi; Höytiäinen;Dri-
mesi; Pyhäjärmi; Haukimesi; Näsijärmi; Roi-
ne; Mallasmesi; Päijäne; Saima; Laatokka,
j. m.

kemäen-joki; Kymen-joki, entinen waltaraja;
Wuoksen-joki, joka '^penikulmaa juostuausaSai-
masta tekee Imatran kuuluisa» putouksen, j. m.

Suomenmaa on jo ivanhnudcsta ollut jaettu
7 maakuntaan, jotka owat: _^. Pohjanmaa; lt. Oi»
kea Suomi taikka Turunmaa ynnä Porin lää-
nin kanssa; O. Ahwenanmaa, ympäri olewien
saarien kanssa; N. Häme; N. Uusimaa; Sa-
lvo; 6. Karjala.

,4.. Pohjanmaahau, yunä Kainunmaan kanssa
koskewat: pohjassa Lapinmaa, idässä Arkangelin lää-
ni, Sawo ja pohjaisin Häme, etelässä Porin lää-
ni, ja lännessä Pohjan-lahti ja Nuotsi.

W I. Maanjako.

L. Oikeaan Suomeeu taikka Tnruumaahan, jo-
hon myös kuuluu Poriu lääni eli Satakunta, kos-
kewat: pohjassa Pohjanmaa, idässä Häme ja Uusi-
maa, etelässä Suomen ja lännessä Pohjan-lahti.

I). Hämeeseen koskewat: pohjassa Pohjanmaa
ja Sawo, idässä Saivo, etelässä Unstmaa, ja län-
nessä Turunmaa ja Pohjanmaa.

O. Ahwenanmaa, snnri luoto, jonka ympärillä
on lähelle 100 isompaa ja pienempää saarta, Poh-
jan-lahdcn suussa.

N. Uuteenmaahan koskewat: pohjassa Häme,
idässä Karjala, etelässä Suomen lahti ja lännessä
Turuumaa.

I?. Sawoon koskewat: pohjassa Pohjanmaa,
idässä ja etelässä Karjala, ja lännessä Häme ja
Pohjanmaa.
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(5. Karjalaan koskewat: pohjassa Pohjanmaa,
idässä Aunuksen lääni, Laatokan-meri ja Inkerin-
maa, etelässä Suomen lahti, ja lännessä Unsimaa
ja Sawo.

Siitä ajasta kuin maa oli kahden waltaknnnan
alla, on sen jako Vanhaan (taikka Venäläiseen) ja
Uuteen Suomeen tullut yhteisesti harjoitetuksi. Edel-
lisellä nimellä merkitään se osa, joka oli Venäjän
alla 1743 ivuoteen asti; jälkisellä muuta maata.
Niinmyös pidetään Ruotsin Karjalata nimenä sillä
osalla tästä maakunnasta, joka sotilakossa edelläni-
mitettynä wuonna jäi Ruotsille.

Sisällisen hallituksen suhteen on maa jaettu
8 lääniin: I.Oulun ja Kajaanin; 2. Wali-
san; 3. Turun ja Porin ynnä Ahmenan-
maan kanssa; 4. Uudenmaan; 5. Hämeen-
linnan; 6. Mikkelin; 7. Kuopion ja 8.
Wiipurin lääniin.

Tämä lääni on pohjaista Pohjanmaata yimä
Kajaanin kanssa, niinmyös Suomen Lappi, ja sisäl-
länsä pitää 5 kihlakuntaa: Kemin, Oulun, Ka-
jaanin, Salon ja Lapin kihlakunnat. Lää-
nin wäkiluku nousee noin 157 tuh. henkeen. Asn-
jamet owat Suomalaisia perijuureltansa, kiclcltäusä
ja.aivoiltansa; on-myös Lappalaisiakin. Kaupuukia:

K. Qulun ja «Kajaanin lääni.

Tornio, saarella Tornion-wirran suussa,
sai ivapaisuuksensa ivuonna 1621; ivaan haastetaan
kirkon jo wuonna 1350 tähän wihityksi Upsalan
Arkki-pispalta. Tornio on kaikista Suomen kau-
pungista pohjaisin ja sillä on wapaisuus käydä kaup-
paa ulkomaalla, ivaikka tämä jo on ivajoamassa.
Muualle wiedään paraastaan lohia, woita, terwaa,
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plankkuja, lautoja jaLapin tawaroita, joista isoin osa
kuljetetaan Tukhulmiiu. Asnjantcn luku oli 6oohenkeä.

Oulu, Oulun-joeu suussa, merikaupunki,
jossa läänin maaherralla on istnin, tekee Turun
ja Helsingin rinnalla, kaikista Snomen kau-
pungista laiveampaa tanppaa. Perustettiin wuonna
1605. Viepi mnnallc samaa taivaraa kuin Tor»
Ni o. Vapriiktsta ei ole ivielä minneMän. Kau-
pullgissa ou koulu, asetettu wuouna 1639, kirja-
paino ja talonden-scnra. Asujantcn luku on 5700
henkeä. Kajaani, Paltamon pitäjässä, ivähäinen
maakaupnnki, pernstcttu ivlionna 1650 Koiivu-
koskcu warrella. Asujamia on 500 henkeä. Rä-
mät elättelcksen cnimmiten karjan kaitsemisella ja
maanlviljclemisellä. Saarella koskessa oli cunen Ka-
jaauiu linua, joka uyt jo ou häiviuuyt.

Braah en eli Salosten kaupuuki, Salon
kihla.mmcissa, merikaupunki, perustettu wuonna 1649,
merenlahden rannalle; tässä on 2300 asuj. ja ei
huono kauppa.

Tämält lääuiu alle kuuluu myös Kemi ja seosa Toruiou Lapista, joka on Venäjän ivallan alla.
Lapissa ei ole yhtäkään kaupunkia. Tämä osa Lap-
pia on jaettn kahteen laiviacin pitäjään, Sodanky-
lään ja Utsjokeen, ynnä niiden alla oleivien kappe-
lien kanssa, asutut muutteleiviltaLappalaisilta. Suo-
malaisia siirtolaisia ou kuitenkin asettanneet monin
paikoin ja alkaneet iviljcllä maata niin paljo kuin
luonuon koiva laatu ou myöten antanut.

sisällänsä pitää melkein koko eteläisen Pohjanmaan
ynnä 3 pitäjää Hämettä, ja on jaettu 5 kihlakun-
taan: Korsholman pohjainen, Korsholman kes~
kincn, Korsholman itänen, Kuortaneen ja Lauk-

V. Waasan lääni
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kaan kihlakunta. Asujamet, joiden lnkn nonsce noin
250 tuh., oivat osittaiu Snomalaisia osittaill myös
jältisiä Nnotsalaisista siirtolaisista, jotka ivanhaan
aikaan owat asettanncet pitkin meren rantaa. Kau-
pungit oivat:

Kokkola, perustettu ivuouua 1620, meri-
kaupunki, mcrcn-lahdcn rannalla, tekee ivahivaa kaup-
paa ja merenkulkua; tässä ou muutamia pienempiä
ivapriikia. Pohjanmaalta ja Saivosta käyivät ta-
lonpojat tässä myymässä maataivaroitansa. Asnja-
mia on 2400 henkeä.

Pietarsaari, merikaupunki, jossa on sowc~
lias satama, wahiva kanppa ja pienempiä ivapriikia.
Asnjanten luku oli 1520 henkeä. Kaupunki on
perustettu ivuouua 1653 Jaakko de la Gardien les-
keltä Ebba Braahelta, ja sai uimensä (ruotsiksi
Jakobstad) hauesta. Tänne muutettiin Vaasan lu-
kio, Vaasan palon jälkeen ivuouua 1852.

Joensuun kaupuuki eli Uusi-Karleby , me-
rikaupunki, Lapua-jocn suussa, peniknlma viereltä.
Perustettu ivuonua 1614, sai tämä ivapa.sunksensa
1620, josta sen ikä taivallisesti lnetaan. Vuodes-
ta 1648 oli tämä kaupunki jonkun ajan Maaherran
istuiuna. Muualle wiedään tawallisia maansaalii-
ta; köyhemmät kaupunkilaiset elättelekseu kalasta-
malla. Asujanten luku on 1150 henkeä. Kaupuu-
ki paloi ivuonua 1858.

Waasa, wnonna 1611 perustettu merikau-
punki, teki ivahivaa kauppaa, ivaikka satama oli pe-
nikulman päässä; siinä oli maaherran ja hoivioi-
teudcn istuiu, mutta kaupuuk. paloi perinpohjin
wuonna 1852 ja sen siaan perustettiin iv. 1855
uusi kaupunki:

Nikolain kaupunki likemmäksi merenran-
taa, noin puolen penikillmaa länteen päin Vaasasta.
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Kaskinen (Kyperäsaari), wuonna 1783,
Korsholman eteläisessä kihlakunnassa pernstettn me-
rikaupunki, merensaaressa , jolla on kaunis sia ja
warsin hyivä satama; tekee pientä kauppaa. Asu-
jamia ou 730 henkeä.

Ristiina, jolla on hyivä ja mnkaiva sata-
ma, uiinmyös wahiva puukalujeu ja karjan laiiva-
tos. Asnjanten luku ou 2400 henkeä. Pernstet-
tn 1649.

Iymäskylä, pernstettn iv. 1837 Päijän-
teen pohjaiseen päähän, on ivasta alottawa. 587
asuj. Kaupunkiin asetettiin suomalainen yläalkeis-
konln wuonna 1858.

3. -Vurun ja Porin lääni ynnä AHwenan-

Tämän alle knnlnn pieni osa eteläistä Poh-
janmaata, sunrill osa Satakuntaa ja koko Ahwenan-
maa. Tämä pidetään taivallisesti olewan kolmesta
pääosasta, kuin owat: Oikea Suomi eli Turun»
maa, Satakunta eli Porin lääni ja Ahwenan-
maa. Kihlakuntia on 10: Mä-Satakunnan Mä-
puolen, Mä-Satakunnan Keskinen, Mä-Sa~
takunnan Alapuolen, Ala-Satakunnan, Weh-
maan, Mynämäen, Maskun, Piikkiön, Hali-
kon ja Ahmenanmaan kihlakunta. Asujamet owat
suomalaisia, mutta Turun saaristossa ja koko Ah-
wenanmaa.la ruotsalaisesta suivusta, jotka myös oivat
pitäneetkin ruotsiu kielen ja taivat. Väkiluku tekee
292 tuh. henkeä.

maan kanssa.

Tampere, maakaupunki, Messukylän pitä-
jässä, Satakunnassa, perustettu ivuouua 1779, wir-
ran warrella, joka yhdistää Näsijäriven ja Py-
häjäriven ivedct, sai wuonna 1821 ivapaakaupungin
oikeudet sekä ulko- että koto-maisille wapriikkiläisil-
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le, käsityöläisille ja porwareille, jotka tähän asettau-
wat, niininvös ivapaislluden kaikista krnunnn ive-
roista ja ivähcntämättömäu sallimuksen, kaikissa pai-
koissa myydä töitänsä. Siinä on paperin-teko, puu-
ivilla-ivapriiki j. m. ja 3200 asuj.

Pori (rnotsitsi Björneborg), merikaupnnki
Kokemäen-joen warrella, Ulivilan pitäjässä, jonka
nimenkin tämä ennen kantoi, on Snomen wanhim-
pia kanpuutia, jonka pernstusaikaa ci taita tarkoin
määrätä. Nykyiseen paikkaansa, kuninkaan entiselle
Pori-nimiselle moisio-maalle, muutettiin se ivnonna
1558. Kaupunki tekee ci ivarsin hnonoa ulkomaan

kauppaa laudoilla, plaukuilla, tcrivalla ja ruokawär-
killä. Se paloi perinpohjin w. 1852, mutta ra-
kennetaan entiselle paikalle. Siinä on konlu, ja
asujamia 6200 heukeä.

Rauma, aiivau wauha kaupuuki oikeassa Suo-messa meren rannalla, sai jo wuonna 1441 wapai-
sunksensa Ruotsiu kuninkaalta Ristolta; oli keskiai-
kana kuuluisa kaupaltansa ja kiitetyltä koulultansa,
tnttn nimellä EollegiumNaumense. Vuodesta 1830
lähtiell ou tällä wähentämätöin merikaupuugin iva-
paisuus; iviepi muualle kaikculaisia puukaluja, ja
myypi maassa ison joukon rihma-pitsiä, joita tässä
kudotaan ivarsin taitaivasti, joka taitaivaisuus on
warmaau jäänyt siiuä enueu olleesta iiais-lllosta-
rista. Asujamia ou 2340 henkeä.

Uusikaupunki, Undenkirkon pitäjässä, pe-
rustettu wuonna 1617, sai wuonna 1830 .vähen-
tämättömän merikaupnngin oikeuden. Niepi muu-
alle puutaluja, ja cnimmiteu pnuastioita, niinmyös
paljoit willa- ja pellawa-kankaita ja sntkia. Asu>
jauten luku oil 2900 henkeä.

Naantali, hywiu wauha ja luostaristansa
kuuluisa, waau uvkyjäält aiivau ivähäilieu mcrikau-
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punki, jossa on hyivä satama; perustettiin w. 1443,
tekee kauppaa enimmiten ruokawärtillä ja karjalla,
paraasta päästä Tukhulmissa, ja on myös tuttu su-
kan-kutomisestansa, joka warmaan tietään olewan
perinnön luostarilta. Sukkia myydään osittain omas-
sa maassa, osittain wiedään edellänimitettyyn kau-
punkiin. Asujamia ei ole kuin 600 henkeä.

Turku, Aura-joen suussa, Suomen kuuluisin
ja wahin kaupunki (ivaikka sen ensimäistä alkua ei
enää taitta tarkoin määrätä), ennen pääkaupunki
maassamme ja Suomen Akademian asento. Jo en-
nen ja lopuksi iviimeisen palon jälkeen, wuonna
1827, muutettiin kaikki Turussa olewat yhteiset lai-
tokset Helsinkiin. Turussa on maaherran, howi-
oikeuden ja arkki-pispan istnin, niinmyös on siinä
lukio, lvihitty wuonna 1830, koulu ja merimiesten
opetus. Ilman sitä on tässä läänin-lasaretti, pip-
lia- ja ewankeliumilliiien seura, toimitukset Suo-
men kirkonmenoa asettamaan, Suomen huoneen-
hallitus-seura, taksi kirjapainoa, laiivan-tckopaikkoja,
kaksi werka- ja usiampia muita ivapriikia, j. n. e.
Tämä kaupunki oli ennen Suomen paras kauppa-
paikka. Asujamia on 15,980 henkeä.

Niemellä, Aurajoen sunlla, on, heti kaupungin
wieressä, Turun iuanha linna, ennen niin kuuluisa
Suomen historiassa.

Tähän lääniin kuuluu myös Ahwenanmaan iso
luoto ja sen ympärillä oleiuat pienemmät saaret.
He sisällänsä pitäwät 8 emäkirkkoa ja 7 kappelia.
Asujamet elätteleksen kalastamisella, hylkeen-pyydöl-
lä, ja laiwattawat Tukhulmiin polttopuita, joitahe
saaivat Pohjan-lahden rannoilta. Niinmyös käywät
he ivnorons-matkoissa Suomen jaRuotsin satamain
wälillä. Väkiluku iiousee noiu 15,000 henkeen.
Ahivcnanmaalla ei ole yhtäkään kaupunkia, waan
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sotiwarustukscn rakennus Vomarsundissa, joka hä-
ivitettiin ivlimeis sodan aikana.

4. Uudenmaan lääni,
ennen yhdistetty Hämeenlinnan läänin kanssa, eroi-
tettiin tämä siitä Suomen läänien järjestämi-
sessä (wuonna 1831), ja sisällänsä pitää Uuden-
maan ja joukuu osan Hämettä. Lääni on jaettn 4
kihlakuutaan: Naseporin Läntinen, Raseporin
Itäinen, Helsingin ja Pernajan kihlakunta. A-
sukkaat Hämceu osassa owat suomalaisia; waan Uu-
dellamaalla owat he osaksi ruotsalaisesta sumusta ja
puhuivat ruotsiu kieltä. Heidän lukunsa on 160
tuh. henkeä. Kaupungit oivat:

Tammisaari (Eiknäsi), wanha merikaupun-
ki, ivaikka sen ikää ei taltta tarkoin sanoa. Jo nel-
jännessätoista ivuosisadassa nähdään siitä mainitta-
wan. Tämän asujamet käyivät ivähäistä kauppaa
enimmiten Saksanmaalla. Heidän lukunsa on 1440
henkeä.

Lähellä Tammisaarta on Hankoniemi, eteläi-
sin niemeke Suomen lahdessa, jossa oli pieni sota-
warustus, mutta häivitettiin iviimis sodassa.

Helsinki, Uudellamaalla , mereu-lahden ran-
nalla, jossa on sangen hyivä satama: tämä on Suo-
menmaan pääkaupuuki ja Keuraali-Kuweruööriu,
Maaherrau ja koko Suuri-Ruhtinaskuuuau sisillisen
hallituksen istuin. Tähän muutettiin Keisarillinen
Suomen Senaatti ynnä muiden siihen kuuluivieu
toimitusten kanssa, wuonna 1819, niinmyös Suo-
menmaan Akademia (uyt Keisarillinen Aleksan-
derin Miopisto Suomessa) ivuouua 1828. Uu-
desta rakenuettuua palou jälkceu ivuontla 1809, oli
Helsingissä monta kaunista rakennnsta, ja se ou
kannun kaupunki koko maassalnme. Tässä on konln,
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merimiesten- ja wenäläissotamiesten-opetus, wiisi
kirjapainoa ja joita kuita pienempiä ivapriikia. Vä-
kiluku ja kauppa oivat hyivin kohonneet, myös Aka-
demian sinne siirrettyä, ja afnjanten lnkll on 16,400
henkeä.

Porwo o, ivanha kailpuuki, rakettn, usko-
mattoman ilmoitntsen jälkcell, ivllonna 1346, taikka
wiimeistäkin iviidentlentoista wnosisadan alnssa. Kan-
punki sai (ynnä Rauman, Uudenkaupungin ja Tam-
misaaren kanssa) wuonna 1830, täydellisen meri-
kaupungin ivapaisnuden: on pispan ja lukion asen-
to, ja ilman sitä on siinä kirjapaino, jonknnlainen
ulkokauppa kaikenlaisilla maataivaroilla ja kankailla.
Asujamia ou 2,950.

Kaupuugiu satamaa ivarjelee siitä penikul-
maa loittoua olewa lilja Wmporin sotiwarustus,
perustettu ivuouiia 1749 seitsemälle saarelle. Paitsi
warustuswäkeä, on siinä asnjamia 1,300 henkeä.

Lomiisa, merikaupunki, pernstettn wnonna
1745, ja kutsuttu kuuiugattareu Loiviisa Ulrikali
nimellä. Sen ulkokanppa on ivähäiueu, ja asujan-
ten lukll 2700 henkeä. Kaupungissa on koulu, ja
oli yhtecu aikaau määrätty maaherran istuimeksi.
Penikulman päässä Loiviisasta ou Swartholma..
sotawarustus, meren saaressa.

5. Hämeenlinnan lääni
sisällänsä pitää suurimman osau Hämettä, ja pienen
osan itäistä Satakuntaa. Siniä on 5 kihlakuntaa:
Ylä-Hollolan, Ala-Hollolan, Mä-Sääks-
mäen, Ala-Sääksmäen ja Satakunnan kihla-
kunta. Asukkaat oivat suomalaisia kielensä, tapainsa
ja elämänsä puolesta, ja heidäu lukunsa tekee 152
tuh. heickeä.

Hämeenlinna, pernstettn wnonna 1650,
waan 1778 muntettu nykyiselle siallensa, on ainoa
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kaupunki koko läällissä, järiven rannalla maan kes-
kellä, maaherran istuin. Siinä on koulu ja asu-
jamet elättclcksen euimmiteu maauwiljelemisellä ja ka»
sityöllä. Kaupuugista paloi euemmän kuin kaksi
.olmattaosaa 14 päiwänä syyskuuta wuonna 1831;
waan nyt on se uudesta somasti rakcttu. Lukio ase-
tettu,t kaupuukiin wuonna 1857. Väkiluku nousee
2580 henkeen.

Kanpungin ivieressä on ivanha Hämeenlinna,
ennen Kruunupori ja sitte Hämeenlinna: siinä
ei ole nyt enää sotaivarukkeita.

kutsuttiiu (1831 ivuotceu asti) Kymenkartanon lää-
niksi, jonka niinen se sai muinoisesta kuninkaan moi-
siosta Kymenkartauo, joka on Kymen-ivirran toisen
haaran warrella. Tämän läänin alle kuuluu pieni
osa itäpohjaista Hämettä, osa kestistä ja koko etelä-
puoli Sawoa. Kihlakuntia on 4: Rantasalmen,
Inman, Mikkelin ja Heinolan kihlakunta. Asu-
jamet owat suomalaisia ja heidän lnkuusa on 148
tuhatta henkeä.

K. Mikkelin lääni

Heinola, kahden järwen wälissä, Heinolan
kappelissa, itäpohjaisessa Hämeessä, maan asukkailta
myös kutsuttu Iyrängöksi, sen kylän nimellä, jon-
ka maille tämä rakettiin. Oli aina 1842 wuoteen
asti, maaherran istuin. Asujauten luku nousee
970 henkeeu.

Mikkeli, perustettu wuonna 1838, on maa-
herran ja läänin-hallituksen nykyinen istuin. Asu-
jamia noin 560 henkeä.

Sawonlinna, Haukiwedeu ja Saiman wä-
lissä, oil wanha sotiwarnstns, pernstettn wnonna
1475 ja ennen OllMsporiksi kntsuttn. Kauplln-
gissa on konlll ja asujamia uoiu 840 hcukeä.
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ennen Saivon ja Karjalan lääniksi nimitetty, sisäl-
länsä pitää pohjoispuolen Saivosta ja Rnotsin
Karjalan: jaettn 6 kihlatnntaan: Pielisjärwen,
Ilomantsin, Liperin, linsalmen, Knopion ja
Rautalammin kihlakunta. Asujamet oivat kaikki
suomalaisia, ja heidäu lukunsa luetaan 196 tuh.
hengeksi.

7. »Kuopion lääni,

Kuopio, Kallaiveden raunalle ivuouua 1776
perustettu maakaupuuki, maaherran ja pispan is-
tuin. Asukkailla on täydellinen elatns- ja kauppa-
wapaus, ja eläivät maaniviljelemisestä ja käsitöistä.
Tässä on 5 koulua, lukio, ki.japa.uo ja 3000 asuj.

Joensuu, Pielisjoen suussa, Liperin pitä-
jässä, perustettu wuonna 1848. 400 asuj.

taikka Wanha Suomenmaa, sisällänsä pitää senosan Karjalaa ja Saivoa, joka jo ennen Haminan
rauhaa (wuonna 1809) oli Venäjän alla. Lääni
on jaettu 9 kihlakuntaan: Kymen, Rannan, Lap~
pimeden, Jääsken, Äyräpään, Käkisalmen Ete»
lainen, Käkisalmen Keskinen, Sortama, an ja
Salmen kihlakunta. Asujamet oivat suurimmaksi
osaksi Suomalaisia, waan heidän sekaan on myös
jokn määrä Saksalaisia ja Venäläisiä asettauncct.
Väkiluku nousee 273 tuh. henkeen.

8. Wliipurin lääni,

Kaupunkia ja muita merkillisiä paikkoja oivat:
Hamina, -liemellä Suomeu lahdessa, merikau-
punki ynnä kahden pienen esikaupnngin, taikka lo-
potin kanssa. Tätä kutsnttiin ennen Wehkalah-
deksi, waan sai nykyisen nimensä (rnotsiksi Fredriks-
hamn) Ruotsin kuninkaalta Fredrikki l.scltä, wuon-
na 1723, sitte kuin sen ivarustaminen oli ivähää
ennen aljcttil. Tähält muutettiin, ivuouua 1821,
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Suomen kadetti-konln Haapaniemestä, ja kaupun-
gissa on ilman sitä koulu ja muita pienempiä oppi-

laitoksia. Kanppaa käydään metsän tnottamilla, ja
asujamia ou 3360 heukeä.

Kymi-joen itäisen haaran ivarrelle on rakettu
pieni sot iiuarus tus , jolla ou Kymi uimenä, ja
pcniknlmaa siitä on Ruotsinsalmi, joka edellisessä
Snomen sodassa tuli niin kuuluisaksi; uykyjään lu-
jasti ivarustettu sotalaiivojcn Hamina. Lähellä ole-
walle Kotkan-saarelle on rakettu amirali-huoneita,
kirkkoja, sairas-huoneita j. n. e.

Wiipuri, maaherran istuin, hywin ivarustettu
merikaupuuki, rakettu kahdelle saarelle syivään pistä-
wässä meren lahdessa. Kaupuuki on perustettlt
wuonna 1293, oli ennen pispan, ja iviimcksi kor-
keimman kirkoll-suushallituksen istuin. Nyt siinä
oli lukio, koulu, ja kaksi uaisten opetusta, kaksi kir-
japainoa j. n. e. Se on läänin parhain kauppa-
paikka ja lailvattaa ivahivasti kaikenlaista metsän-
tuottamaa. Ulkopuolelle kaupunkia on rakettn kaksi
esikaupunkia, ja asukkaat, lnkuaan 8365 hcukeä, owat
Suomalaisia, Veuäläisiä ja Saksalaisten ja Nuot-
salaisteu jälkeisiä.

Taawetti, Luumäen pitäjässä, oli määrät-
ty raja-ivarustukseksi, waan siitä arivellukfesta ei
tullut mitään, ja knin tässä ei nyt ole ivarustus-
iväkeäkään, niin on paikka aiivan häivinnyt ja asu-
matoiu.

Lappeenranta, Lappiiveden rannalla, pe-
rustettu 1656 ivuodcn paikoilla, ivähäiiien maakau-
punki. Asujamia on 1100 henkeä. Tässä on kuri--
tus-huone ivailuoille ja nykyisempään aikaan tähän
on asctettn kouln.

Kaupunki on näköjänsä kuin esikaupunki lä-
hellä olewalle saman nimiselle linnalle.



45

Käkisalmi, hywiu wauha kaupuuki, lähellä
Vuoksen suuta Laatokkaan: tässä on pieni sotilva-
rustus, rakettu wuouua 1295 kahdelle saarelle wir-
rassa, niinmyös yksi pienempi koulu. Asujamia,
osittain Suomalaisia osittain Venäläisiä, on 1430
henkeä.

Lauritsala on lastans-paikka likellä kau-
punkia, Saiman kanaivan pohjaisessa päässä.

Koneivitsan saarella Laatokassa, lähellä Käki-
salmea, on Krcekkalainen mies luostari (monastira).

Sortama, a, pernstettn wnonna 1640, Laa-
tokka-järwen pohjais-päähän Karjalassa. Asukkaat
tayivät ivilkasta kauppaa Laatokkaa myöten Pieta-
rissa, jonne he laiivattaivat ivoita, kalaa ja tnrkki-
nahkoja, ja tnowat sieltä jauhoja. Sortaivalassa
on koulu, ja talivella pidctääu täällä markiuoita,
joihiu ympärillä olewaa maatuutaa kokoontnu san-
gen paljo. Asnjanten lnkn on 665 henkeä.

Neljä penikulmaa tästä kaupungista on Laatokka-
järwessä Walamon-saari, johon on rakcttn Kreck-
kalainen mies-luostari. Tässä ennen pidetyt kuu-
luisat markkinat oivat nyt poiskiellctyt.

83. Maan-laatu. Wiljat. Elatuskeinot.

Suomenmaa on luonnolta onnellisesti lahjoi-
tettua maata, kasiuaivaa, hedelmällistä ja suurilla
sisällisillä awuilla. Peltomaa on nscimmin paikoin
hyivää ja tillokasta; suuri joukko soita ou ivarsin
soiveliasta iviljellä; niityt kaswaivat yltäkylläisesti
kaikenlaisia elättäiviä heinälajia; metsissä on ivielä
kyllin mäntyjä, knnsia ja koiwuja setä rakennus-
aiilciksi että kaluiksi ja polttopuiksi, uiinmyös kai-
kenlaisia eläwiä; järwet ja wirrat owat kalaisia.

Wäkiluku.
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Sillä suurella alalla, jonka tämä Suuri-ruh-
tiliaailmaa ottaa, on kaikki tämä kuitenkin aiivan
muutteleivaista. Kasivaivin maa on Tnrnn ja Po-
rin läänissä, etelä-Pohjanmaassa ja Hämeessä, paitsi
sen pohjaisimpia pnolia. Sitte seuraa Saivo ja
Karjala, ja huouoiuta ou Ouluu ja Kajaanin lää-
iti, jossa hietakaukaat waihtuwat syivien soideu kans-
sa. Vaan kuin korkiammalle nosnut maanwiljelys-
keino on opettanut näistä iviimeksimainituista saa-
maan hywät riistat, ja mnuttamaau ne kaswawiksi
pelloiksi ja niityiksi, niin pidetään ne nyt woittona.

Ilma on arivattaivasti sillä laiveudella, jonka
Suomenmaa ottaa, ivarsin epätasainen. Eteläpuo-
lessa ou se hyivin lempeä, enimmiten pitkin meren-
rantaa ja saaristossa; pohjaispuolessa taas paljoa
kylmempi. Edellisessä on yö kesäpäiivän seisanksen
aikana, ainoasti neljän tnnuin hämärä, kuitcukiil
uiin ivalkea että aiwan hyivin näkee lnkea; jälki-
mäisessä on samana aikana mclkeen alinomainen
päiwä, waikka aurinko, paitsi pohjaisimpia paik-
koja, menee alas. Keskimäärin yli koko maan tai-
taa lukea taliven 7 knukaudeksi, taikka Lokakuun kes-
keltä Toukokuun keskelle, jossa luivussa eroitus kni-
tcllkilt on aiwan suuri etelä- ja pohjaispuolien wä-
lillä. Saaristossa Tnrnn sendnissa ja ympärillä
o leivissä tienoissa ottciivat kcivä, kesä ja syksy 7 kuu-
kautta, kuiu eiivät Kajaanissa, Torniossa ja poh-
jaisissa tienoissa tee enempää kilin 4 kuukautta, ja
pohjaisimmassa Lapissa ainoasti 3, waan sen siivnlla
oivat keivä ja syksy hyivin lyhyet, ja muutos tal-
ivcsta kesääu ja taas takaisin talivceu, tapahtuu mcl-
keen aiivan yht'äkk.ä.

Ensinnimitetyssä osassa maata hyötyivät aiivan
hyivästi usiammat cteläisemmät pnuu-lait, niinkuin
tammi, olakoiivu, jalaiva, saarni, ivahtera, pähkinä-
puu j. m., yli koko maau tasivaivat petäjä, kuusi,
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koiivu, leppä, kataja, Pihlaja, tuomi j. v. e. Hedel-
mäpuita, esimerkiksi: omena-, päärona- ja kirsimarja-
puita kasivatetaan eteläupuolcssa joka paikassa. Näis-
tä kasivaa omenapnn Porin läänin ja Hämeen ete-
läpuolissa ja keski-Karjalassa, ivaau kirsimarja. ivielä
pohjaisempana. Marjapensaat (niinkuin iviina-, oi-
wukka- ja karivamarjat) hyötyivät pohjaisimmissakin
tienoissa. Marjoja kasivaa joka laadusta: mansi-
koita, ivattuja, mustikoita, muuramia ja mesimau-
sikoita (pohjais-puolessa) on yltäkyllä.

Ilma ou sangen teriveellinen, ja metsätienoot
ja saaristot pidetään raittiilla. Täällä lnctaan yh-
den hengen kuoleivan 40:stä, ja ylipäätään 5 las-
ta syntyivän jokaisesta parikunuasta. Keski-luivuksi
yli koko maan on otettu yhden hengen kuoleivaksi
35:stä taikka 40:stä, ja 4 lasta syntyiväksi joka aivio-
liitosta; ivaan Rymättylän ja Taiivassalon pitäjis-
sä, jossa kuoleivaisuus luullaau oleivau suuriu, sa-
notaan yhden tuolewan 23:sta taikka 25:sta hcu-
gestä ja ainoasti 3 lasta syntyivän parikuuuasta.
Suomenmaan koko wäkiluku uousee ivahan yli yh-
den miljonan 600 tuh. hengen, taikka lähemmäksi
240 henkeä nelikulmaiselle pemkulmalle. Kuitenkin
on tämä wäkiluku eriuäisillä tienoilla maassa jaettu
warsin epätasaisesti. Niiu ou Ouluu läävissä 52
henkeä nelik. penik., Vaasan läänissä 341, Tnrnn
ja Porin läänissä 599, Uudenmaan läänissä 685,
Hämeen läänissä 445, Mikkelin läänissä 343, Kuo-
pion läänissä 245 ja Viipurin läänissä 350 hen-
keä nelik. penik. Keskiluku iväen lisääntymiselle on
wiidessätoista wuodessa ollut noin 18 ja 20 tuh.
henkeä joka wuosi, Kreetan Venäläis-seurakuntien
kanssa.

Maamme elatuskeinosta on maaniviljelys ensi-
mäinen. Täällä iviljellään hywin etuisasti ruista,
ohraa, kauraa, visva, tattaria, herneitä, papuja, kaa-
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lia, potaattia, naurista, pellaivaa, hamppna j. n. e.
Maamme erinäisissä paikka,nn...ssa saawat ivarsin
epätasaisen jyiväluivun kylivön jälkecll riistoista;
ivaan eiivät kyliväkkään yhtä tihiään. Häuie, Sa-
wo ja Karjala kyllväivät harivaan ja saaivat korkian
jylvälnivun; heille ei ole kymmenennes jyivä mikään
hywä saalis. Turnnmaa ja Uusimaa kyliväivät ti-
hiään ja katsoivat kymmcncuucu jyiväu sailgcn hy-
ivätsi. Mullt elatnskcillot oivat karjau kaitseminen,
metsät, kalastaluinen ja metsästäminen.

Suomalaiset myyivät ja laiivattaivat muualle
paljo ivoita, lihaa, talia ja uahkoja; uiilliuyös lautoja,
plaukkuja ja rakcnnns-aineita, terwaa, kalaa ja jon-
knn ivahan metsän-antamaa. Raudan teko on ivuosi
wnodelta ollut nouftniassa. Meidäu maassa on 18
masuunia, 30 kankirandan-pajaa ynnä 46 ahjon
kanssa. Usiammat masuunat puhuivat ivielä taik-
ka ruotsalaista taikka järivi- ja hölmä-malmia;
ivaan hyiviä kaiivantoja on Tuorilassa, Sillbölessä,
Malmbergissä, Ojamossa, Vihinicmessä, Kulonsuo-
mäellä j. m., joissa myös tehdään työtä rotolvasti.
Rautamalmit uoiu 20 muista paikoista oivat koe-
tellessa näyttäneet hyivin hyiviltä. Orijärivellä, Kis^
kon pitäjässä, on ivaski-kaiivanto, jonka malmi su-
tataan Kosken, Kärkelän ja Fiskarin runkissa. Hy-
wäulaatnisia ivaskijnotiia löydetään siellä ja täällä;
ivaan ne hopiamalmit, joita paikka paiko... on ha-
ivaittn, saattaivat olla niill ivähäantoisia, että hei-
tä ei ruiveta kaiivamaankaalt. Sahoja oli ylämaas-
sa snnri joukko. Lasiruukit, iverka-ivapriikit ja hic-
uompieu kaukasteu kutomukset oivat ivuosittain euen-
ucet. Erittäiu oil kehrusta ja palttina-tutomuksia
ahkernndella harjoitettn, jonka siivulla talonpoikai-
ueu kansa myypi suureu jonkon karkiampia ivilla-
ja pcllaiva-faukaita, lliiumyös sntkia.
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Viimeisinä ivuosina, hallituksen murheesta ja
-nimmiten hallituksen kustaiinuksella, toimitctnt kos-
kcn-perkaukset oivat olleet suurihyötyiset maalle, knin
oivat antaneet tilaa uusiksi niitty- ja peltomaiksi,
ja myös senkin suhteen, etta owat lauhentaueet ilmau.

Snureksi hyödyksi maalle rakettiin Saiman kai-
wanto, Viipurin lahden ja Saiman järiven yhdis-
tyksi, joka walmiiksi saatiin ja yleisölle kuljettamaksi
«ivattiin syksyllä ivuonua 1856. Sähköleuuätin on
myöskin saatu toimeen ensin Pietarista Helsinkiin
wnonna 1855, josta se sitte seuraaivana wuonna
pitkitettiin Hämcenlinuan kautta Turkuun. Tänä
keiväänä 1859 on päätetty jatkaa sähkölennätinlan-
kaa Turusta pitkin Pohjanlahden rantaa Tornioon
saakka. Parhaallansa on maan-mainio työ tekeillä,
nimittäin rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan, joka
työ alotettiin keiväällä ivuollna 1857.

Suomen talonpoika elää ylipäätään hyivin nin-
kasti, ja myypi ennen taivaransa knin itse nauttii
mitä. Muuten owat Snomalaiset ahkerata, kestä-
ivätä ja tekeivätä kansaa, warustcttn ivahivoilla jä-
stllillä, ja elämälaadusta sekä ilmasta wahwistu-
neilla ivoimilla. Arivellaan heidän luontoonsa kuu-
luuivan jonkun jylyyden: ivaan sen siivulle yhdis-
täwät he wakamielisyyden ja ivaaroissa ja hädissä
koetellull nrhollisuuden, miehuullisen innon sodassa
ja llskolllsuudcu hallitsiaa ja esiwaltaa ivastaan.

Siivistynempien kesken, jossa kansakäyminen on
hälwittänyt jylyyden, on tämä estänyt kevytmieli-
syyden tulemasta, jouka näkee uiin lelviuileeilämuissa
siwistyueimmissä kausoissa.

Lappalaiset (perijuurclta samasta, ivaikka nyt
kielellä ja laivoilla Suomalaisista kauas erouneesta
suivusta) iviettäivät aiivan toisenkaltaista elämää,
knin toiset maan-asukkaat. He ciwät pidä mitäkääu
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maanwiljelystä, eikä heillä ole ivarsinnisia asuu-
paikkoja, waan siirtäwät edes ja takaisin, Lapin met-
sissä ja ivuoristoissa, peurakarjoineensa, joista he
saaivat elatuksensa ja mitä enimmält tarivitseivat
ivaatteeksi ja muuksi kaluksi. Kuin Lappalaiset tn-
lewat häiviölle, niin ascttauivat he järwien ja ivir-
toen rannoillen taikka metsämaihin, ja kuin kokeivat
elätellä henkeänsä kalan pyynnöllä ja metsästämi-
sellä, niin saaivat he silloin Kala- ja Metsä-Lap°
palatsien nimen.

Puolan rajoilla on: idässä Venäjänmaa; poh-
jassa ja lännessä Preussin maat, ja etelässä Itä-
waltakunta. Se on jaettu s:teeu lääniin ja pitää
sisällänsä 2,200 nelik. penik., joilla asuu wähittecu
5 miljonaa ihmisiä.

Gl. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.

Kuninkaanwaltakunta Puola.

8 2. Wirtoja. «Kaupunkia.
Virroista on Weikseli (Vistula), joka tulee

Karpaatin Muorilta, juoksee läpi maan ja laskee
100 peniknlman pituisna Itämereen, merkillilien
niinkuin isoin, ja Niemeni (Niimeni), niinknin ra-
ja-wirta Venäjää wastaan.

Kaupungeista oivat merkillisimmät: Warso-
wa, Weikselin warrella, waltaknnnan pääkanpunki,
Kenraali-Kuwernörin ja Seuatin istuilt, ja kaupait
pääpaikka, 166 tuh. asuj., ja Lublini, jossa pidetään
suuret markkinat; 14 tuh. asuj.

8 3. Maanlaatu. -Kauppa. Uskonoppi.

Puola on tasaista maata, jossa löytyy aino-
asti joitakuita mäkiä, ivaau usiampia soisia tie-
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noita, ja on muuten maaniviljelykseen jakarjan kait-
seiiliseen soweliasta. Ilma on lempiä.

Muualle wiedään: wiljaa, laiwanrakennns-
aineita, heivoisia ja sarivi-karjaa.

Kaupau käynti on parhaasta päästä Juutalaisien
hallussa. Uskon-oppi on Roomalais-katoliikinen.

Muualta tuodaan: wapriiki- ja siirtomaa-
taivaroita, iviiniä, suolaa, tupakkaa ja metallia.

Saksanmaa ei kuulu yhden ainoan Ruhtinaan
alle, waan on jaettu 39 isompaan ja pienempään
ivalta, untaan, jotka yhteen tekeivät siksi kutsutun
Saksan Liiton. Liiton erinäiset jäsenet owat: 1 Kei-
sari, 7 Kuningasta, 1 Vaali-Ruhtinas, 5 Sunrta
Herttuaa, 9 Herttuaa, 11 Ruhtinasta, 1 Maa-
Kreiivi ja 4 wapaa kaupnnkia.

8». Qsat. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.
Saksan Liitto eli Saksanmaa.

Isoimmat Saksan Liiton ivalta, unnista owat:
1 Keisarilliset Itämallan maat; 2 Preussin
maat; 3 Kuninkaanmaltakunta Baijeri; 4 Ku-
ninkaanmaltakunta Saksi; 5 Kuninkaanmalta-
kunta Hanomeri; 6 Kuninkaanmaltakunta Wur-
tembergi; 7 Tanskan Kuninkaan maat; 8 Hol-
lannin Kuninkaan omaisuus; 9 Belgian Ku-
ninkaan omaisuus; 10 Suuri-Herttuanmaa Vaa-
di; 11 Waali -Ruhtinaanmaa Hessen-Kasseli;
12 Suuri-Hertuanmaa Hessen-Darmstadti; 13
Suuri-Herttuanmaat Meklenburgi; 14 Hert-
tuanmaa Nassoma.

Liiton yhteiset asiat toimitetaan alinomaiselta
Liittokokonkselta, taikka Asianajajilta Liittolais-ival-
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takunnista, joista Itäivallail Keisari on sananjoh-
dattaja.

Saksailinaahau koskewat: pohjassa Itämeri,
Tauskailmaa jaPohjall-uicri; idässä Preussi, Puola,
Galisia ja Uukerinmaa; etelässä Atrian-mcri, Ita-
lia ja Sivcitsi, ja läuucssä Rauskaumaa, Belgia ja
Hollauti. Se sisalläusä pitää 11,600 nelik. penik.,
joilla asuu voin 45 miljouaa ihmisiä, joista 25 mil-
jonan paikoin tunilustaivat Roomalaisen Katoliikin
uskoit ja 20 miljouan paikoin Eivankeliseen Luthe-
rnkscn oppiin.

Saksaumaa on ivarsin erilaatuinen, ivaikka yli-
pään kaswawa ja hedelmällinen. Pohjainen puoli
on tasamaata, joka wähitellen alenee Itä- ja Poh-
jan-merta wasten; waan eteläinen puoli on taas
wuorikasta ja sentähden on siellä harwoin isompia
takeita. Siitä tulee myös, että kutsuivat pohjais-
puolta Ala- ja eteläpuolta Mä-Saksaksi.

8 2. Maanlaatu. Wuoria. Wirtoja.

Saksanmaau korkein ivuorcn kukkula on Ol-
teles, knuluwa Alppuvuoriin, joka on 7,200 kyy-
närää ylempänä merta. Vuoristoista owat mer-
killisimmät: Ertsi-muoret, Böömin ja Saksin ival-
takuntieu wälillä, ja Hartsimnori, joka juoksee
Brauusiveigilt ja Hanuoiveriu läpitse.

Saksanmaassa on iloin 500 wirtaa, joista 60
on purjehtimiseen sowelijasta. Isoimmat oivat: 1
Donawa, joka lähtee Baadista ja laskee, 330 pe-
nikulmaa juostuansa, Mustaan-mereeu; 2 Reini,
joka alkaa Alppien tunturilla, juoksee läpitse isonosan länteistä Saksanmaata ja laskee, 150 penikul-
maa juostuansa, Pohjan-mercen; 3 Elbe, alkaa
Böömissä ja juoksee pohjaau päiu läpi Saksi» ja
Preussiu maideu ja laskee, 90 peuik. juostuansa, Poh-
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jan-mereen; 4 Oderi, alkaa Määrissä, jnokseepoh-
jaiseen päin Preussin maiden läpi ja laskee, 90 pe-
nik. juostuansa, Itämereen.

Preussin waltakunta on kahdesta pääosasta:
Maista ulkona Saksasta, ja L) Maista

Saksassa.

8 R. Vsat. Rajat. Sunruus. Wäkiluku.

Preussin waltakunta.

Maat Saksassa owat: 1 Maa-Kreiminnma
Brandenburg!; 2 Herttuanmaa Pommeri; 3
Herttuanmaa Saksi; 4 Reinimaat; 5 Hert°
tuanmaat Slesia.

Saksasta ulkona olcivat maat oivat: 1 Ku
niukaanmaltakunta oikea Preussi ja 2 Suuri-
Herttuanmaa Posi, ennen Puolaan kuuluwa.

Preussin waltakunnan rajoihin koskee: idässä
Venäjä ja Pnola; pohjaisessa Venäjä ja Itämeri;
lännessä Meklenburgi, Hanoiveri, Hollanti, Belgia
ja Hcssi, ja etelässä Ranskanmaa, Saksi ja Itä-
Malta. Molemmat pääosat jaetaan 10 maakuntaan.
Tämän waltakunnan laiveus on 5 tnh. nelik. penik.,
joilla asuu 16 miljonaa ihmisiä usiammista kan-
soista.

8 2. «Kaupunkia.

Isommat ja ivaariiuotettaivat oivat: 1 Ber-
lin i, Brandenburgissa, koto waltakunnan Pää- ja
eusimäinen hallitus-kaupnnki, sekä sisällisen kaupan
pääpaikka; 420 tnh. asnj. 2 Köllingsbergt,
nyt itä-Preussin, ennen koko waltakunnan pääkau-
pullki; tässä ou wahiva kauppa ja 75 tuh. asuj.
3 Da n t sig i, Veiksel... wiercllä, pääkaupuuki läusi-
Preussissa, ivaltakilunan isoin merikanppa-kanpunki;
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67 tuh. asuj. 4 Vreslowa, pääkaupunki Sle-
siassa; tässä oivat suuret willamarkkinat ja 112 tuh.
asuj. 5 Stettini, Oderiu wierellä, Pommerin
pääkaupunki; 42 tuh. asuj. 6 Posi, 42 tuh. asuj.,
Posiu pääkaupuuki. 7 Magdeburgi, 56 tuh. asuj.,
pääkaupuuki Vestfaalissa, josta maasta saadaau
parhaita sawutettuja siau-liikkiöitä ja jossa kasivaa
pellaivaa ellcmmän kuin koko Enropassa. 8 Eis-
lebeni, Saksissa, jossa Lutheri syntyi ja kuoli.
9 Kölni, Reini-maassa, 95 tuh. asuj., kuuluisa
siellä tehdystä haisu-ivedestä.

Preussin maat oivat, paitsi Slesiata, laketta ja
lakeneivat Itä-mereen päin, niin että rantamaat pi-
tää suluilla warjeltaman wedenpaisumisesta. Maa
on osittain hiekkamaata ja keskinkertaisesta kasivan-
nosta, osittain hyivin kasivaivaa. Braildenburgissa
kaiketikin on isoja hietakankaita ja Preussissa paljo
soisia tieuoita. Reini-maat owat kaikista kasiva-
wimmat.

83. Maanlaatu. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään :Prcnssista,Posista jaPom-
merista: wiljaa, ruoka-aineitä, metsäntuottamia, pel-
laivaa ja liinaa; toisista maakunnista: wapriiki-ta-
waroita, niinkuin palttinaa, kattunia, ivcrkaa, silkki-
kankaita ja rantakatuja. Muualta tuodaan: wii-
niä, suolaa, metallia, raaka-aineita ja siirtomaa-
taivaroita.

Hallitusmuoto on yksiwaltaine... Posissa ja
Reinimaassa on Rooinalainen-Katoliikilt usko, waait
toisissa Eivankellinen-Lutherin, ivallan päällä. So-
taivoimaa maalla on 137,000 miestä. Laiivastoa
ei ole custllkään.
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8 i. Osat. Rajat. Suuruus. Jako.
Keisarinwaltakunta Itäwalta.

Maat ulkona Saksasta oivat: 1 Galitsialai-
set Perintö-maat taikka Kuninkaanwaltakunta Ga-
litsia, ennen Puolaan kuuluwa, ynnä Bukowincm
kanssa. 2 Unkerin Perintö-maat, taikka Suuri-
Ruhtinaanmaa Siibenburgi, Kuninkaanwaltakun-
iiat Unkeri, Dalmatia, Kroatia ja Slamonia,
niinmyös Sota-raja, kapea maan-suikale pitkin
Turkin rajaa Dalmatiasta nina Galitsiaan asti, jossa
maassa kaikki talonpojat owat sotamiehiä. 3 Ittt»
lian Perintö-maat taikka Kuninkaanwaltakunta
Lombardia-Wenetsia.

Itäivalta on, niinkuin Preussikin 2 pääosasta,
nimittäin: Maista ulkona Saksasta, ja L)
Maista Saksassa.

Saksassa oleivat maat owat: 1 Arkki-Hert»
tuanmaa Itämältä; 2 Herttuanmaa Steier»
markki; 3 Kuninkaanmaltakunta Illyriä; 4
Kreiminmaa Tyroli; 5 Kuninkaanmaltakunta
Böömi, ja 6 Maa-Kreiminmaa Määri.

Koko waltakunnan rajoihin koskewat: idässä
Turkinmaa ja Venäjä; pohjassa Puola, Preussi ja
Saksa; länuessä Baijeri, Siveiksi ja Sardinian maat ;

etelässä Paawinwaltaknnta, Adrian-meri ja Turkin-
maa. Koko ivaltakuuta sisällänsä pitää 12,000 ne-
lik. penik., joilla elää 38 miljonaa asujamia, joista
noin 12 miljonaa on Saksalaisissa, 6 milj. paikoin
Galitsialaisissa, lähelle 13 milj. Unkarilaisissa ja 5
milj. Italialaisissa maissa. Asujamet taitaau jakaa
4 pää-kausaan: 1 Saksalaiset, 2 Magyarit (Un-
kcrissa), 3 Slamit (joita on enin ja laiveimmalta)
ja 4 Italialaiset.
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Isoimpia ja ivaariiuotettaivia oivat: 1 Wiilli,
Doliawau warrella, Arkki-Hcrttnanmaassa Itäival-
lassa, Saksanmaan isoin kaupnnki, koko waltakun-
nan pääkaupunki, Keisarin asuinpaikka, 477 tuh.
asuj., on koko sisällisen kaupan olopaikka ja ivalta-
kuilnau ensimäiucn kaupuuki täsitöitteusä ja taito-
ahkeruuteusa suhtecu. Siinä on 34 esikaupunkia.
2 Pragi, 131 tuh. asuj., pääkaupuuki Böömissä,
jossa maassa kasivaa paras humala koko Europassa.
3 Ofeni, 35 tuh. asuj., Uukeriu pääkaupunki,
jossa maassa kasivaa paras wiini koko Europassa ja
ehkä koko maailmassakin, ja jossa on kalaisin ivirta,
Teissi, koko Europassa. 4 Krakoma, Veiksclin
warrella, Kilniilkaailivaltakunnan Puolail ivanhin
pääkaupuuki; tässä ou wahiva kanppa ja 43 tuh.
asuj. 5 Lembergi, 60 tuh. asuj., pääkaupuuki
Galitsiassa, jolla maalla on Vielitskassa koto maail-
man merkillisin suolakaiivanto, jossa 600 kyynäräli
syivyydessä maan alla enemmän kuill 600 miestä
tekeivät joka päiwä työtä ja osiksi asuivatkiu ynnä
100 heivoiscn kanssa, jotka oivat työssä tarpeelliset.
6 Tri esti, meren rannalla Illyriässä, 76 tuh.
asuj., ivaltakuuuan eusimäincu meri- ja kauppa-
kaupunki. 7 Milano, Lombardian pääkaupunki,
150 tuh. asuj., wahwa kauppa ja taito-ahkeruus.
8 Wen etsiä, meren rannalla Lombardia-Ve-
netsiassa, on waltakunnan toinen meri- ja kauppa-
kaupunki, rakettn 70:nelle saarelle, jotka oivat yh-
distetyt 306 sillalla, ja cnimmäksi osaksi on ka-
uawia katnjen asemesta; 117 tuh. asnj. 9 Her»
manstadti, 18 tuh. asuj., pääkanpuuki Siibell-
byrgissä, joka ou muita Europa» maita rikkaiu
kullasta.

8 2. «Kaupunkia.
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Itäwaltakunta, paitsi pohjais-Galitsiaa ja ete-
läistä Unkcria, joissa snnrimmat latcat koko Eu-
ropassa owat, ou ivuorimaata. Alpit, Böömin
wuorct ja Karpaatit knlkcwat waltaknnnan läpitse.
Maa on ylipäätänsä ivarsin kaswawaa, knitenkin on
eteläisessä Unkerissa isoja jäkälä- ja hieta-kankaita ja
wielä soitakin. Ilma on ivnoristoissa kylmempi
kilin Pohjais-Saksassa , waan raitis; lämpimin on
se Lombardiassa, Dalmatiassa ja eteläisessä Unke-
rissa, jossa se toisissa tienoissa on sangen taud.ll.neu.

8 3. Maanlaatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle micdääu: willoja ja willakallkaita,
puunwilloja ja puunwillakaukaita, pellawaa ja pel-
lawakankaita, ivuorityöu-tuottamia, iviljaa, iviiniä
ja lasitaivaroita, enimmiten Böönlistä, jossa paras-
ta ja huokeinta lasia tehdään koko Gnropassa. Muu-
alta tuodaau: wapriiki- ja siirtomaa-taivaroita.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen ja haltialla on
melkein ivapaa ivoima. Unkerissa, Siibenbyrgissä
ja Tyrolissa on se kuitenkin jotakin wähennctty wal-
takunnan säädyiltä. Muuten on hallitus jokaisessa
maaknuuassa erilailla kokoiltu. Uskou-oppi ou Noo-
malais-Katoliliell. Sotaivoima maalla nousee rau-
han ajalla 270 tnh. mieheen. Laiivasto on Tries-
tissä, ja ivarsin ivähäinen.

Vaijeri» Kuuinkaauivaltakuutaa ou 1400 nelik.
penik., joilla on 4^ milj. asuj.

Suuruus. Wäkiluku. -Kaupunkia.
Hallitusmuoto.

Kuninkaanwaltakunta Vaijeri.

Merkillisimmät kaupungit oivat: Myllkeni,
ivalta, unl.au pää- ja ha.sitns-kanpnnki, 113 tuh.
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Hallitusmuoto ou yksiivaltaincn. Uskon-oppi
on Roomalainen-Katoliikin. Sotaivoima on 60 tuh.
miestä. Baijeri ou kaikista Europan maista rikkain
eläwästä hoplasta.

asujanta. Nyrnbergi, 50 tuh. asuj., iso kaup-
pa ja taito-ahkeruus.

Knninkaanwaltakunta Saksi.

Saksilt Kuninkaanwaltakuntaa on 340 nelik.
penik., joilla on asnjamia noin 1 milj. 800 tuh.

Merkillisimmät kaupungit owat: Dresden i,
waltakunnan pää- ja hallitus-kaiipnnki, jossa on
90 tuh. asuj., wahwa kauppa ja taito-ahkeruus.
Beipstgt,6o tuh. asuj., waltakunnan suurin kaup-
pa-kanpunki, ja erittäin kunlnisa kolmesta sen tienoilla
pidetystä tappelusta, ja kolmesta suurista wuosi-
markkmoista. Täällä paiuetaan paljo kirjoja.

Suuruus. Wäkiluku. «Kaupunkia.
Hallitusmuoto.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen. Ewankeliu-
millinen-Lntherin uskou-oppi on ivallan päällä. So-
taivoima on 10 tnh. miestä. Saksissa on hienoin
posliini-saivi koko Europassa.

Vyrtcmbergiu Kullillkaailivaltakllutaa oil 360
uelik. peuik., joilla ou 1 milj. 800 tnh. asujamia.

Kuninkaanwaltakunta Wyrtembergi.
Suuruus. Wäkiluku. -Kaupunkia.

Hallitusmuoto.

Merktllisiu kaupuuki ou Stuttgarti, wal-
takuuuau pää- jn hallitlls-kaupnnki, 48 tuh. asuj.
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Hallitusmuoto on yksiivaltaiuen. Uskon-oppi on
Sotawoima nou-see 20 tuh. mieheen.

Hanowerin Kuninkaanwaltakunta sisällänsä pi-
tää 684 nelik. penik., joillaon 1 milj. 800 tuh. asuj.

Knninkaanwaltakunta Hanoweri.
Suuruus. Wäkiluku. kaupunkia.

Hallitusmuoto.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen. Uskon-oppi on
Ewankeliumillinen-Lntherilainen. Sotawoima non-see 20 tuh. mieheen.

Merkillisin kaupunki on H anoweri, walta-
kunnan pää- ja hallitus-kaupuuki, 38 tuh. asuj.

Hanowerin maakunnassa Ost-Frislannissa 01l
parhaimmat heivoiset Saksanmaassa.

Kuninkaanwaltakunta Tanskanmaa
(Danmarkki).

Tanskanmaan Kuninkaanwaltakuilta on kahdes-
ta pääosasta, nimittäin: _-_.) Maat ulkona Sak»
snnmaasta, ja ») Maat Saksassa.

8 » Dsat. Suuruus. Wäkiluku.
«Kaupunkia.

Maat ulkoita Saksanmaasta owat: 1 Islanti
ja Färöin luodot. 2 Tanskan luodot: See»
lanti, Fyeni, Langelanti, Falsteri, Loolanti
j. m. 3 Juutin Niemimaa ynnä Herttuanmaan
SlesMiikin kanssa.

Maat Saksassa owat: Herttuanmaat Hols-
teini ja Lauenburgi.
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Vaarinotcttaivat kanpnngit oivat: 1 Klöpen-
Hamina, Seelannilla, Örcsalmen rannalla, wal-
takunnan pääkaupnnki ja Kuninkaan asninpaikka,
Europan koreimpia kaupuukia; siiuä on 130 tvh asuj.,
wahiva kauppa ja meren-kulku. 2 Alton a, Hols-
tcillissä, Elbe-wirran warrella, 33 tuh. asuj., wah-
wa kauppa ja mereu-kulku. 3 Helsingöri, Öre-
salmen rannalla, siinä jossa se on kapein; 9 tuh.
asuj. Tässä maksettiin ennen tulliraha kaikilta sal-
men läpi kulkewilta laiivoilta.

Tanskan waltakunta on 2,447 nelik. penik.,
joilla elää 2 milj. 400 tuh. asnjaa.

Tanskanmaa on lakiaa maata, jossa on aino-
asti joitakuita mäkiä. Se on hyivin soweliasta maan-
wiljelykseen ja karjan kaitsemiseen. Meri saattaa
matkaan että ilma on usiasti paksu ja snmuincn,
ivaan tekee sen myös talivella lauheammaksi.

8 V. Maanlaatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään: wiljaa, hewoisia, sarwi-
eläwiä, nahkoja, höyheniä ja paloiviinaa. Holstei-
llissa oivat parhaat lypsylehmät koko Saksanmaassa.

Hallitusmuoto ou ytsiivaltainen , mutta Ku-
ninkaan ivapaa ivoima on ivähennetty. Uskon-oppi
Ewankelinen-Lutherilainen. Sotawoima maalla
on 27 tuh. miestä, ivaan merellä on se ivä-
häinen.

Muualta tuodaan: suolaa, iuiiuiä, metsän-
tuottamia, metallia, lasia, ivapriiki- ja siirtomaa-
taivaroita.

Tauskal. ivoittomaat Aasiassa, Afrikassa ja
Amerikassa tckcwät yhteen 200 taikka^ 300 nelik.
penikulmaa.
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Hollauuiu rajoihili koskewat: läuucssä ja poh-
jassa Pohjan-meri, idässä Preussin Neini-maat ja
etelässä Belgia.

8 l. Rajat. Sunruus. Wäkiluku.

KnttinkaanwaltakuntK Hollanti.

Tätä ivaltakuntaa on 630 nelik. penik., joilla
on 3 milj. 200 tuh. asujamia.

8 2. Wirtoja. -Kaupunkia.

Virroista on isoin Reini, joka monin haa-
roin juoksee Hollannin läpitse.

Merkillisimmät kaupungit oivat: 1 Amster-
dami, waltakunnan pääkaupunki ja toinen kauppa-
kaupunki Europassa, rakettu 90:elle saarelle: jotka
oivat yhdistetyt 290 sillalla, 223 tuh. asuj. 2 H att~
gi, Kuuiukaau asuinpaikka, 72 tnh. asuj. 3 Ley»
den, eriuomaiueu opistopaikka. 4 Rotterdam.,
wahwa merikauppa ja taito-ahkeruus, 90 tuh. asuj.

8 3. Maanlaatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.
Hollanti on tasaista, soista ja alaivaa maata,

olletikin pohjais- ja länsi-osat, jossa maa on alem-
pana kuin meri, jonka tähden sitä pitää kalliilla
suluilla ivarjeltamau ivcdenpaisumuksista. Ilma on
märkä, paksn ja raskas. Maa on hyivästi hoidet-
tua ja karjaa ou Paljo. Ilman sitä on Hollan-
nissa puhtain karja, parhaimmat niityt ja ryytimaat
koko Europassa.

Muualle wiedään: woita, juustoa, waprii-
ki-taivaroita, Itä- ja Länsi-Indian tllottamia.

Muualta tuodaan: wiljaa, puukaluja, suo-
laa, iviiniä, siirtomaa- ja raaka-tawaroita.
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Hallitusmuoto ou yksiivaltaiucu. Uskou-oppi
ou Ewan.elinmill.nen parannettu. Sotawoimaa ci
taida miu tarkoiu määrätä.

Belgian rajoihin koskewat: pohjassa Hollanti,
lännessä Pohjan-meri, idässä Preussin Neini-maat
ja etelässä Nanskanmaa.

81. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.

Kuninkaanwaltaknnta Belgia.

Tätä ivaltakuntaa on 520 nelik. penik., joilla
elää noin 4 miljonaa 350 tuh. asujaa.

8 2. «Kaupunkia.

Merkillisimmät oivat: 1 Brys se li, Pää- ja
hallituskaupunki, 124 tnh. asuj., wahwa maakaup-
pa ja taito-ahkeruus. 2 Antwerpeni, wahwal-
la sotiivarustuksella, 88 tuh. asuj., ja wahwa me-
rikauppa.

Belgia on tasaista maata, waan ei niin ala-
waa kuin Hollanti, on ivarsin soiveliasta karjan kait-
semiseen, ja sangen hyivästi hoidettu. Ilma on tcr-
weellisempi kuin Hollannissa.

8 3. Maanlaatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään: wiljaa, woita, juustoa,
ja wapriiki-tawaroita, olletikill palttinaa, pitsiä ja
werkaa.

Hallitusmuoto on yksiivaltaineu. Uskon-oppi
on Roomalaineu-Katoliikin. Sotawoimaa ei taida
määrätä uiiu tarkoin.

Muualta tuodaan: snolaa, wiiniä, puu- ja
siirtomaa-tawaroita.
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Knninkaanwaltakunta Sunri-Vritania.

8 » Vsat. Rajat. Suuruus. Wäki
luku. Wirtoja.

Suuri-Britanian Kuninkaanwaltakunta on kah-
desta isosta luotomaasta: 1) Suuri-Britania ,

jonka eteläpuoli on Kuninkaanwaltaknnta Englan-
ti, ja pohjaispnoli Kuninkaanwaltakunta Okott«
lanti, ou suuriu luoto Europassa; 2) Knninkaan-
waltakunta Irlanti, ja muita pienempiä luotoja.
Koko waltakunta kutsntaan taivalliscsti yhdellä ni-
mellä Englanniksi.

Suuri-Vritanian rajoihin koskewat: pohjassa
ja idässä Pohjan-meri, etelässä Ranskan kanaiva
taikka salmi, ja lännessä Atlantin-meri ja Irlan-
nin-meri.

Britanian lnodot sisällänsä pitäivät 5,500 nelik.
penik., joilla elää 29 milj. asujanta.

Englannin suurin ivirta on Temsi, joka, 30
penik. juostuansa, laskee Pohjan-mereen. Ei mis-
sään maassa koko Europassa ole niin paljo kana-
wia ja rauta-teitä kvin Englannissa.

.4) Englannissa: 1. L ondoni, Temsinsuussa, waltakuuuan pää-ja hallitus-kaupunki, suu-
rin kauppa-kanpuuki koko maailmassa, wäkirikkain
kaikista koko Europassa, ja isoin wapriiki-kaupunki;
asujamia 2 miljouaa 400 tuh. 2. Doweri, Ka-
laisin-salmen warrella, on se paikka josta tawalli-
sesti mennään yli salmen Ranskan-maalle; 15 tuh.
asuj. 3. Portsmouti, saman salmen rannalla,
on sotalaiivaston pää-asento, 67 tuh. asuj. 4. Ply-
mouti, jossa on 75 tuh. asuj., suuri satama ja
suuria makasiinia laiivaston tarpeita wasten. 5.

8 2. «Kaupunkia.
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Bris to li, Vristoli-kanaivan warrella, 166 tuh. a-
suj., Guglauuiu paralta kauppa-kaupiillkia. 6. Bir-
minghami, 211 tuh. asuj., sangell wahiva ivapriiki-
kanpunki. 7. Manchesteri (Mantjcsteri), wal-
taknllnan slllirin ivapriiki-kaupuuki, 310 tuh. asuj. 8.
Liwerp oo li, ivaltakunuail toinen kauppakaupun-
ki, jossa ou 300 tuh. asuj. 9. Hulli, on par-
haimpia meri- ja kauppa-kaupunkia, 41 tuh. asuj.

v) Skottlannissa, 10. Gdinburgi, Pää-
kaupunki, jossa on 162 tuh. asuj., isoja ivapriikia ja
wahwa merilauppa. 11. Glasgowi, jossa on
280 tnh. asnj., wahwa meritailppa ja taito-ahkeruus.
12. Earroni (Karroui), suurin randan walu-
paikka koko Europassa. Skottlautiin kuuluwat myös
Orkadilt, Setlannin ja Hebridin saarcstot.

cy Irlanti: 13. Dublini, pääkaupunki,
jossa oit 280 tuh. asuj., wahiva mcrikauppa ja iso
taito-ahkeruus. 14. E ork (Korkki), 120 tuh. asuj.
ja niin wahwa lihakauppa, että sitä kutsutaan tawalli-
scsti ivaltäkunnau teurastus-huouecksi.
83. Maanlaatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Englauti ou euimmiten tasaista maata, aino-
asti pohjassa ja länsipnolissa on ivuoria. Skottlan-
ti taas on cnimmäksi osaksi mäkistä, ja pohjois-
puoli olletikkin ou täynuä kallioisia ja mctsikko-ivuo-
ria. Irlanti on tasaista, ja täällä waihtuwat lak-
sot ja niityt, ivaan löytyy kmtenkin soita ja rim-
piäkilt. Maa on kasivalvaa ja hyivästi hoidettua,
paitsi Irlautia, jossa on suurin köyhyys koko Eu-
ropassa. Ilma on ylipään, meren Ilkeyden suh-
teen, märkä, waan kmtenkin lämmin.

Englanti on koko maailmassa se ainoa ivalta-
kuuta, jossa .aikeilla.set ivapriikit owat uosuect kor-
kcimmallcnsa, ja jossa kaikkein laivein kauppa löytyy.
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Koko Enropassa on Englanti rikkainta randasta ja
tiitasta, ja siinä on Ruotsin rinnalla paras ivaski,
ja kaikista maista lihaiviu teuras-karja, niin myös
oivat Englannin hcwoiset parhaita juoksioita koko
maailmassa.

Muualle wiedään: kaikeulaisia ivapriiki- ja
siirtomaa-tawaroita, iliinmyös kiwihiiliä, suolaa ja
tivaa.

Muualta tuodaan: wiljaa, wiiniä, puu-
astioita, lciiwan rakennusaineita ja kaikeulaatuisia
raakatarpeita ivapriikilöihin.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen. Uskon-oppi
oli Englannissa Eivankeliumillinen-Englannin, Skot-
lannissa Elvankeliumillinen parannettu, ja Irlan-
iiissa Roomalainen-Katoliikin.

Sotawoimaa maalla on noin 130 tuh. miestä,
merellä on se suuriu koko maailmassa ja wähilleen
knin kaikkien Enropan waltakuntien yhteen luettu^
na, nimittäin enämpi kuin 600 isoimpia ja pie-
llempiä aluksia.

Englannin woittomaat Aasiassa, Afrikassa ja
Amerikassa sisällänsä pitämät yli 100 tuh. nelikul-
maista penikulmaa.

Keifarinwaltakunta Nanskanmaa
(Frankriiki).

Ranskanmaan rajoihin koskewat: pohjassa Bel-
gia ja Kanawa taikka Ranskan salmi; idässä Sak-
sanmaa, Siveitsi ja Italia; etelässä Hispania ja
ja Välimeri, ja lännessä Atlantin-meri.

8 l. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.
Wirtoja.

Råns.anmaa sisällänsä pitää 10 tuh. nelik. pe-
uik., joilla elää 35 miljonaa asujamia.
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Isoimlnat ivirrat owat: 1. Seitti (Sääni),
joka juoksee luoteseeu ja laskee 96 pcuik. kuljettu-
ansa Ranskan salmeen.

3. Nooni, joka alkaa Sweitsin wnorilla, juok-
see Oenfi-järiven läpitse etelään, ja laskee, 90 pe-
nik. juostuansa, Väli-mereen.

2. Loire (Loaari), joka juoksee luoteseeu ja
laskee, 120 penik. juostuansa, Atlantin-mcreen.

4. Garonne, alkaa Pyrenein ivuorelta ja
laskee Atlautin-mereen.

1. Parisi, Seini-ivirran rannalla maau sisäs-
sä, waltakuuuau pää- ja hallitus-kaupuuki, Eu-
ropari ensimäistä ja suurimpia wapriiki-kaupunkia,
wahwa kauppa ja päälle miljonan asuj.

8 2. «Kaupunkia.

3. Lille (Lil), 72 tuh. asujauta ja hyiviä
wapriikia.

2. Roll en (Nuangi), jossa on 100 tuh. asuj.,
isoja wapriikia ja wahwa merikauppa.

4. Kala i s (Kalaa), Kalaisin taikka Rans-
kan salmen rannalla; tästä mennään yli salmen
Englantiin.

5. Bresti, 48 tuh. asuj., waltakuuuau en-
simäinen sotalaiivaston satama.

6. Nantes (Nauti), waltakunnan isoimp.a
wapriiki- ja kauppa-kaupunkia, 85 tuh. asuj.

7. Lyon (Liongi), Rooni-wirran warrella,
waltakunnan parhain ivapriiki-kaupunki ja suurin
Parisin jälkeen, 220 tuh. asuj.

8. Marseille (Marselji), Väli-meren ran-
nalla, waltakunnan kuuluisimpia kauppakaupunkia,
168 tuh. asuj.
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10. Bordeaux (Bordoo), 120 tuh. asuj.,
ivaltakunnau parhaimpia kauppakaupunkia Garon-
nin rannalla.

9. Toulon (Tulongi), 35 tuh. asuj., ivarsin
hyivä satama ja yhden laiivasto-osan asento-paikka.

Suurimmaksi osaksi on Nanskanmaa tasaista
maata, waan on täällä kuiteukin joitakuita ivuori-
maita, niinkuin luura-ivuoret, jotka eroittaivat tä-
män waltakunnan Sweitsistä, Alpit, jotka eroittawat
sen Italiasta ja Pyrenein ivuoret, jotka eroittawat
sen Hispaniasta. Ilma on ylipäätään Marsin lam-
min, lempiä ja ihana. Maa on melkeen kaikin pai-
koin hedelmällinen ja hyivästi hoidettu.

83. Maanlaatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään; wiiniä, wiinaa, hedelmiä
ja suuri joukko kaikenlaisia ivapriiki- ja liikaisia ta-
waroita.

Mualta tuodaan: rakaa-tarpeita wapriikilöille,
laiwan rakennusaineita, niinmyös metalleja ja siir-
tomaa taivaraa.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen. Uskonoppi
Roomalainen-Katoliikin. Sotawoima maalla nou-
see noin 500 tuh. mieheeu, ja merellä yli 70 isom-
pia ja pienempiä aluksia.

Ranskan woittomaat Aasiassa, Afrikassa, ja
Amerikassa tekcwät (paitsi Algierin maata) noin 6000
nelik. penik.

8 t. Rajat. Suuruus. Wuoria. Wirwja.

Knniukaanwaltakunta Hispania.

Hispaniau rajoihin koskewat: pohjassa Rans-
.anmaa ja Nanskail taikka Biskaiail lahdelma, idässä
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Hispauia sisälläitsä pitä 8,400 iielik. peuik.,
joilla elää 13 ja puoli milj. asujamia.

ja etelässä Välimeri, ja läuuessä Portugali ja At-
lantin-mcri.

Pyreneiu wuoret eroittawat Hispauiail Rans-
kanmaasta ja juoksemat aiua Fiuisterran uiemeeu asti.

Virroista owat merkillistmmät: 1 Duero, joka
juoksee idästä länteen Hispanian ja Portugalin lä-
pitse, ja laskee 100 peuikulmaa pitkänä Hispanian
mereen. 2 Taio, joka juoksee idästä lauteen, His-
panian ja Portugalin läpitse, ja laskee, 100 peni-
kulman pituisena, Hispanian mereen. 3 Gadiana,
ja 4 Gadalkwiwir laskewat Hispanian mereen ja
Ebro, joka juoksee Pyrcneiu tunturein rennoilta
kaakon alle Välimerceu.

Suurimpia oivat: 1 Madrid i, maau keskellä,
waltakuuuau pää- ja hallituskaupunki, 200 tuh. asuj.
2 Barcelona, jossaon 150 tuh. asuj., wahwa meri-
kauppa ja taitoahkeruus. 3 Ettdiksi, Atlautiu-mereu
rannalla, Hispanian parhain merikauppakaupunki,
70 tuh. asuj. ja hyivä sotalaiivastou Hamina. 4 Gi-
braltari,wuorelle rakettu sotiwarustus, Gibraltari
salmeu raunalla, kuuluu Englannin alle. 5 Ali-
kante, Välimeren rannalla, 25 tuh. asuj.; tätä
lähellä on Terra Wekkian satama, kuuluisa suo-
lastansa.

8 2. Maupunkia.

Hispaniaan kuuluivat myös Välimercu luoto-
maat Malorka, Minorka ja Iwisa, wiimekst ni-
mitetty kuuluisa merisuoloistansa.
8 3. Maanlaatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Hispania on suurimmaksi osaksi wuorista maa-
ta: keskisti maakuunat owat laweita, korkeita tasa-
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maita. Maa ou ylipäätään hedelmällinen, waan
aiwan huonosti hoidettu, ja taito-ahkeruus, kauppa
ja opetuspaikat rappiolla. Hispaniassa on kuitenki
parhaimmat heivoiset ja lampaat koko Europassa ja
enin ja parhaimpia korkki-tammia.

Muualle wiedään: willaa, silkkiä, wiiniä,
hedelmiä, suolaa, korkkia ja tupakkaa.

Muualta tuodaan: suolattua ja kuiivaa ka-
laa, wiljaa, laiivan rakennusaineita, ivapriiki- ja
siirtomann-tawaraa.

Hispanian ivoittomaat Aasiassa, Afrikassa ja
Amerikassa tekeivät 5000 nelik. penik., joilla elää
4 milj. asujamia.

Hallitusmuoto on yksiwaltainen. Uskon-oppi
Roomalainen-Katoliikin. Sotawoima maalla tekee
noin 50 tuh. miestä. Laiivasto on wähäinen.

Kuuinkaanwaltakunta Portugali.
8 l. Rajat. Suuruus. Wäkiluku.

-Kaupunkia.

Kaupungeista oivat waariiu-otettawia: 1 Lis-
sabon i, Taio-wirran raunalla, waltakunnan pää-
kaupuuki, 275 tuh. asuj., wahwa merikauppa.

Portugalin rajoihin koskewat: pohjassa ja idäs-
sä Hispania, etelässä ja lännessä Atlantin-meri.

Portugalia on 1,800 nelit, penik., ja asuja-
mia wähäu yli 3 ja puolen miljonan.

8 2. Maanlaatu. kauppa. Hallitusmuoto.

2 Santa Ib esi eli Setuw ali, kuuluisa
merisuolastansa, ja 3 Oporto, kuuluisa munistansa.

Mercil puolella ou maa tasainen ja Hiekkanen:
keskimaa on sitä ivastaan wuorista ja tasaisia ou
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aiwan harivassa. Maa oli kuiteuki ylipäätä hedel-
mällinen, ivaikka asujamet hoitaivat sitä huonosti.
Ilma ou raitis ja lammiu , waan ei kuitenkaan niin
kuuma kuin etelä-Hispaniassa.

Hallitusmuoto on yksiivaltainen. Uskon-oppi
Roomalainen-Katoliikin. Sotawoima maalla nousee
21,000 mieheen, ja laiivastoa on 23 suurempaa ja
pienempää alusta, joissa on 12 tuh. miestä warus-
tuswäkeä.

Muualle wiedään: wiiniä, merisuolaa ja he-
delmiä.

Muualta tuodaan: wiljaa, kuiwattua ja suo-
laista kalaa, puutarpeita, wapriiki- ja siirtomaa-
tawaroita.

Portugalin woittomaat Aasiassa ja Afrikassa
tekewät yhteenluettu.ua 500 nelik. penik., joilla elää
2 milj. asnjamia.

Sweitsin Waltayhteys.

Sweitsi

8 t. Rajat. Suuruus. Jakaus. «Kaupunkia.

Sweitsin eli Helivetian rajoihin koskewat: poh-
jassa ja,idässä Saksanmaa, lännessä Ranskanmaa,
ja etelässä Italia.

Sweitsiä on noin 700 nelik. penik., joilla elää
noin 2 milj. 400 tuh. asuj.

Siveitsi ou yhteys 22 Kantonista (lahkokun-
uista), joilla jokaisella on yhdenlaiset ivapaukset, waau
oivat toisiillsa yhdistetyt keskinäiseksi aivuksi ja siio
jaksi; siitä tulee uimi: ivaltayhteys.

1. Syrich (Syrikki), Swcitsin ensimäillcll kau-
pullki, 17 tuh. asuj.

Parhaimmat kaupuugit oivat:
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4. Genfi, Genfi-järwen rannalla, Helwetian
isoin kaupunki, 37 tuh. asuj. ja suuri taito-ahkeruus.

2. Berni, 27 tuh. asuj. ja wilkas kauppa.
3. Baseli, 27 tuh. asuj. ja wahwa kauppa.

Sweitsi on ylhäisin maa Europassa ja olletik-
kin eteläpuolessa, joka on Alppituntureilta täytetty,
sangen wuorikasta. Lämmin on usiammissa wäli-
maissa warsin wahwa kesällä, ivaan korkeimmat wuo-
riselänneet oivat ikuisen lumen ja jään alla. Il-
ma on, maan korkeuden suhteeu, kylmempi kuin poh-
jammnssa olewassa Saksanmaassa. Matalammilla
.vuorilla on sangen hyiviä karjan-laitumia, ja wuor-
ten onelmat (lomat) owat hedelmällisiä. Siveitsissä
on paras sarwikarja koko Europassa.

82. Maanlaatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Muualle wiedään: karjaa, juustoa, woita,
lakkari-kelloja ja muita taito-töitä.

Muualta tuodaan: wiljaa, wiiniä, suolaa ja
siirtomaan-taivaraa.

Hallitusmuoto on wapawaltainen kaikissa kan-
tonissa. Uskon-oppi on muutamissa fantonissa E-
wankeliumilliilen parannettu, toisissa Roomalainen-
Katoliikin. Koko maan sotawoima nousee noin 30
tuh. mieheen.

Italian rajoihin koskewat: pohjassa Sweitsi ja
Saksanmaa; lännessä Ranskanmaa jaVälimeri; ete-
lässä sama meri, ja idässä Adrian-meri.

Bt. Rajat. Suuruus. Jakaus.
Italia.

Italiaa on 5,600 nelik. penik., joilla elää 24
miljouaa asuj.
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Italia jaetaan 3 pääosaan nimittäin: Poh-
jainen taikka Mä-Italia; N) Keskinen Italia,
ja (.) Eteläinen taikka Ala-Italia. Jokaisessa
näissä pääosissa on nsiampia waltakuntia, niinkuin:

Ilä-Italittssa : 1 Kuninkaanwaltakunta
Lombardi-Wenetsia ja Kuninkaailwaltakuuta Sar»
dinia. V) Keskisessä Italiassa: 1 Sunri-Hert-
tuanmaa Toskana, ja 2 Kirkko- taikka Paamin
waltakunta. d) Ala-Italiassa: Kuninkaanwal-
takunta Neapeli. N) Luotomaat, nimittäin: 1
Korsika (Ranskan maahan kuuluiva), 2 Sardi-
nia, yhdistetty Mä-Italicissa olewien Sardinilais-
ten maiden kanssa; 3 Sisilia, yhdistetty Ncapelin
kanssa, ja 4 Malta (Englantiin knnlniva).

Hallitusmuoto ou kaikissa yksiivaltaincn ja us-
kon-oppi Roomalainen-Katoliitin.

Alppi-wuoret eroittawat Italiau Siueitsistä,
Saksanmaasta ja Nanskailinaasta, ja laskeivat etelääli
yhden haaraan, Apeunini-ivuoret, jotka juokseivatpit-
kin koko Italiaa aina Italian ja Sisilian wälillä
oleivaan Messina-salmeen asti.

82. Wuoria. Maanlaatu. «Kauppa.

Italia on ivuorimaata, ivaall on soisiakin tie-
noita ja suuria lakelta, enimmiten Pohjais-Italiassa.
Vaau maa on ylipäätänsä niin hedelmä-liueu, ja
ilma niin lämmin ja ihana, että Italiaa tawalli-
sesti kutsutaan Europan Ryytimaaksi.

Muualle wiedään: wiljaa, hedelmiä, silkkiä,
iviiniä, ivillaa, euimmitcn Neapelista, ja tulikiweä
Sisiliasta.

Muualta tuodaan: Kuiwaa ja suolattua ka-
laa, metalleja, niinmyös ivapruti- ja siirtomaa-
taivaroita.
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1. Turini, koko ivaltakunnan pääkaupunki ja
Knninkaan asuinpaikka, Europan kanniimpia kau-
punkia, lähelle 124 tuh. asuj. 2. Genua, Väli-
meren rannalla, kuuluisa meri.anppa-kaupnnki, jolla
on liikanimi ihana, noin 115 tnh. asnj. 3. Eag~
liari (Kaljari), pääkanpuilki Sardinian luodolla,
30 tuh. asuj.

_4) Sardinian Kuninkaamvaltakunnassa
83. «Kaupunkia.

Sotawoima maalla uousee 16 tuh. michccil;
merellä on se wähäinen.

Ro omi, jota ou maailmau merkillisimpiä
kaupuukia, Paaiviu asuinpaikka; tässä on noin 170
tuh. asuj., 328 kirkkoa ja 186 luostaria. Paaiviu
linnassa, Vatitani-nimeltä, on 11 tuh. huouetta.

V) Paawinwaltakunnassa.

Paaivi ivalitaail Kardinaleilta, jotka oivat ne
korkeimmat Katolilaiset papit. Sotawoima nousee
9,100 m.eheeu.

1. Neapeli, koko waltakuuuau pääkaupuuki
ja Kuninkaan asuntopaikka, jossa on 400 tnh. asuj.,
joista 80 tuh. on kerjäläisiä, Latsaroniksi kutsutut,
jotka oivat elatuskeiuoillansa kuuluisat; wahwa kaup-
pa, mutta huouo taitoahkeruus; kuitenkin owat sil-
tin ivalmistukset sangen hyödylliset.

O) Sisiliain Kakfoiswaltakunnassa.

Ei koivu, kaukaila tästä oli tulta suitsuttama
wuori Wesuwio.

2. Palermo, Sisilian pääkaupunki, 170
tnh. asuj., wahwa kauppa ja suuret silkiu walmis-
tuksct.
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Sisiliassa on Etnan tulta suitsuttaiva ivuori,
seulaisista ivuorista suurin koko Enropassa, 5 tuh.
kyynärää korkia ja juurenympärys 20 penikulmaa.

Sotawoima maalla tekee voin 50 tuh. miestä,
merellä on se .vähäinen.

Kuninkaanwaltakunta Kreekanmaa.
8 R. Rajat. Suuruus. -Kaupunkia.

Kreekaumaahan koskewat: lännessä Adrian-meri,
etelässä Väli-meri; idässä Arkkipelagitsi kiltsuttli
iilcreu saaristo ja pohjassa Turkinmaa.

Krcckaumaa sisällänsä pitää noin 700 nelik. pe-
li iknlmaa, joilla elää wähillensä 1 milj. asujamia.

2. Nauplia eli Napoli di Romania,
Morea-nimiseUä niemimaalla, 13 tuh. asuj.

Kaupungista owat sunrimmat: 1. Atheni,
muinoin tietojen ja taitojen koti ja maailman isoim-
pia kanppakaupunkia, waan nyt siinä ei ole kuin
noin 26 tuh. asuj.

82. Maanlaatu. -Kauppa. Hallitusmuoto.

Tähän waltakuntaan kuuluwia luotomaita owat
Negroponti, Hydra, jolla on lawea ja kuulnisa
meritanppa ja Kyklaadien saari-kihermä (rypälet).

Kreekanmaa on hedelmällistä, waan aiwan keh-
nosti hoidettua wuorimaata, jossa on ilma mitä
hempeintä.

Muualle wiedään: öljyä, hedelmiä, silkkiä,
pnnivilloja ja karjaa.

Muualta tuodaan: wapriiti- ja siirtomaa-
taivaraa.
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Hallitusmuoto ou yksiivaltaincn. Uskou-oppi
Krcekalainen-Katoliikin.

Tämä Sunri-Britanian hoidon alla oleiva wal-
takuuta, 47 nelik. penik. iso, on seitsemästä, Krec-
kanmaan länteiscn rannan luona oleivasta saaresta:
Korfu, Kesäloma ja Tsaute owat suurimmat.
Asujamia nousee 200 tuh. henkecu.

lonian Luotomaiden wapakunta.

Maa on wuorista ivaan ylipäätä hedelmällistä
ja kasivaa sangen hyivää öljyä, iviiniä ja kaikenlai-
sia ihanoita hedelmiä. Ilma on raitis ja lempeä.

Guropalainen Turkinmaa.

Europalainen Turkinmaa koskee etelässä Krec-
kanmaahan, Arkkipelagiin ja Marmora-järween; läu-
nessä Adrian-mereen ja Itäwaltakuntaan, Pohjassa
niihin Itäwallan maihin, jotka eiwät ole Saksan-maassa, niinmyös Venäjähän, jct idässä Mustaan-
mereen. Europalainen Turkinmaa tekee 9,400 nelik.
penik., joilla asuu 7 miljonaa ihmisiä, joista 6 milj.
tnnnustaivat Kristin-uskoa. Aasiassa ja Afrikassa
oleivain maidensa kanssa tekee Tnrkinmaa 43 tuh.
uelik. penik., joilla elää 35 milj. ihmisiä, jotka kuu-
luivat wiiteen erilaiseen päälahkoknntaan ihmissuku-
kunnasta.

8 t. Rajat. Suuruus. Wuoria.

Balkani-ivuori, yksi haara Alpista, juoksee län-
uestä itään aina Mustaau-mereeu asti.

8 2. -Kaupunkia.
1. Konstantinopoli, Turku. kielellä

Stambuli, Marmora-järwen rauualla, Sultauin eli
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Turkill Keisarin asuiltopaikka ja ivaltakullllau pää-
kaupuuki, jossa ou 800 tuh. asujanta, 485 mos-
keeksi kntsuttua Mahometin kirkkoa, 5 tuh. rukous-
huonetta; sangeit hyivä satama ja laiviakauppa wau-
hau iilaailman kanssa.

3. Saloniki, Konstantinopolin jälestäpar-
haili kauppakaupunki Enropalaisessa Turkinmaassa;
70 tuh. asuj.

2. Adrianopoli, waltakunnan toinen pää-
kanpnnki Maritsa-wirran warrella, wahiva kauppa-
kalipnnki; 100 tuh. asujanta.

Turkinmaan alle wiclä klliiluivia Kreekau luo-
toja owat: ..) Nodos; b) Kandia, munien Eree-
ta. Hoitomaita Turkin Keisarin alla oivat: Ruh-
tinaanmaat Serwia, Moldawa ja Walakia, jot-
ka hallitaan omilta Hospodariksi kutsutnilta rnhti-
lloilta, jotka owat Sultanilta wirkaansa wahwiste-
tut ja hänelle weron maksawaisct.
8 3. Maanlaatu. «Kauppa. Hallitusmuoto.

Europalainen Turkinmaa on Muorista maata
waau löyty tasaisiakili maita ja maa on saugen he-
delmällistä ivaau ivarsiu huouosti wiljeltyä. Kui-
teukilt kasivaa täällä parhain puuivilla ja tupakka
koko Ellropassa.

Muualle wiedään: puuwilloja, silkkiä, wil-
laa, tupakkaa, sarwikarjaa ja sahwiaani-nahkaa, jo-
ka on parasta Europassa.

Muualta tuodaau: kaikenlaisia wapriiki- ja
siirtomaa-taivaroita. Meritauppaa käyivät enimmitell
liluukalaiset. Hallitusmuoto ou yksiivalta.nen. Us-
koll-oppi ou Mahometiu ja kaikkia Kristityltä ja
criuskoisia yleilkatsoivat ja sortaivat Turkkilaiset.
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Aasiaan koskewat: lännessä Afrika, Välimeri,
Musta-meri ja Europa; pohjassa Rutjan-meri; idäs-
sä Tyyni-meri ja etelässä Indiau-meri.

8 t. Rajat. Suuruus. Wäkiluku
Aasia.

Aasia tekee 850 tuh. nelik. penik., joilla on
650 milj. asujanta.

1. Arabian lahti (Punainen-mcri) Arabia»
ja Asrikan wälillä aina Suetsiu taipaleeseen asti.

2. Persian lahti, Aasialaisen Turkinmaan,
Persian ja Arabian keskessä.

8 2. Meriä. Kahtia. Salmia.

, 4. Kiinan-meri, Taka-Indian, Sunda-luo-
tojen jaKiinan wälillä: a) Beringin-salmi (Anian-
salmi), 12 Penik. lewiä, croittaa Aasian Amerikasta.
l>) Sunda-salmi, Sumatra ja laiva-luotojeu ivä-
lissä, on Kiillassa purjehtiwaisten taivallinen kulku-
paikka.

3. Bengalin lahti, Etu- ja Taka-Indian
wälillä.

Siberian wnoret juoksewat monella eri-nimellä
Kirgisiläisten kankailta ailla Ohotskin-merecit, eroit-
taen Siberian Keskisestä Aasiasta. Himalaja eroit-
taa Etu-lildiau Tibetistä. Dawalagiri (Valkia
wuori), Himalaia-ivuorten ja koko maailmalt, tä-
hän asti tuttu korkein ivuori-kukkula, nousee lähelle
14 tuh. kyynärää ylemmäksi merta. Kaukasus, Mus-
tan-ja Kaspin-meren wälillä. Kaspin-meri, maan
isoili järivi, näkywäisettä weden ulos juoksutta, on
50 kyynärää alempana Valta-mertä.

83^ Wuoria. lärwiä. Wirtoja.
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Virtoja: 1 Gufrati, Aasialaisessa Turkin-
maassa, yhdlstäksen Tigris-ivirran kanssa, laskee
200 penik. juostuansa Persian lahteen. 2 Indus,
lähtee Himalaian-ivnorilta ja juoksee pohjasta ete-
lään Afganistan ja Belndschistan läpitse Indian-
mereen, 340 penik. pitkä. 3 Ganges, alkaa Hi-
malaia-ivuorilla, juoksee kaakkoa kohden Bengalin lah-
teen, 300 penik. pitkä. 4 lantsekiangi taikka Si-
ninen ivirta, joka alkaa Tibetin korkeilla tasamailla
ja laskee 550 penik. juostnansaHoanghoi-lahteen. 5
Hoangho taikka Keltanen ivirta, joka alkaa eteläi-
sessä Mongoliassa ja laskee 430 penik. juostuausa
Hoanghoi-lahteen. 6 Amur alkaa keskisen Aasian
itä-tuntureista ja juoksee likimäärin 300 penik. itään-
päin Ohotskin-mcreen. 7 Lena ja 8 Angara, al-
kamat keskisen Aasian Altai-nimisistä tuntureista,
juoksemat Rutjan-mercen. 9 Obi, lähtee Altai-
tnnturcista, laskee, 640 penik. jnostuausa, Rutjan-
mereen Obi lahteen.

Näiden 4 walta-kymien warrella luullaan Suo-
malaisten alkukoto ja ensimäinen tiedon harjoitus
olleeu.

Aasia ylenee keskeltä mainion suureksi ivuori-
tasamaaksi. Tällä taivalla on luonto jakanut Aa-
sian mnnnermaau 3 osaau.

8 4. Jakaus. -Kaupunkia.

») Korkia- taikka Keskinen-Aasia, st on
1 Kaukasian maat, kuuluivat Venäjän Maltaan.
2 Wapa Tattarinmaa taikka Turkistani, jaettu
moueen waltakuntaan. 3 Kiinan alle kuuluwa
Korkia-Aasia, st on: Mongolian, Mandschu-

_^) Pohjais-Aasia, se on Siberia ynnä Kir-
gisiläisten kankaiden kanssa, jotka kuuluivat Venä-
jän Mallan alle.
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<^) Eteläinen Aasia, se on: 1 Aasialai-
nen Turkinmaa. 2 Arabia , jaettu mouecu wal-
takilntaau. 3 Irani eli Persia. 4 Afganista-
ni. 5 Beludschistani. 6 Itä-India, se ou:
a) Gtu-India eli Hindostani (isommaksi osaksi
Britanian alla); d) Taka-India, jaettu usiam-
piin ivaltakuntiin. 7 Kiina.

rin (Tungusiau) ja Tibetin maat, jotka oivat kor-
keimmat ivuori-maat koko maan päällä j. m.

v) Aasian luotomaat: 1 Seiloni (Englan-
nin). 2 Sunda-luodot, jotka owat: ») Suma-
tra; d) Jama (Hollannin); o) Borneo; cl) Ee«
lebes. 3 Molukki-luodot (Hollannin). 4 Fi-
lippiinit (osaksi Spanian). 5 lapanin-luoto-
maat.

Kuin Aasia kuuluu kolmeen ilma-ivyöhön, poh-
jaispuoliscen kylmään, lempeään ja kuumaan wyö-
hön, niin on Aasiassa kaikenlaatuisia ilmoja kyl-
mimmästä lämpimimpään. Monta paikkaa on poh-
jaisessa ja keskisessä Aasiassa, joissa ihmiset eiwät
taida asua, jonka siaan eteläinen Aasia kuuluu maan
hedelmällisimpien maiden joukkoon.

8 5. Moanlaatu. -Kauppa. Msujamet.

Aasialaiset eiwät itse käy muuta kuin maakaup-
paa, Karaivaauiksi kutsutuissa suurissa kauppaseu-
roissa. Merikaupau käyivät Guropalaiset, olleti-
kin Englantilaiset. Aasialaisten taitoahkeruus on
ylipäätäll ei kowiu suuri. Europalaiset käymät Aa-
siasta: 1) teetä ja posliuia, Kiinasta; 2) puuivil-
loja ja puuivilla-kankaita, silkkiä ja silkki-kaukaita;
3) kahwia ja sokeria, riisi nimisiä jyiviä; 4 hel-
miä, kalleita kimiä, tinaa ja elehivantin-lunta, In-
diasta; 5) turkkinahkoja, Siberiasta.
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Aasiassa on asujamia 3 pääfuwusta: ivalkeas-
ta, keltasesta ja mustanruskeasta.

Mahometiu ja Pakauallincll usko oivat cnim-
miu leivitetyt. Kristittyjä ou aiuoastansa 17 mil-
jonali paikoin. Aasiait kansoista ei ole yhtäkään oi-
kein siivistynyttä. Siberiassa on monta kesytöintä
kansakuntaa, ja korkiassa Aasiassa oivat melkein kaikki
paimeli-kansoja.

8 K. -Kaupunkia.

Smyrna, wähäsfä Aasiassa, 130 tuh. asuj.;
tässä osassa Turkillmaata parhaill kauppa-kaupunki.
Damasko, suuri maakaupuuki Syriassa,2ootuh.
asuj. I eru sal emi, Palcstiltassa, entistä ivas-
taan nyt ivähäinen ja hnonosti rakettu kaupuilki,
20 tuh. asujanta.

_4) Aasialaisessa Turkinmaassa.

Mekka, 18 tuh. asuj. Mahometiu synty-
mäpaikka, jonka tähden tähän kaupunkiin joka ivuosi
rientää suuri joukko Mahomctin nskoisia synnin»
katujia.

L) Arabiassa.

d) Etu-Indiassa taikka Hindostanissa.
(Englannin.)

Kalkutta, Bengalin pääkaupunki, Englan-
nin Itä-Indiassa; 700 tuh. asuj., laivea kauppa
ja taitoahkcruus. Madrasi, Koromaudcli-nimi-
sellä rantamaalla, 460 tuh. asuj., wahwa kauppa
ja iso taitoahkcruus. B ombai, 300 tuh. asuj.,
iso kauppa ja taitoahkcruus.

Britauian alle kuuluwissa maissa Itä-ludiassa
tekee wäkiluku, yhteeuluettuna, 20 miljouaa.
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Kantoni, waltakunnan parhain kauppa-kau-
puilki, 500 tuh. asuj. , oli ennen ainoa paikka, jossa
Europalaisten nnuettiin käydä kauppaa, mutta wuo«-
na 1843 määrättiin heille lisää 4 satamaa. Pee°
kingi, pääkaupunki ja keisarin asunto-paikka, on
sekä isoin että Londonin jälkeen wäk.rikkain kaupunki
koko maailmassa, 1-/2 miljonaa asujamia.

v) Kiinassa.

Kiinan waltakunta on .väkirikkain koko maan
päällä ja Venäjän ivallan jälkeen suurin kaikista.
Sen ala tekee 160 tuh. nelik. penik. paikkoin, ja
asujanten luku noin 367 miljonaa. Maata wiljel-
lään parastaan käsiwoimalla. Heivoisia ja sarwi-
karjaa löytyy aiwan wähän.

A) Ita-Indian luotomailla.
Batawia, laawa-luodolla, Hollantilaisten

alla olcivien maiden pääkaupunki, joista wiedään
muualle paljo kahwia, sokeria, pippuria j. m.

Afrika.

Afrikaan koskewat: pohjassa Välimeri; län-
nessä Atlantin- ja Ethiopian-meret; etelässä Ethio-
pian-meri; idässä Indian-meri, Arabian lahti ja
Aasia.

8 ». Rajat. Suuruus. Wäkiluku.

Guinean-lahti, ylä- ja ala-Guinean wälillä.
Atlas-wuori juoksee, Atlmltin-merestä lähtien pit-
kiii pohjais-rantaa aina Egyptiin asti.

Afrikaa on 530 tuh. nelik. penik. jasen asujamia
275 miljonaa.

8 2. Lahtia. Wuoria. Niemiä. Wirtoja.
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Niemen nelliä: _.) Kap-Werdi, cli Vihanta-
llicmi, Sencgambiassa, läntisiu, l») Hymäntoimon-
niemi, eteläisin, ja o) Gardttfui, itäisin, Punai-
sen-mercn edustalla, Afrikasta.

Pohjainen Afrika, jossa on: 1 Nyömä-
rinivaltaknnniksi kutsutut: a) Tripoli, l») Tunis,
«) Algieri (lue Alschiiri), joka ou Nanskaumaau
hallussa, a) Keisarin- taikka Sultanin-ivaltakunta
Marokko.

Niili-wirta jnoksee etelästä pohjaisten, Abys-
sinian, Nubian ja Egyptin läpitse ja laskee, 350
penik. juostuansa, Välimereen.

8 3. .Jakaus. Maat.

L) Keskinen Afrika, jossa on: 1 Sahara,
snnrilt hickka-lakia koko maan päällä. 2 Sene-
gambia. 3 Ilä-Guinea. 4 Sudani eli Nigri-
tia. 5 Nubia (osaksi Turkin alla). 6 Abyssinia.

d) Eteläinen Afrika, jossa on: 1 Ala-
Guinea eli Kongo, ynnä siellä olcivien Portn-
galin ivoittomaidcn kanssa; 2 Kapmaa (niemimaa),
Britanian alle kuuluma. Rautamaat Sofala ja
Mosambiki, jossa on Portugalilaisilla ivoittomai-
ta j. m.

N) Luotomaat: 1 Madeiran-saaristo, lou-
uaan Gibraltarista, (Portugalin omaiftilis). 2 Ka-
naria-luodot (Spanian omaisuns), joihill myös
kuntiin Ferro, jonka läpitse ensimäinen puolipäi-
wän piiri on ivcdetty. 3. Wihanta-nicmcn luo-
dot (Portugalin omaisuns). 4 Santa Helena
(Britanian). 5 Madakaskari. 6 Maskarcinit,
(Britanian ja Nanskanmaan omaisuntsia).

8 4. Maanlaatu. -Kauppa, asujamet.

Afrika on sunrimmaksi osaksi kuumassa ivyössä,
jonka tähden ilma täällä ou knnma ja muutcu suilri
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weden puutos. Talivi ei ole muu kuill alinomai-
neu, kuukausmääriä pitkä sade; Saharan erämaassa
on ivälistä monen ivuotinen pouta.

Europalaisct käyivät Afrikasta: 1) wiljaa, olle-
tikin riisiksi kntsnttua ja ivehnää, Pohjas-Afrikasta;
2) iviiniä; 3) kahivia, Maskareini-saarilta; 4)puu-
willoja ja elehivantin-luuta (elehwantin-hampaita),
etelä-Afrikasta. Europalaisct ostiivat myös ennen
orjia täältä, waan nyt on se knrjallinen kauppa
kielletty ivaikkci ivieläkääu loppuuut. Afrikan asu-
jamet kuuluivat kahtecu ihmissukuun: mustaan ja
ivalkosteu. Kristittyjä ou aiivau ivähä. Mahome-
tiu usko ou lcivittuyt Pohjais-Afrikassa. Melkeeu
kaikki Neegeriläistt oivat pakanoita. Pohjais-Afri-
kan asnjamet, jotka oivat sukuisin Arabialaisia, oivat
pnolisiwistyneitä, waan usiammat Neegeri-suivut ke-
syttömiä.

Merikauppaa käydään kokonansa Europalaisilta,
waan on ivähäincn, sitä kauppaa ivastaan, jota he
käyivät Aasiassa ja Amerikassa. Pohjais- ja kes-
kisessä-Afrikassa käydään maakauppaa karawaanissa.
Taitoahkeruus on aiwan ivähänen.

1 Kairo, Niili-wirrau warrella, Egyptiu
pääkaupuuki, 250 tuh. asuj. ja wahwa kauppa wau-
hassa maailmassa. 2 Alexandria, Välimeren
ranualla, 50 tuh. asuj. ja wahwa ivchnän ja oh-
rau kauppa. 3 Tripoli, Näli-mereu rannalla,
pääkaupuuki Nyöiväriivaltakullnassa Tripolissa, 20
tuh. asuj. ja hyivä kauppa. 4 Tunis, Välime-
reu rallualla, pääkaupuuki Nyöwäriivaltakunnassa
Tuvissa, 100 tuh. asuj., ja hyivä kauppa ja tai-
toahkcruus. 5 Algieri, Välimcreu ranualla,
95 tuh. asuj. s cuueu Ryömäriivaltakuullan Algicriu

8 5. -Kaupunkia.
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Egypti kuuluu Turkiu ivallalt alle, ivaau silla
oii ollut uyt jo hyivän aikaa oma hallitsiausa, joka
kuitenkin maksaa keisarille weroa. Algier, Tunis
ja Tripolis kutsutaan Ryöwäriwaltakunniksi, stll-
tähden että niiden asukkaat euneu Algieriu anasta-
mista, roswosiwat Guropalaisten Välimerta kulkc-
wia laiivoja, ja Europan waltakuntaiu täytyi mak-saa heille iveroa saadaksensa kauppalaiivansa näiltä
rauhoitetuksi.

pääkaupunki, waan iv. 1830 omistiivat Ranskalai-
set sen itsellensä.

6 Kap-kaupunki, 25 tuh. asuj., ou pää-
kaupuuki Britanian etelä-Afrikassa oleivissa ivoitto-
maissa ja Itä-Indiassa purjehtiivaisten lepopaikka.

Amerika koskee : pohjassa Rutjau-mereeu, idäs-
sä ja etelässä Atlantin-mereeu ja Tyyneeu-mereeu.

8 l. Rajat. Suuruus.

Amerika.

Amerika tekee 660 tuh. nelik. penik., ja asu-
jamia on noin 47 miljonaa.

Pohjais-Amerika, Rutjan-merestä Pa-
llaman taipaleeseen. L) Gtelä-Amerika. O) Länsi»
India, luotomaat Pohjais- ja Etelä-Amerikan
wälillä.

Amerika on luonolta jaettn kolmeell osaan.

8 2. Sahtia. Wuoria. lärwiä. Wirtoja.
1 Baffinin-lahti, Grönlannin läutistllä puo-

lella, yhdistää Atlantm-meren ja Rlitjau-mereu.
2 Hudsonnin-ltthti, Britanian alle kuuluivassa
Pohjais-Amerikassa. 3 Mexiko-lahti, jolika ym-
pärillä ou Mexiko, Pohjais-Amerikau waltayhtcys,
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Kordillerien-wuoret juokseivat Amerikan ete-
läisestä niemestä Pohjaa kohden pitkin läntistä ran-
taa ja Pohjais-Amerikan läpitse aina Rutjan-niereen
asti. Kap-Horni on Tulimaan iviimciueu nienli.

ja Kuba. Magellanin-salmi, Gtelä-Amerikau ja
Tulimaa-luodoil Malilla.

läriviä Pohjais-Amerikassa: 1 Mäjärwi, 2
Michigan, 3 Grie ja 4 Ontario, jokaLorcntso-
wirran kautta juoksee Lorentso-lahteen.

Virtoja: 1 Missisippi juoksee Amerikau Wa-
paawaltakuntieil läpitse pohjasta ctelääu ja laskee,
400 penik. juostuansa, uudeu Orleanuiu tienoissa
Merikon-lahteen. 2 Marannon- eli Amatsoni-
wirta, suurin koko maan päällä, alkaa Perussa ja
juoksee Brasilian läpitse Atlanti-mercen, 1,350 pe-
nik. pitkä.

3 Parana alkaa Brasiliasta ja laskee Rio
della Platan (Hopiawirran) nimellä Atlantin-me-
reen, 450 penik. juostuausa.

8 3. Jakaus. Maat.
_^) Pohjais-Amerika sisälläusä pitää: l Poh-

jais-Napamaat taikka muntamia osittaill tnilte-
mattomiakiu luotomaita, joiden joukkoou kuulull
Grönlanti (Wihertäwä maa), osaksi Tanskail omai-
suus. 2 Britannian Pohjais-Amerika, johon
kuuluu Kauada, Uusi-Foundlanti j. m. 3 Wenä-
jän Amerika, Beeriugiu-salmen tienoissa. 4 Poh-
jais-Amerikan yhdistyneet Wapaawaltakunnat.
5 Wapaawaltakunta Mexiko. 6 Keski-Ame-
rikan yhdistyneet Wapaawaltakunnat.

v) Gtelä-Amerikan sisälläpito: 1 Wapaa-
waltakunta Kolumbia. 2 Wapaawaltakunta
Peru. 3 Wapaawaltakunta Boliwia. 4 Wa-
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paawaltakunta Chile (Tjitte). 5 Patagonia ja
Tulimaa, joilla on iviclä ivapaat-periasnjameilsa.
6 yhdistyneet Wapaawaltakunnat Plata, sa-
niallimistlt wirran ympärillä. 7 Wapaawaltakun-
ta Paraguay. 8 Wapaawaltakunta Uruguay.
9 Keisarinmaltaknnta Brasilia. 10 Guyana,
Ranskanmaan, Hollannin ja Englannin kesken ja-
ettll ivoittomaa.

<^) Länsi-India sisällänsä pitää: 1 Isot An-
tilli-luodot, llimittäin: a) Kuba ja d) Porto-
rico (Spallian), c) Jamaika (S,luri-Britanian);
<l) Wapaawaltakunta Haiti taikka Santa Do-
mingo. 2 Pienet Antillit taikka Karaibi-luo-
dot, jaetut Sulirclt Britanian, Rauskanmaan,Hol-
lauuiu, Tallskau, Spauiail ja Ruotsin kesken. 3
Bahama- taikka Lukaian-luodot, Suuri-Bri-
tallian.

Kuin Amerikan maita on neljän ilma-ivyön alla,
ja koska se on sangen hedelmällistä ja ivcsirikasta,
niin ou tämä maa..osa soivclias kasivattamaau kaik-
kia Miljoja, ja hänessä on ilman sitä joitakuita
omituisia...., jotka oivat muutetut Amerikasta Eu-
ropaan, niinknin potaatit ja tupakka. Kmtenkin on
Amerika saanut toisista maauosista paljou nsiampia
eläimiä ja kasmia, uiillkuiit heivoisia, sarivikarjaa,
kahivipuun, sokeri-ruowon, jotka kaikki menestyivät
siellä marsin hyivin ja joita ennen Amerikan löy-
tämistä siellä ei ollutkaan. Kauppa Amcritaukaus-
sa ou ivoitolltuen Eilropalaisillc, jotta siellä ivaih-
taivat taitotöitäilsä luollllon taivaroihiu; sillä taito-
ahkerilns Aliierikassa, paitsi Pohjais-Amerikan Vh-
distyueissa Vapaaivaltakunliisscl, on aiivan ivä-
häilleli.

8 4. Maanlaatu. «Kanppa. Msujamet.
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Amerikasta miedään mnualle : 1) Siirtomaan
taiuaroita, niiiltuin kahmia, rommia, sokeria, pnn-
willoja, tupakkaa, sini- ja pnnaiväriä, mahogllipuu-
ta; 2) Turktillahkoja ja nahkaa; 3) Valaskaloja
ja hylkeitä; 4) Hopiaa, kultaa, platillaa ja kallei-
ta kiwiä.

Amerikaan tuodaan muualta: kaikenlaisia ivap-
riiki-ja käsiteko-töitä ja munien Ncegeri-orjia Afri-
kasta.

Amerikassa on ihmisiä kolmesta pääosasta: 1)
Waskipunainen silkn 12 miljonaa, jota Amerikau
periasujamet oivat, Europalaisilta lildianiksi tutsu-
tut; Gnropalaist.n jälkisiä(20 milj.), joidell esiivan-
hemmat tuliwat täline wuonna 1492, ja siitä lähtien
oivat panneet allensa mclkeen koko Amerikan. Näistä
on 15 milj. Englantilaisten, Skottilaisten ja Irlanti-
laisten jälkeisiä ja oivat Pohjais-Amcr.kan ivaltakun-
ticn pää.ansa; 4 milj. Spanjalaistcn jälkeisiä, oivat
ivallan päällä Mcrikossa, Keski-Auicrikassa ja etelä
Amerikau Vapaamaltakunnissa; 1 milj. Portugali-
laisia, jotka oivat Mallan päällä Brasiliassa; 3)
Neegeriläisiä (nom 7^ milj.), joita Enropalaistt
oivat ostaneet Afrikasta orjiksensa. Naimisten kaut-
ta, uäideil pääsukujcn malilla, 01l tullut sekoitettu
suku (noin s'/2 milj.). Katollikiu lisko ou pää-
usko Etelä- ja Keski-Amcrikassa, Vierikossa, Hai-
tissa ja Spanian ivoittomaissa. Eivangelillmillincn
ilsko on yhtcinell Pohjais-Amerikassa. Slluri osa
Indianeista oii pakanoita.

8 5. «Kaupunkia.

_^) Pohjais-Amerikan Mdistyneissä
waltakmntissa.

Washington i, 40 tuh. asnj., yhdistyksen
pääkanpnnki, Hallitnksen ja Presidentin aslinpaikka.



88

New-lorki, Hudsoui-wirrau raunalla, jossa
ou 500 tuh. asuj., wahwa taitoahkeruus ja parhain
kauppa koko Pohjais-Amerikassa.

Filadelfi a, Delawari-wirrau raunalla, jossa
on 400 tuh. asuj., wahwa kauppa ja taitoahkcruus,
niin myös yhteinen rahanteko-paikka.

Baltimore, 165 tuh. asuj., warsin wahwa
kauppa ja taitoahkcruus.

B ostoni, jossa on wahwa kauppa ja taito-
ahkcruus, 130 tuh. asuj.

W. 1848 yhdistettiin Kalifornia, joka on niin
knnluisa kullan saaliistansa, liittoon. Knltaa löy-
tyy hiekan seassa ivirtojen pohjassa taikka mullassa
maapinuan alla.

San-Fransesco, pääkaupunki Kaliforni-assa, Sacramento-ivirran suulla. 50 tuh. asuj.

Nem-Orleans (Nju-Orleani), Missisippi-
ivirrau suulla. 100 tuh. asuj.

Pohjais-Amerikan Vapaaivaltakunuat, joita
uyt on 31, owat yhdistyneet liittoivaltakunniksi, jonka
yhteiset asiat hoidetaan joka ivaltakunnasta yhteen
kokountuneilta asiamiehiltä, joilla hallituksella on
sekä lakia säätäivä että lain-täyttäwä woima, silla
taivalla uimittäin, että Presidenti, joka walitacm
joka 4 wuosi, on hallituksen päänä; asiamiesten ko-

kouksella taas on lakia säätäivä woima.
.« Kaikki uskon-opit oivat luivalliset, ja maassa

ei tuunusteta yhtäkään pääopiksi. Tämä waltakuu-
ta on 150 tuh. nelik. penikulmaa, joilla elää noiu

*) Kalifornia- sa, jossa kulta w. lB_B keksittiin, saatiin jo w.
952lpuntaa, 130miljonan hopia-niplan arwosta. Australias-
sa, jossa kulta wasta w. 185llöyttiin, koottiin w. 1853 jo
2_,07l puuta, eli 3__ milj. hopia ruplan arwosta. Wenäjä,
jota sitä ennen oli kulta-rikkain maa maailmassa, antaa wuo-
sittain »om i4ON puntaa kultaa cli l 9 milj. hopia ruplan arwou.
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25 miljonaa asujamia, joista 3 milj. mustia orjia
eteläpuoleisissa lahkokunnissa; ilman sitä on se mail-
mau toiueil meriivaltakunta. Nämä yhdistyneet ival-
taknnllat owat perijnnrelta Englanllin ivoittomaita,
waail tekeysiwät ivapaaksi wilonna 1776.

Mexiko, liiton pääkaupunki, niinmyös asia<
miesten kokonksen ja Presidentin asnnpaikka; 220
tuh. asuj. ja wahwa kauppa.

v) Yhdistyneissä Mexikon .valtakunnissa.

Wera-Kruz, Meriko-lahdeu ranualla, 8 t.ih.
asuj. ja wahwa kauppa.

Guanaksato, jouka wierellä on waltakun-
nan rikkaimmat hopiakaiivannot, 55 tuh. asuj.

Bogota, pääkaupunki niinmyös asiamiesten
kokouksen 'ja Presidentin asninpaikka; 40 tuh. asuj.,
ou 4,300 kyynärää ylempänä merta.

Menkö on hoplasta rikkain maa koko maail-
massa, ja sillä on yhdenlainen hallitusmuoto kilin
Pohjais-Amerikan Liittoivaltakunnalla.

O) Kolumbian Wapaawaltakummssa.

K M it o, wuorteu lomassa waan kuitenkin 4,350
kyynärää ylempänä merta; 70 tuh. asuj. ja wahwa
kauppa.

Perussa on rikkaimpia hopia- ja kulta-kai.
ivautoja.

Lima, pääkaupuuki, niinmyös asiamiesten ko-
kouksen ja President.» asuinpaikka, noin 40 tnh.
asujanta.

v) Wapaawaltakunnassa Perussa.
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Buenos Ayres, Plata-ivirrau rammlla,
pääkaupuuki ja asiamiesten kokonksen ja Presidentin
asuinpaikka, 90 tnh. asnj. ja wahwa kauppa.

l__) Platan yhdistyneissä Wapaawalta
kurmissa.

Nio Janeiro, pääkaupuuki, Keisari» asuiu-
paikka, 200 tuh. asuj., taitoahkeruus ja ivarsiu wah-
wa kauppa.

_.) Keisarinwaltakunnassa Brasiliassa.

Brasiliaa ou 135 tuh. uelik. peuik., joilla ou
6 miljouaa asujamia, ja Brasilia ou kullasta rik-
kaimpia maita maali päällä. Hallitusmuoto ou yksi-
ivaltaiueu.

O) Länsi-Indiassa.
Ham anna, pääkaupunki, Spaniaail kuuluu-

ivalla, Kuba-uimisellä lliodolla, 150 tuh. asuj. ja
wahwa kauppa.

Meriko, keski Amerika ja kaikki 7 nykyistä Wa-
paawaltakulltaa Etelä-Amerikassa (yhteeu 254 tuh.
nelik. penit, ja asujamia uoiu 26 milj.) oliivat eu-
nen Spaniau alusmaita, waau oivat ivähitellen wuo-
sieu 1810—1830 wälillä tehlleet itstusä ivapaaksi.

Australia (Am.l.K<.-Saar.sw).

Australia, se ou Gtelämaat, ou yhdestä mau-
uermaasta ja suuresta joukosta isompia ja pienem-
piä lnotomaita ja saaria, joidelt kaikkeill ympärillä
on Tyyni-meri ja Indian-meri.

8 t. Zols. Suuruus. Dsat.

Australiau luotomaat tekeivät yhteen lnettuna
160 tuh. uelik. peuik. ja asujamet noin 2 milj.
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Uusi Hollanti, Australiau mallllermaa, tekee
140 tuh. uelik. peuik., joilla ou voin puoli milj.
asujamia. Tämän itäiselle ja eteläiselle rantamaalle,
joka kutsutaan Uudeksi Gtelä-Walisiksi, owat
Englantilaiset perustaneet siirtopaikkoja,. joihiu he
laittelivat pahantekiöitänfä.

Uudeu Hollannin eteläisimmässä päässä, Mel~
burne-kaupuugin tieuoilla, löyttiiil iv. 1851 kultaa,
jota sev jälkeen on saatu siellä euemmän kuill mis-
sääu muussa paikassa maau päällä.

Vaariilt otettaivimmat luodot oivat: 1 Uusi
Guinea. 2 Uusi Seelanti. 3 Wan Diemenin
maa. 4 Uusi Britania. 5 Seum-luodot. 6
Sandmichin-luodot.

Australiassa ou puutos syötälvistä eläimistä,
joilla tähden monta sukua sev asujamista oil ihmi-
seil syöjiä; Europalaiset oivat kuljettaneet tänne he-
wosia, sarwikarjaa ja ivilja-lajia j. m. Australia-
laisilla ei ole suurta kallssakäymistä keskeuäält, waau
wielä lvähemmin muidell maali asujanteit kanssa.

Kuill Australia on suurimmaksi osaksi kuu-
massa ivyössä, iliili ou ilma hyiviu lämmiu, waau
meri haalakoittaa kuiteukiil kuuluuudeu.

8 2 Maanlaatu. luottamat. Msujamet.

Ulisi'Hollauti ja läheiset luodot oivat asutut
Papuiksi taikka Australia-Neegcriläisiksi kutsutuilta
ihmisiltä, jotta eläivät täydellisessä luoutokappaleell
tilassa. Muussa Australiassa asuivat Malajit, ihol-
tallsa mustan-ruskeita. Sandivichi- ja Seura-luo-
tojeil asujamet oivat osiksi ottaueet Kristill-uskoll,
waau muut Australialt asujamet owat pakauoita.


