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Huomen Mnnnopas.

Suuri-ruhtinanmaa, joka on poh-
jaisessa osassa Euroopaa ja kuuluu suuren Wenä«
jän Kejsarillisen mallan alle, on ymparöitty Venä-
jän maalta, Suomen ja pohjan lahdilla, Ruot-
sin maalta (raja: Tornion ja Muonion-joet) ja Nor«
jan eli Ruijan iapilta. Maan ala on noin 6844
nelikulma peninkuulmaa lawea ja enemmiten epä-
tasainen, täynnä kukkuloita, metsiä ja järwiä. N)uo-
risto: Norjan tunturiselkämästä, _^ölen nimeltä,
erkanee wahwa wuorihaara, joka lähtee iapinmaan
poikki ensin itää, sitten etelää kohden, ja kutsutaan
Kapin runruriksi, waan Oulun lääniin päästyän-
sä saapi nimen, Maanselkä, ja juoksee läpi koko
Suomenmaan. Tämä wuorihaara, joka enimmit-
tain on harma-kiwistä kalliota, muraa, hietaa ja
multaa, on alussa korkiampi, mutta matalenee jota
etelämmäksi sitä enemmin ja muuttuu paikoin mata»
liksi kankaiksi. Karjalan rajalla kääntyy Maanselkä
länteen päin, erottaen Oulun läänin Kuopion lää«
nistä. Wähän lännessä Hiidenwaaraa se jakaun-
tuu kahteen pää-haaraan, joista itäinen juoksee Poh-
jais-Sawon läpi Karjalaan Höytiäisen ja pyhä-
selän järwien wälille ja katoaapi sitten laatokan
ja Onegan järwien wälillä; waan läntinen kulkee
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läntiseen ja länsi-etelään päin, erottaen Pohjanmaan
Salvosta, Hämeenmaasta ja Satakunnasta, ja lop-
puu mereen etelä-puolella Ristiinan kaupunkia. Täs-
tä jalkimmeisestä erkanee usiampia siwu-haaroja sekä
pohjaiseen että etelään pain, niin että Etelais-
Suomenmaan sisus tuleepi ylhäiseksi maaksi, jossa
kukkuloita, järwiä ja laaksoja tihiästi waihtuu kes-
kenänsä ja kussa ihanimmat paikka-kunnat tawa-
taanki.

Maanselkä ja sen haarat erottamat Suomenwedet
5 westkunraan: 1) Lapin N>esikunra, jon-
ka suurin järwi onEnari. Sen wedet wiepi pats-
joki Jäämereen. — 2) pohjanmaan N> esi-
kunta, jossa owat seuraamat joet ja jarmet: Tor-
nionjoki ja sen lisä-joki Muonio; Kemijoki,
joka juoksee Kemijarrven läpi ja lisätään sangen
suurilta Aittisen- ja Ounasjoilta; Simojoki;
linjoki; (l)ulunjoki, joka tulee Oulujarrves-
tä; Siikajoki, pyhäjoki, Kalajoki, Esstnjoki,
joka tulee L.appajarwesra, Kappojoki ja monen-
haarainen Kyronjoki, joka laskeupi mereen pohjais-
puolella Waasan kaupunkia. -— 3) Satakunnan
wesikunca, jonka pääwesi, pyhäjärwi, etelään
päin Tampereen kaupunkia, saapi pohjaisesta Keu-
runselan ja (28)"), idästä Längel-
mäweden (35), Roineen (33), Nlallasrveden
(32) ja N)anajaweden (31). Nämät tällä ta-
woin yhtyneet wedet putoamat sitten Pyhäjärwesta
Kuloweteen, joka, pohjaisesta jyrkän Kyrönkosken
kautta Kyronjarwen mesiltä lisätty, laskee metensä
Kokemäen (Kuumo) jokea myöten Pohjanlahteen.

") Numerot osottawat Eklundin ja Heikelin kartoilla tällä tawoult
merkityt wedet.
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— 4) Hämeenmaan Wesikunra, jonka suu-
rin järwi, päijäne (18 peninkuulmaa pitkä, 2 ja
liki 3 penink. lewiä), saapi pohjaisesta Keiteleen
(2) ja Konneweden (3), idästä Kyyweden (43)
ja Puulaveden (42), ja laskeupi Kymijoen kautta
Suomenlahteen. Tämä joki tekee kaksi ihanaa pu-
tousta: Anjalan ja Korkiakosken. — 5) Saw o -

Karjalan 'wesikunca, jonka keskus on Hau-
kiwest (18) pohjaiseen päin Sawonlinnaa (Ny-
siott). Tämä järwi saapi pohjaisesta Kallaweden
(10), jonka rannalla on Kuopion kaupunki, ja itä-
pohjaisesta pielisjärwen^ Höytiäisen, pyhäselän
(13) ja (l)riweden (14). Nämät wedet laskeuwat
sitten pihlajaweteen, joka yhdistyy 40 peninkuul-
maa pitkään Saimaan, jonka medet miedään liuok-
sen joelta iaatokkamereen. Tämä mirta tekee alku-
matkallansa Saimasta Imatran mainion putouk-
sen. — Pienempiä ranta-jokiloita löytyy kaikin pai-
koin ; sellaiset omat Eurajoki Satakunnassa ja Au-
rajoki, jonka rannoille Turku, Suomen entinen
pää-kaupunki, on rakettu. — Sen harjun keskellä,
joka erottaa Satakunnan ja Hämeenmaan ».esikun-
nat toisistansa, on wesijaon järwi, joka on mer-
killinen sen wuoksi, että se yhtyy molempiin näihin
wesikuntiin ja siis yhdistääki Suomen- ja Poh-
janlahdet.

Koska joet ja järwet owat koskia ja wuolleita
täynnä, niin owat sisä-kauppakäynnin ja muun lii-
kunnon maankuntain kesken kewentämiseksi monet
tärkiät sulut eli tokeet ja kaiwannot laitetut, niinkuin
owat Koiwukosken kaiwanco ja Ämmä sulku,
jotka yhdistäwät Nuasjärwen Oulujärwen kanssa;

Konnuskosken ja warkauksen sulut, Taipaleen
ja Käyhkän kaiwannot, jotka yhdistäwät Kallawe-
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den ja Saiman, ja Saiman kairvanto, jota nyky-
jään kaiwetaan ja lähtee Saimasta itä-puolella iap-
peenrantaa aina Viipuriin asti.

Ilma on parhaasta päästä sangen terweellinen,
maan laatu kasmama ja hedelmällinen. Hedelmälli-
simmät kuitenkin omat Curun ja porin ete-
läinen osa pohjan- ja Hämeenmaata, sen jälkeen
Nus'maa, Sawo ja Karjala, pää-elacus-keinor
omat: maanmiljelys, karjankaitseminen, metsästämi-
nen ja kalastaminen. Miljat: jymiä; lautoja, palk-
keja, termaa; moita, lihaa, talia, nahkoja; lohia, si-
lakkoita, ahmenta; marmoria, graniitiä, lasia; mähän
rautaa. Wapriikit ja ruukit lisäymät muosittain,
kauppa on mahma, laimanrakentaminen enäntymi-
sessä. Suomalaiset omat roikkaita, suuttomatto-
mia, uutteroita, toimellisia, rohkioita, waka-mielisiä,
jotenkin jylhä-mielisiä ja itsepintaisia, mutta uskolli-
sia ja rakastawaisia esiwaltaansa ja isainsä-maata.
Ne rakastamat laulua, runotaidetta ja soitantoa.
Asukkain luku nousee nyt N miljonaan henkeen.
Hallitsema uskonoppi on iutheerukselta puhdistettu
Evankeliumillinen: ainoastaan Venäläiset ja »vä-
hempi osa Suomalaisia tunnustamat greekalaista us-
koa. Opetuksen tähden löytyy 1 Korkia Opisto,
5 lukistoq (Gymnasiumia), 12 Korkiampaa Alkeis-
koulua, ja paitsi sitä Alhaisempia Alkeiskouluja jo-
kaisessa maan kaupungissa, ynnä muitaki kouluja ja
opetuslaitoksia.

Suomi on »vanhastaan jaettu 8 Maakuntaan,
jotka omat Warsinais-Suomi, Ahrvenanmaa,
Uusmaa, Satakunta, Sarvo,
Karjala ja pohjanmaa ynnä Kapin maan kans»sa. Sisällisen hallituksen wuoksi jaetaankin Suomi
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8 iääniin, nimittäin: Turun ja porin Lääni yn-
nä Ahwenanmaan kanssa, Nus'maan, Hämeen-
linnan, Mikkelin, Wiipurin, Kuopion, N)aa-
san ja Oulun Lääni. Hengellisessä katsannossa
on maa jaettu 2 Hiippakuntaan: Turun Arki-Pispan
ja porwon Pispan Hiippakunta, ja oikeuden »voi-massa pitämisen tähden kuuluu se kolmen Pli-oikeu-
den (Howirätin) alle, nimittäin: Turun, Waasan
ja wiipurin Plioikeus.

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

Turku (Ruotsiksi: Hbo), Aurajoen partailla, G. "),
«Nuomen entinen päii-kaupunki ; Mioikeuden, Arki-
Pispan, Lukiston ja Suomalaisen Maanroiljelys-seur-
ran istuin; käypi hywin lawiata kauppaa. Paitsi si-
tä tässä on laiwan tekopaikkoja, werka-, purjewaatet-,
tupakka- ia muita wapnikiä. Rauha wuonna 1743.
15,5N1j Asuk. Niemellä Aurajoen suussa on Turun
wanha linna, ennen maan piiiilinna. — Naamali
(Nädendal), wanha, waan wähäinen merikaupunki,
jolla on hywii halnina; paitsi sitä sukan kuteeltaan tut«
ru. 56? Asuk. — Uuskaupunki (Nystad), käypi
melkiiiä kauppaa puu-astioilla, willa- ja pellawaskan-
kailla ja sukilla. 2,600. Rauha w. 1721. — Rau-
ma, wanha merikaup., käypi samaa kauppaa, kuin
Uuskaupunki; paitsi sitä pitsi' nypälöitsemiiltiinsä tut-

-) G. merkitsee Läänin Guvernöbnn kaupungissa asuman.
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tu. 2042. — Pori (Björneborg), Kokemäen joen
warrella, Suomen wanhimpia kaupunkia, jossa on
wahwa merenkulku, kauppa, laiwan rakentaminen ja
yksi puriewaatetwapriiki. 5,700. Sen Haminan nimi
on Rafsö. Näsijiilwen ja Pyhiijiirwen wälissä:
Tampere, jossa on paperinteko, pummulm ja werka-
wavriiki. 2,500. — Ahwenanmaalla: Skarpansi,
jossa on warustetut kasarmin rakennus. — Saaret:
Remiö, Rorpo, )7lawo, Rakskerta, paras, Ry-
mättylä (Rimilo), Taiwassalo (Töfsala), Rum-
linge ja Föglö.

2. Uus'maan Lääni, 156 tuh. As. Sisäl-
länsä pitää suuremman osan Uus'maata ja pienen
osan Hämeenmaata. Maa on siliätä, hedelmällistä
ja hywin wiljeltyä. Tässä löytyy 2 waski-hyt«
tyä, usiampia rauta- ja kalkki-ruutia ja waijansi-
wapriiki.

Helsinki (Helsingfors), meren lahden rannalla. Suomen
pääkaupunki, Genral-Guvernöörin ja Kejsaril. Senaa-
tin istuin; G.; tässä on Suomen Korkia Opisto,
Tähtien ia Magneetin tutkimus-torm, 4 kirja-priinttiii,
2 kiwi-painoa ja muita laitoksia. Paitsi sitä Suoma-
laisten jalka- ja meri-sotawiikien olopaikka. Kaunis ja
hywin rakettu kaupunki, joka käypi wahwaa kauppaa
ja jossa on hywä haluina, laiwantekopaikkoja, tupakka-,
huonekaluin-, peili-, waijansi- ja kaakeli-, saipua- ja
kyntilii- ynnä muita wapriikiä. 15 tuh. As. paitsi
oppimaisia ja sotawäkiä. Liki 5 Wenäjän wirstaa kau-
pungista on wiaporin (Sweaborg) sotiwarustus, wah-
wimpia linnoja Euroopassa, rakettuna 7 saarella, joista
erinomaifimmmat owat: Guscafsswardi, IVargö,
Hangörni, Iso Itä Swartö. porwo (Borga),
wanha merikaupunki, Pispan ja Lukiston istuin; täs-
sä on jonkunlainen kauppa ja muutamia wapriikiä.
2,900. Herrainpä.wä w. 1809. — Howiisa, meri-
kaupunki, joka käypi melkäistä kauppaa; paikka on
graniitista rikas. 2,600. Ulkopuolella kaupunkia merensaaressa on Swartholman sotiwarustus. —^ Tam»
misaari (Ekniis), wanha merikaup., joka käypi mel-
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kiiiä kauppaa. 1,330. Länsi-etelään päin Tammisaarta
on Hankoniemi, Suomen eteläisin niemi, jossa on
kaksi pienempää sotiwaru^tusta.

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

Hameenlinna (Ta^asiehus), G., uudestaan somasti ra-
kettu, palon jälkeen wuonna 1831. 3,120 Asuk. Kau?
punkia likellä on wanha Hameenlinna, muinon Rro-
nopori ja sitten Hameenlinna nimeltä, Birgeri laat^
lilta rakctlll.

4. Mikkelin Lääni, 140 t. Tämän läänin
alle kuuluu keski-osa Sawoa ja itäinen osa Hämeen-
maata. Se on jarwiä, lampia, kankaita ja mäkiä
täynnä. Maikka maa on hywin louheinen, saadaan
kuitenkin, kaskimisen kautta, jywiä tawallisesti tar-
peen yli, niinkuin sangen paljonki tattarwehnoja Sa-wossa. Saimassa kalastetaanki lohia ja muikkuja
paitsi tawallisia kala-laija.

Sawonlinna (Rpsiott), saarelle rakettu Haukiweden ja
Pihlajaweden wälisiä, sotiwarustnksen kanssa loisella
saar.ella. Ennen se kutsuttiin Olausporiksi. 700.
— Heinola, wähäinen kaupunki itä etelään päin Päi-
jänettä kahden järwen wälissä. 800. — NNkkeli,
G., uudesta rakettu kaupunki, Saiman lahden rannat
la; tässä pideiään sangen suuret inarkkinat.

5. Wiipurin Lääni taikka wanha Suo-
mi, 264 t. Sijallansa pitää eteläisen ja länsi«
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eteläisen Karjalan, eteläisen Sawon, ynnä pienem-
män osan Hämeen- ja Uus'maata. Pohjainen osa
lääniä ja paikat etelään päin Saimaa ja itään päin
Oriwettä owat epätasaisia taikka hedelmättömiä kan-
kareita. Maanwiljelys laimiinlyödään siitä syystä,
että yhteinen kansa enemmän askaroitsee kuormam
kuljettamisella. Wenäjän maalle myydään lohia,
marmoria, graniitiä, lasia, joita wastaan sieltä tuo«
tetaan jauhoja, iäänissä on usiampia wapriikiä ja
lasi ruutia.

G., wanha kaupunki, hywin warusteltu, raket-
tu kahdelle saarelle Wiipurin lahdessa. Tässä on 3
esikaupunkia, Ylioikeus, Lukisto, 4 kaunista kirkkoa,
kuritushuonet miehille, saipua ja tupakkawapriikiii. Se
on läänin parhain kauppakaupunki ja vohja.s Sawon
ja Karjalan lama- ja lankkukaurpa-paikka. 7,500. —>

Haminan kaupunki lFredrikshamn), warustettu meri-
kaupunki, ynnä 3 pienen esikaupunkin kanssa; Suo-
malaisen kadetti-koulun istuin; käypi kauppaa metsän
luottamilla. 3,400. — Saiman eteläisellä rannalla:
-Lappeenranta (Willmanstrand), wieresia olewan lin-
nan kanssa. Tässä on kuricushuonet waimoille. 1,200.
>— Laatokan rannalla: Rakisalmi, hywin wanha kau-
punki, jolla on pieni linna kahdella saarella Wuo.sen
wirrassa. 1,100. — Sorrawala, Laatokan pohjais-
päässä, käypi Käkisalinen kanssa wilkasta kauppaa Pie-
tarissa; talwella tässä pidetään kuuluisat markkinat.
500. — Paitsi sitä on merkittäwii: Ruotsinsalmen
sotiwarustus saarella ulkopuolella Kymijoen suuta. —

Saaret: Roinmsaari (Björkö) ja Suursaari (Hög-
land) Suomen lahdessa, walamo ja Ronnervitsa
Laatokassa, joilla jälkimmäisillä kullakin on greekalai-
nen luostari.

6. Kuopion Lääni, 181 t. Tämän alle
kuuluu pohjais-puoli Samoa ja Karjalaa ja itä-poh-
jaispuoli Hämeenmaata. iäänillä on monta wesi«
nielua, hölmöstä rikasta, iautoja, hirsiä, sitä lähin
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woita ja turkki-nahkoja, kaloja ja metsän tuottamia
owat erinomaisimmat kaupan kalut. Tattarwehnaa
wiljellään sangen paljon, niinkuin Wiipurinki lää-
nissä, ja jotenkin tupakkaa.

Ruopio, läänin ainoa kaupunki ihanassa paikka-kun-
nassa Kallaweden rannalla; G., Lukisto; talwella täs-
sä pidetään kuuluisat markkinat. 2,600.

7. Waasan Lääni, 236 t. Sijallansa pi-
tää eteläisen Pohjanmaan) itäpohjaisen Satakunnan
ja pohjais-luoteisen Hämeenmaan. Itäinen osa lää-
niä on kukkuloita ja lampia täynnä, läntinen sitä
mastoin, meren rantaa myöten, on tasaista, hywää
Viljelysmaata ja kaswaa jywiä muuallekki wiedä.
Waasan ruis on mainiota ja kylwökfi haettu, lää-
nissä on 2 lasi-, rauta- ja paperin-ruukia, werka-
ja tupakka-wapriikiä, ja ruuti-ruuki.

N)aasa, G., Alioikeuden, Lukiston ja muiden opinlai-
tosten istuin; tässä on cuppakka- ja ecikka-wapriiki
ynnä laiwantekopaikka; kiiyri wahwaa kauppaa, waik-
ka satamaan on peninkuulma kaupungista. 3,270.
Joensuu cli Uus' Raarleby, Lappojoen suussa, me-
rikaupunki, jolla on melkiii kauppa, hywii Hamina, si-
lakan saalis. 1,130. — Pietarsaari (lacobstad), me-
rikaupunki, jossa on sowelias Hamina, wahwa kauppa
ja laiwanrakentaminen. 1,520 — Rokkola eli wan-
ha Raarleby, Suoinen suureinpia kauppa kaupunkia,
jolla on hywii Hamina, sangen wilkas laiwanrakenta-
minen ja tupakan kehru-leko. 2,380. — Ristiina,
merikaup., jossa on hywä Hamina, wahwa kauppa,
melkiii laiwanrakentaminen, runsas silakan saalis ja
sicweden-wapriiki. 2,200 — Raskö, meren saarella,
jossa on mukauia Hamina, hywä silakan saalis; käy»
pi wähiiistä kauppaa. 700. — Iywaskvlä, Piiijä»
neen pohjaiseen päähän uudesta perustettu kaupunki.
Saaret : IValgrundi, Raipaluoeo (Replot), Roiwu
saari (Björkö).
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8. Qulun ja Kajaanin Lääni ynnä La-
pinmaan kanssa, 146 t. Tämän alle kuuluu poh-
jainen Pohjanmaa ja Suomen lappi. Pohjanmaa
on alhaista, soita ja kankaita täynnä ja monilta
joilta läpitse leikattu, jotka, samoin kuin lapin joet-
kin owat lohista ja taimenista rikkaat. Muutamis-sa wesi-nieluissa kalastetaan helmiäki. Pää-elatus-
keinot owat kalastaminen, terwapoltto ja metsästämi-
nen. Eteläisessä osassa lääniä wiljellään rukiita,
myöskin wähän wetznaa, pohjaisessa taasen enem-
män ohria siitä syystä, että ruis hallalta usein rais-
kataan, lapissa, joka on täynnä harjuja ja muoria,
saatetaan hywin wähän ruista wiljellä, lyhyen ke-
sän wuoksi. lappalaiset, jotka owat pieniä marta-
loltaan, hywän tahtoisia, wian taikauksiin paljon
taipuneita ja pelkääwiä, asumat enemmiten muutto-
majoissa ja elämät kaloilla ja peuran lihalla. Täs-
sä läänissä on yksi lasi-ruuki, usiampia saha-myllyjä
ja rauta-ruukia.

Gulu, Oulunjoen suussa, G., Suomen suurimpia kaup-
pa-kaupunkia, jossa on Maanwiljelys-seura, laiwante-
kopaikkoja, hywä lohen saalis ja mpakka-wapriiki.
5,400. — Braahe, inerikaupunki, joka kiiypi sangen
wahwaa kauppaa ja jossa onkin wahwa lnerenkulku
ja laiwanrakentaminen. Köyhämmät asujat elämät
enimmittäin kalastalnisella. 2,140. — Tornio, saa-
rilla Tornion joen suussa, Suomen Pohjaisin kaupun-
ki ja rajakaupunki; kiiypi wähiiistii kauppaa. 560, >—
Rajaani, Oulujärwcn wierellii, pieni kaupunki, waan
jossa pidetään sangen suuret markkinat. 480. —

Saari: Hailuoto (Karlö).

lapissa, joka sisällänsä pitää Tornion ja Kemin
lapin, ei ole yhtäkään kaupunkia, maan ainoastaan
muutamia kauppapaikkoja. Se on jaettu kahteen
lawiaan pitäjään, Utsjokeen ja Sodankylään,



13

ynnä allakuulumain kappelien kanssa, joissa asus-
telemat ympäri kulkemaiset lappalaiset. Moneen
paikaan on kuitenkin Suomalaisia siirtolaisia ma-
jailleet ja alkaneet maata miljellä, niin paljo kuin
maanlaatu on sallinut.
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Johdatus yhteiseen Mtaa-tietoon^

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

Wedet, jotka maan saartamat, kutsutaan walta-
meriksi ja jaetaan wiiceen osaan:

1. Pohjainen lää-meri on pohjais-puolella
Euroopaa, Aasiaa ja Amerikaa. Siinä on seuraa-
mat lahdet: Euroopassa N>alkiae eli Rutjan-meri
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ja Aasiassa Obi-lahti. Tässä löytyy Nowaja
Semblian saari.

2. Atlantin Meri on Euroopan, Afrikan
ja Amerikan mälissä. Sen lahtia on wanhan
Maailman rannoilla: a) pohjan eli Saksan
Meri, Britannian, Saksanmaan, luutinmaan ja
Norjanmaan mälissä. Tämä meri jatketaan Ska-
gerakin ja Kattegatin lahtien, Gresundin, Ison
ja pienin Belcin salmien kautta Itä-mereen,
joka on Ruotsin-, Saksan- ja Wenäjan-maiden mä-
lissä. Ita-meren lahtia taasen pohjan. Suomen
ja Aiigan Lahdet omat. — Pohjan meri yhtyy-
kin Atlantin mereen Nanarvan eli Englandin sal-
men kautta. — ö) Biskayan Lahti Spanian ja
Franskan maan mälillä. — e) IlVäli-meri, iso
sisämeri, jonka suu kutsutaan Gibraltarin salmeksi,
Euroopan ja Afrikan mälissä. Sen lahtia omat A-
driatin Meri ja Arkipelagia ynnä suuri sisämeri
Musta Meri, johon päästään Dardanelli. salmen,
Marmori-meren ja Aonstanrinoopelin salmen
kautta. Musta-merestä taasen on Assowin Meri
lahti. — <i) Guinean lahti Afrikan läntisen
rannan keskellä. — Uuden Maailman rannoilla
on Atlantin Meren lahtia: Baffmin, Hudsonnin
ja Meksikon lahdet ynnä Antilli-meri. — Saa-
ret Atlantin meressä: Islandi, Britannia, Irlandi,
Ranaria-lnodoc (Madeira), Lansi-India (Auu-
ba, Jamaika, poreoriko). — Icä-meres-
sä: Seelandi, Fyeni, Bornholmi, Gorclandi,
Glandi, Ahwenanmaa. — Wäli-meressä: Sar^
dinia, Korsika, Sisilia, Randia.

3. Tyyni-meri Aasian, Uus' Hollandin ja A-
merikan mälissä, tekee Aasian rannalla Ototskan
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Meren, Hoangho- eli Aellaisen Meren ja Aii,
nan Meren, ja Amerikan ranalla Aalifornin ja
Panaman lahdet. Eteläinen osa tätä merta etelä-
puolella Päimän tasaajata kutsutaan Ecelais-merek-
si. Saaret: laapanin luodot (Niponi, lesso),
Sunda luodot (Sumatra, laama, Borneo, Sele-
bes), Uus' Hollandi, Uus' Guinea, Uus' See-
landi, Sandwiikin saaret.

4. Indian Meri Afrikan, Aasian ja Uus'
Hollandin mälissä, tekee kaksi suurta lahta, nimit-
täin: Bengalin lahti ja Arabian meri. Tästä
jälkimmäisestä on persian lahti ja Arabian lah-
ti eli puna Meri lahtia. Saaret: Madagas-
kar!, Selloni.

5. Gteläis-laameri on eteläis-naman ym«
pärillä ja jäätä täynnä.

Maaosat.
1. GllryopH piiritetään kolmella puolen me-

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

Wenäjan Waltakunta, jonka Pääkaupunki on
pierari; se entinen on Moskua.

Suomen Suuri-ruhtinanmaa, joka kuuluu We-
najän Kejsarin alle: Paakaup. Helsinki.

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

Danskan eli Juutin Valtakunta, Pääkaup.
Kiobenhavni.

Britannian Waltakunta, johon kuuluu i3ng-
landi, Skoclandi ja Irlandi, jotka hallitaan
yhteisettä kuninkaalta. Pääkaupunkit: Londo»
ni, Edinburgi ja Dubliini.

Dortugaali, Pääkaup.: Lissaboni
Syaania, Pääkaup.: Maadridi.
Frankriiki, Pääkaup.: pariisi.
Velgia, Pääkaup: Brysseli.
Hollandi, Pääkaup.:
Saksanmaa, jossa löytyy monta maltakuntaa,

niinkuin: preussian Waltakunta, Päak.:
Berlini; Saksin Waltakunta, Päak: Dres»
deni; Baierin Waltakunta, Päak.: Mynk-
heni; IlVyrcembergin Waltakunta, Päät.;
Smttgardi; Öscerriitin Waltakunta,
Päak.^wieni; Bohmin Waltakunta, Päät.:
praagi, joka on Osterriikin Kejsarin mallan
alla.

Warsinais-PreUssia, joka kuuluu Preussian
Kuninkaan alle, Pääk.: Aonigsbergi.

Ungarin Waltakunta, joka kuuluu Osterriikin
alle, Paäk<: pesci.

Sweitftn Waltayhteys, johon kvuluu ufi^
ammat yhdistetyt, niin kutsutut Kantonit, jois-

-2
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fa merkitään kaupungit Beerni, Tsyyrikhi,
Generve, Baaseli.

Italia, jossa on usiampia maltakuntia niinkuin:
Sardinia, Pääk.: Turiini; Lombar-
dia, Pääk.: Mailandi; Toskana, Pääk.:
Floremfi: Rirkko-walrakunca, joka on
Paamille kuuluma, Pääk.: Roomi; 57leaa-
peli, Pääk.: N^eaapeli.

Greekan Maa, Pääk.: Acheeni.
Turkin Maa, Pääk.: Nonstantinoopeli.
2. NBsM, suurin Maa-osista, on yhdistetty

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

3. Alvl^Ä on suuri niemimaa, joka Suetfin
taipaleen kautta yhdistetään Aasian kanssa. Tässä
merkitään pohjaisessa osassa Gftyptin maa, Pääk.:
-Kairo; Tripoli, Tuunisi, Algieri ja Ma-
rokko, joiden ranta-asujamec omat merikaapareita;
ja eteläisessä osassa Kaapmaa, joka kuuluu Eng-
landin alle, Pääk.: Raapi, lepopaikka niille, jotta
purjehtimat Indiaan.
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4. AMkNUZI jaetaan Panaman taipaleen kaut-
ta pohjais- ja Erelais Amerikaan. Edellisessä
merkitään Uhdistyneet Wapawaltaknnnat,
kaupungit: N^ashingconi, Bosconi,
ki; Kanada, joka kuuluu Englandin alle, Pääk.:
Rwebekki; Meksiko, wapawaltakunta, Päak.:
Meksiko. Eteläisessä Amerikassa merkitään Wra-
silia, Pääk.: Rio Janeiro; Kolumbian Wa-
pawaltakunta, Päak.: Bogota; La Platon Wa-
pamaltakunnm, Päak.: Buenos Ayrest; Peeru,
kullasta ja hopiasta rikas, Pääk.: Liima; Khiili,
pottujen kotomaa, Pääk.: San 'Jaago.

5. Nustraalia sisällänsä pitää Uus' Hol-
landin, joka luetaan mantereeksi, Uus' Guinean,
Uus' Seelandin, Van Diemen maan, Seuruu-
den luodot, kippari- ja Sandwiikin-saaret yn-
nä usiampain saartten ja luotomaiden kanssa, jotka
kaikki omat Aasian ja Amerikan malissä.








