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Htaikkea, minkä Jumala on luonut, sanotaan yh-
teisellä nimellä mailmaksi. Äärettömässä mailman
amaruudessa maikkny lukematon joukko taimaankappa-
letta, jotka omat hnivin erikaltaisia fuuruuben, walo-
rcoiman, liikunnon n. m. puolesta.

Muutamat taivaankappaleetovat niin summat-
toman suuria toisten rinnalla, että ovat niinkuin
meri vesipisaraan verrattuna. Jotkut ovat itseva-
laisevia ja näyttävät pieniltä loistaviltavalopilkuilta,
jotka pysyvät samassa asennossa toisiinsa. Niitä
nimitetään kiintotähdiksi. Toiset ovat pimeitä,
kulkevat pitkänpyöreitä ratoja ja nimitetään joko
kiertotähdiksi eli planeeteiksi, jos ainoastaan liik-
kuvat sen kiintotähden ympäritse, josta valonsa
lainaavat, taikka kuiksi, jos ne sen ohessa myös
menevät jonkun kiertotähden ympäri. Viimmei-
seksi on vielä eräänlaatuisia taivaankappaleita,
joita sanotaan pyrstötähdiksi eli komeeteiksi ja
jotka kulkevat hyvin pitkäveteisiä, soikeita ratoja
sekä joissa on valoisa terä eli pääosa ja sen
ohessa useimmiten sumunkaltainen, valoisa pyrstö.

©e taimaankappale, jonka päällä me ihmiset
asumme, on nimeltä Mllll. Se kuuluu niihin kierto-
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tähtiin, jotka kiertelemät sitä kiintotähteä, joka on ni-
meltä OUttnfo ja jonka elähyttämista säteistä se, maikka
on niin pitkä lvälimatka, saa maloa ja lämmintä.
Aurinko ja kaikki sen ympäritse liikkumat taimaan-
kappaleet omat meidän aurinkokunta, ja ainoana
omamaloisena taimaankappaleena siinä on aurinko.

Lukua on laskettu, että matkaa maasta au-
rinkoon on noin 20 miljonaa maantieteellistä*)
penikulmaa — niin pitkä väli, että, jos esim.
lintu voisi lentää maasta aurinkoon ja sitä niin
nopeasti, että ennättäisi 10 penikulmaa tunnissa,
s. o. kahta joutuisamminkuin pikajuna rautatiellä,
kestäisi lähes 230 vuotta, ennenkuin perille pääsisi.
Mttasta aurinkoa likimpään kiintotähteen on kak-
sisataa tuhatta kertaa pitempi eli niin pitkä matka,
että meidän on mahdoton saada sitä oikein käsi-
tetyksikään.

£ppi maasta ja siihen kuulumasta — sen olosta
toisten taimaankapvaleiden suhteen, sen luonnollisesta
laadusta, sen maltakunnista, kaupungeista i;. m. —
on nimeltä maantiede eli geografia.

Kun maantiede selittelee maan suhdetta muihin
taivaankappaleihin, sen suuruutta, muotoa, liikun-
toa j. n. e., nimitetään sitä suuretieteelliseksi
(matematilliseksi) maantieteeksi. Jos siinä puhu-

")Maantieteessä luetaan tavallisimiuinmaantieteelli-
siä penikulmia, joista yksi rastaa noin 3/, Suomen peni-
kulmaa eli 7'/ jnykyistä virstaa.
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taan maan luonnollisesta laadusta, meristä, man-
tereista, ilmasta j. n. e., sanotaan sitä luonnolli-
seksi (fysilliseksi) maantieteeksi. Jos se esittää
maata ihmisen asuinpaikkana jakertoo eri maista
eli valtakunnista, kaupungeista, kansoista j. n. e.,
kutsutaan sitä valtiolliseksi (politilliseksi) maan-
tieteeksi.

Maan suuruus.
Maikka me moisimme luulla maata äärettömän

isoksi, on se kuitenkin märempiä taimaankappaleita,
nimittäin mahan enemmän kuin 1T*s miljonaa kertaa
mähempi aurinkoa.

Että meidän silmissämme näyttää siltä, kuin
olisi aurinko paljoa vähempi maata ja tuskin enem-
män kuin pari jalkaapoikittain, 86 tulee siitä, että
aurinko on niin mahdottoman kaukana. Näyttää-
hän esim. korkealla kirkontornin päässä oleva risti
aivan pieneltä, mutta jos 86 otetaan sieltä maa-
han, on se tavallisesti pitempi kuin pisin mies.

Maa on poikkimitaltaan (sen poikkinmma) pak-
suimmalla kohdalla (väimäntasaajan alla) noin 1,720
ja sen ympärys samalla kohtaa 5,400 penikulmaa.

Koko maanpinta tekee noin 9 miljonaa [Jpenif.
(= neliöpenikulmaa).

Maan muoto.
Maa on melkein ympyriäinen kuin pallo, maikka

meistä näyttää, kuin olisi se (eroeänä liuskana ja siinä
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suurempia tain' pienempiä ylänteitä ja alanteita. Tämä
tulee siitä, että me rooimme siitä nähdä ainoastaan
perin roähäpätöisen osan kerrassaan. Maan korkeim-
päin muorten ja snrointen laaksojen raoi yhtä wahän
sanoa maikuttaman Jfen pallomaisuuteen, kuin pieni
hiekkajyroänen tahi mähäinen raamu muuttaa ison
keilipallon muodon.

Että maa todellakin on pallonmuotoinen, to-
distuu siitä, että sen varjo (kuun pimenemisessä)
on ympyriäinen, että etäällä olevasta esineestä,
esim. laivasta tahi tornista, aina ensin nähdään
ylimmäinen osa, ja että voidaan matkustaa maan
ympäritse ja tulla takaisin lähtöpaikkaan, vaikka
aina mennään yhtä suuntaa eteenpäin.

Portugalilainen Magalhaens (lue : Magaljaens), joka
eli 300 vuoden paikoin sitte, oli ensimmäinen,joka teki
purjehduksen yltä ympäri maan.

Semmoista palloa, joka kumailee maata ja jossa
maan erinäiset osat omatkurvattuina, nimitetään maan-
palloksi (globiksi).

Samoin kuin voipi piirustaa esim. kouluhuoneen
tahi koulupihan kuvan koulun mustalle taululle
tahi jollekin paperille, voidaan myös taululle tahi
paperillekuvata isompia tahi vähempiä osia maasta.
Semmoinen kuvaus on nimeltä kartta.

Maan liikunto.
Maa liikkuu mailman araaruube§fa hnroin nope-

asti; mutta kun me itse jakaikki ympärillämme maan
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päällä olemat esineet menemme myötä sen kulteissa
äärettömässä aiuaruuoessa, jää se liikunto meiltä huo-
maamatta. Samoin kuin liikkeellä oleman maunun
pyörät kiepomat akseliensa ympäri ja yksin ajoin mieri-
mät eteenpäin, samalla tantalla maakin pyörii ympäri
eteenpäin mennessänsä. Edellisen liikunnon kautta
tulemat päiroä ja no, jonkatähoen sitä sanotaan
maan päimäiseksi liikunnoksi; jälkimäisessä lii-
kunnossansa kulkee maa pitkänpyöreää rataa auringon
ympäri, ja kun siihen tarmittaroaa aikaa nimitetään
muodeksi, sanotaan sitä muotiseksi liikunnoksi.

Maan päiväisestä liikunnosta eli pyörimisestä
rippuu se, että aurinko, niinkuin näyttää ja kuten
on tapa sanaa, nousee idästä taivaanrannalta (hori-
sontista = näköpiiristä) ja laskee länteen. Mutta
oikeastaan ei laita olekaan niin. Aurinko ei nouse
eikä laske, ei ylene eikä alene. Se valaisee aina,
mutta maan pallonmuotoisuuden vuoksi 88 tietysti
ei voi näkyä enemmälle kuin puolelle osalle maa-
palloa kerrallaan. Kun aurinko valistaa toista
puoliskoa, 8. o. kun tällä on päivä, täytyy siis
olla pimeä, s. o. yö, toisella puoliskolla. Kun se
osa maapalloa, jossa me asumme, alkaa kääntyä
aurinkoon päin, sanomme auringon nousevan, ja
silloin on meillä aamu; kun aurinko on korkeim-
millaan taivaalla, on meillä puolipäivä; kun maa
kääntyy niin, että aurinko rupee menemään näky-
vistä pois, sanomme auringon laskevan, ja silloin
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on meillä ilta; ja kun vihdoin maa kääntyy niin,
ett'emme ensinkään voi nähdä aurinkoa, on
meillä yö.

Kiillä ihmisillä, jotka asuvat meitä vastapäätä
(antipodit = vastajalkaisct) juuri kuin toisella
puolella maata ja joiden jalat siis ovat vastatus-
ten meidän suhteen, on niin muodoin silloin päivä,
kuin meillä on yö, ja silloin aamu, kuin meillä on
ilta, ja päin vastoin.

Samoin kuin vaunun pyörä kiertyy akselinsa
ympäri, niin maapallokin päivittäin kiepoo erään
siinä olevaksi ajatellun keskusviivan ympäri, jota
sanotaan maan akseliksi. Yhteen pyörähtymiseen
tämän n. s. akselin ympäritse menee 24 tuntia
eli vuorokausi. Etfci maan pyöriminen vaikuta
ihmisten, eläinten, huoneuksicn ja muiden kappa-
leiden viskautumista pois maasta ja ulos avaruu-
teen, tulee siitä, että kaikilla kappaleilla on paino,
s. o. että maa niitä vetää puoleensavoimalla, joka
on suurempi, kuta kauvemmaksi maan sisään
tullaan.

Maan akselin kumpaakin päätä nimitetään na-
vaksi. Sitä napaa, joka on meidän seutuja lä-
hinnä, sanotaan pohjais-navaksi ja toista etelä-
navaksi. Xapain tienoilla on maapallo hiukkasen
latistunut.

Suunta pohjaisnavan puolelle on nimeltä poh-
janen; suunta etelänavan puolelle etelä. Se puoli,
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jonne päin maa päiväisessä liikunnossansa kääntyy
ja kusta aurinko näyttää nousevan, on nimeltä
itä; se puoli, mihin aurinko näyttää laskevan, on
nimeltä länsi. Näiden eri suuntain yhteinen nimi
on ilmansuunnat.

Pohjasen ja idän keskellinen suunta on koillinen
(eli itäpohja); pohjasen ja lännen keskellinen puoli
on luode (eli länsipohja); etelän ja idän keskellinen
on kaakko (eli itä-etelä); etelän ja lännen keskellinen
on louna (eli länsi-etelä).

Jokaisessa kartassa, joko se sitte kuvailee koko
maata taikka vaan jotakin osaa siitä, on meillä, jos
kartta esim. rippuu seinällä,pohjanen ylöspäin, etelä
alaspäin, itä oikealle ja länsi vasemmalle.

Päiväisen liikuntonsa ohessa on maalla, sa-
noimme me, vuotinenkin. Se nopeus, jolla maa
siirtyy radallansa auringon ympäri, on summatto-
man suuri, ja se kulkee siinä 240 penikulman
matkan minuutissa. Joka kerta, kuin hengäh-
dämme, me siis siirrymme monta penikulmaa eteen-
päin mailman avaruudessa. Niinä 365 päivänä,
jotka maa tarvitsee kiertääkseen auringon ympäri
ja jotka yhteensä ovat yksi vuosi, nojaa maan
akseli milloin pohjaista, milloin eteläistä päätänsä
auringon puoleen; ja tästä tulevat neljä vuoden-
aikaa, jotka sattuvat päinvastaisina aikoina poh-
jaisessa ja eteläisessä pallopuoliskossa.

Tiellänsä auringon ympäri on maalla seurassaan
luu. Tämä liikkuu alinomaa maan ympäri, mutta
lähes 52,000 penikulmaa etäällä. Kuu tekee kvl-
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kunsa maan ympäri lähes 30 nmorokaudessa elikkä
noin siinä ajassa, jota sanotaankuukaudeksi. Maan
tehdessä yhden kierron auringon ympäritse menee siis
kuu täydelleen kaksitoista kertaa maan ympäri.

Joskus tapahtuu, että kuu joutuu semmoiseen
asentoon, jotta sen varjo kaatuu maan piille, ja
silloin sattuu n. 8. auringon pimeneminen. Jos
taas maan varjo kaatuu kuun päälle, tulee n. s.
kuun pimeneminen. Maan ja kuun liikunnot sekä
niistä rippuvat ilmiöt tehdään selviksi eräällä kone-
kalulla, joka on nimeltä Telluriumi ja Luna-
riumi.

Maanpallo.

Jos katselemme jotakin maanpalloa, niin näemme
siinä useita miimoja eli linjoja medettyinä eri suun-
tiin. Koska pallo on pyöreä, tulemat ne nniivat
tietysti olemaan ympyröitä tahi ympyränkaaria.

Sitä ympyrää, joka on »vedettynä keskeltä palloa
yhtä kaukana kummastakin naroasta, sanotaanpäimän-
tafaajaksi eli ekmatoritsi. Jos pallo sahattai-
siin halli juuri siitä, missä tämä linja on, saataisiin
siis kaksi puolta palloa, maan kuniaamisen suhteen
pohjainen pallopuolisko (—pohjainen hemi-
fferi) ja eteläinen pallopuolisko (—eteläinen

emi ff eri), Niitä ympyröitä, jotkaomat yhden suun-
taisia (= parallelisia) ekmatorin kanssa, nimitetään
yhdensuuntais-piireiksi eli paralleleiksi.
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Mutta maapallolla näemme me myös useita roii=
moja, jotka menemät päimäntasaajan poikitse toisesta
namasta toiseen. Näitä nimitetään puolipäimän-
piireiksi eli meridianeiksi.

~Päiväntasaajan" nimi tulee siitä, että niillä pai-
koilla maasta, joiden päällitse ekvatorin ajatellaan
menevän, kaiken vuotta on yhtä pitkä päivä ja yö. —~Puolipäivän-piirit" ovat saaneet nimensä siitä, että
saman meridianin kohdalla asuvilla ihmisillä on puoli-
päivä samaan aikaan.

Paralleli- ja meridiani-ympyröillä jaetaan maa-
pallon koko pinta ruutuihin, joita tulee sitä use-
ampi, kuta suurempi määrä ympyröitä vedetään.
Jokaista ympyrää on tapa leikataeli jakaa360 yhtä-
läiseen osaan, joita nimitetään asteiksi (gradeiksi).
Jos tällä tavoin ositellaan esim. ekvatori ja kun-
kin leikkauspisteen kautta vedetään meridiani-ym-
pyrä, saadaan pallo jaetuksi moneen monituiseen
pieneen ruutuun elikkä, niinkuin sanotaan, aste-
verkolla päällystetyksi. Jos sitte tiedetään, missä
ruudussa jokin paikka pallolla löytyy, niin tiede-
tään myös sen paikan asema. Etäisyys ekvatorista
pohjaseen tahi etelään päin on nimeltä paikan
leveys eli lalitudi; sen etäisyys idän ja lännen
puolelle ensimmäisestä meridianista on pituus eli
longitudi.

Nämät wiiwat, jotka todestaan omat medetyt pal-
lolla lglobilla), ajatellaan asetetuiksi maan päälle,
ja niiden anmlla taidetaan niin tarkasti kuin suinkin
määrätä jonkin paikan asema eli, kuten sanotaan, sen
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maantieteellinen leroen S (= latttubt) ja pituus
(= longitudi).

Pallolla on neljä yhdensuuntais-piiriä erittäin
merkittynä. Näistä sanotaan niitä, jotka käyvät
lähemmältä päiväntasaajaa,käännepiireiksi (= tro-
piikeiksi), ja niitä, jotka ovat likcmpänä napoja,
napapiireiksi. Näillä neljällä piirillä eli ympy-
rällä jaetaan maa viiteen vyöhykkeesen eli zoniin,
jotka ovat: 1) kuuma vyöhyke kääntöpiirien vä-
lillä kahden puolen päiväntasaajaa, 2) pohjainen
laulikea vyöhyke pohjaisen käännepiirin ja pohjai-
sen napapiirin välillä, 3) pohjainen kylmä vyö-
hyke pohjaisen napapiirin ja pohjais-navan välillä,
4) eteläinen lauhkea piiri eteläisen käännepiirin
ja eteläisen napapiirin välillä sekä 5) eteläinen
kylmä vyöhyke eteläisen napapiirin ja etelä-navan
välillä.

Käännepiirit (tropiikit), joista pohjainen on ni-
meltä Ravun ja eteläinen Kauriin käännepiiri, ovat ne
äärimmäiset yhdensuuntais-piirit pohjais- ja eteläpuo-
lella päiväntasaajasta, joiden kohdalla aurinko jonkun
kerran vuodessa on pystysuoraan ylhäällä. Napapiirit
taas ovat ne ensimmäiset yhdensuuntais-piirit pohjasta
ja etelää kohden päiväntasaajasta, joiden seudulla jona-
kuuli, kertana vuodesta kaiken vuorokautta on päivä
ja jonakuna kertana kaiken vuorokautta yö. Näiden
piirien lisäksi on pallollaosoitettuna eräs ympyrä, joka
eroittuu toisista siinä, että se käy vinossa päiväntasaa-
jan suhteen, menee tämän poikki l:sen ja 180:nenpuoli-
päivä-piirin kohdalla sekä koskee molempiin käänne-
piireihin. Tämä ympyrä on nimeltä maanrata eli eklip-
tika ja osoitteena maan kulkuradasta auringon ympä-
rillä eli auringon näennäisestä kulusta maan ympäritse.
(Katso Telluriumia).



11

Maankartta.

Minkälaatuinen maapallo läpikotaisin on, ci tie-
beta; mutta koskapa lämpö enenee, kuta fnruemmälle
tullaan, niin pidetään mahdollisena, että maan sisusta
on tulikuumaa ainejoukkoa. Sitä mastoin omat ulko-
puoliset osat lomaa kuorta eli kohmaa, jossa on isom-
pia tahi märempiä ylänteitä ja symänteitä. Muuan
osa tätä kohmaa on medellä peitettynä. Tämä osa
maanpintaa on palloilla ja kartoilla tamallisesti mer-
kittynä jollakin sinertämällä marilla, niin että ne pai-
kat, joita mesi peittää, on helppo eroittaa niistä, jotka
omat maata eli mannerta.

Kun ei yhtäaikaa moida katsella enempää kuin
jotakin isompaa tahi mähempää osaa maapallosta,
on helpompi saada yleista silmäystä maasta ja sen
luonnollisesta laadusta, jos käytetään karttaa, joko
sitte tumallista pallolarttaa taikka Mercatorin
mailmankarttaa*).

Pallokartallaon maan pinta kuvattuna kahden yhtä
suuren ympyrän sisään,nim, n, 8, eteläinenpallojntolisko
(ensimmäisestä meridianista 180 astetta itään päin)
yhden sisässä ja n. s. läntinen pallopuolisko (ensimmäi-
sestä puolipäivän-piiristä 180 astetta länteen päin) toi-
sen sisässä. Mercatorin kartalla — joka on saanut
nimensä keksijästään, Mercatorista, 17 sataluvulla elä-
neestä maantieteen-tutkijasta — on maa kuvattuna

*) Tässä ymmärretään sanalla ~mailma" samaa
kuin ~maa". Niinpä myös välistä sanotaan maan-osia
~mailman-osiksi" sekä puhutaan ~mailman-merestä",~vanhasta" ja ~uudesta mailmasta".
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pitkäkkääsen nelikulmioon. Edellistä esitystapaa nimi-
tetään ortografilliseksi projektioksi (oikeapiirteiseksi esi-
tykseksi), jälkimäistä Mercatorin projektioksi (Merca-
torin esitykseksi). On myös semmoinen pallokartta,
joka osoittaa pohjaista ja eteläistä pallopuoliskoa.
Tätä esitystapaa, jossa napa osuu ympyrän keskipistee-
sen, nimitetäänpolari-projektioksi (navallis-esitykseksi).

Meri ja maa.

Karttaan katsahtaessamme näemme suuret alat
maapalloa medellä peitetyiksi. Onpa laskettu, että
koko maanpinta sisältää 9,293,000 (noin 9i miljo-
naa) [Jpenif. ja että lähes kolme neljännestä siitä
(noin. 7 milj.) on mettä. Koko tämä raefipinta on
yhtenäisenä (katso Mercatorin karttaa) ja sitä sano-
taan yhteisellä nimellä mereksi eli mailman-mereksi;
mutta siellä täällä isommin tahi mahemmin aloin
t;leneroä maakohma on jakanut mesipinnan useihin
jaksoihin, joista, muutamat omat hyruin suuret jaomat
saaneet roaltameren nimen. Naltameret oraat:

1) Pohjainen Iliämen, joka lennää pohjaisna-
ivan ympärillä;

2) Atlantin tvllltanitli, jonka itäpuolella owat
Euroopa ja Aasia sekä länsipuolella Amerika;

3) A»Wll eli Tyyni meri, josta idässä on Ame-
rika sekä lännessä Aasia ja Uusi Hollanti;

4) ludillN tvllltamen, Atlantin meren ja Tyynen
meren malilla;

5) Eteläinen Illämeli, etelänaman ympärillä.
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Mistä nmdestä maltamerestä on Tyyni meri suu-
rin ja ottaa lähes kolmanneksen koko maan pinnasta.

Maantieteellisiä nimityksiä:
Salmi = kaita vesi, joka yhdistää kahta tasakor-

kuista vettä; järvi = seisova vesikokous, jota ei mi-
kään yhdistä meren kanssa; joki eli; virta = isompi
juokseva vesistö; lahti = isomman veden osa, joka
pistäytyy maahan ja on usealta puolen sen ympäröimä.
Leveäsuista lahtea sanotaan lahdelmaksi eli pouka-
maksi, mutta sisämereksi taas sitä, joka on suusta ka-
pea ja suuruudeltaan varsin iso.

Merien vettä ylläpitää osittain sade ja osittain
ne monet joet, jotka niihin laskeutuvat. Se on
enemmiten sinisen viheliäistä väriltänsä ja karvaan
suolaista maultansa, jonkatähden sitä myös sano-
taan suolaiseksi vedeksi, eroitukseksi jokien ja jär-
vien vedestä, jota sanotaan makeaksi vedeksi.
Osaksi tuulien, osaksi aikaveden ja merivirtaan
kautta tulee merivesi liikkeelle. Tämä ei aino-
astansa tee helpoitusta merenkululle, vaan saattaa
myös kylmän ja lämpimen (= lämpömäärän) ta-
saisemmin jaetuksi.

Aikavesi on säännöllisesti sattuva meriveden lii-
kunto, jonka kautta se eräinä tuntina ylenee (— vuoksi,
nousuvesi) ja eräinä tuntina alenee (=luode, pakovesi).
Tätä liikuntoa vaikuttaa kuun ja auringon vetovoima.
Merivirratovat eräänlaisia virrankulkuja meressä,jotka
vievät yhtä osaa vesijoukosta jollekin vissille suunnalle.
Semmoisia merivirtoja (katso maanpalloa) ovat: napa-
virrat navoilta ekvatoria kohden; ekvatorivirrat idästä
länteen päin ekvatorin tienoilla; golfivirta Mexikon
lahdesta pitkin Pohjais-Amerikan itäistä rannikkoa ja
sieltä ylitse Euroopan luoteisille ja osaksi pohjaisille
rannikoille. »
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Valtameret ovat toistensa yhteydessä seuraavain
salmien kautta, nim. Behringin- ja Davisin
(lue: Dähvisin)-salmet. — Suuria järviä ovat:
Laatokka, IVeenern, Kaspian-meri, Aral, Bai-
kal, Tsad, Victoria- ja Älbert-Nyanza, Ylis-
järvi ja Orjajärvi. — Isoimmat joet, jotka laskeu-
tuvat valtameriin, ovat: Ob ja Jenissei Pohjaiseen
Jäämereen; Mississippi, Maranon (lue: Maran-
jon) eli Amazon, Tajo, (lue: Tascho), Loire (lue:
Loar) ja Rhen Atlantin valtamereen; Yang-tse-
kiang ja Hoang-ho Tyyneen mereen; Ganges ja
Sind (eli Indus) Indian valtamereen. — Suuria
lahtia ovat: Pohjaisesta Jäämerestä Wienan-
meri, Obin-lahti ja Bafjinin-lahti; Atlantin
valtamerestä Hudsonin- (lue: Hödsenin) lahti,
Mexikon-lahti, Guinean-lahti, Biskajan-lahti,
Pohjanmeri ja Itämeri; Tyynestä merestä Kelta-
meri, Okhotan-meri ja Panaman-lahti; Indian
valtamerestä Arabian-meri ynnä Punaisen me-
ren ja Persian-lähden kanssa sekä Bengalian-
lahti. — Isoimmat sisämeret ovat: Wälimeri
ja Musta meri.

Ainoastaan maljan enempi kuin neljäs osa maa-
pallon pintaa on maata, mutta tämä ei ole yhtenä
kokonaisena, maan jakautuu kolmeksi mantereksi eli
kontinentiksi, jotka taas jaetaan maan-osiin (eli
mailman-osiin). Nämät omat:
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1) Eulvopa, Pohjaisen Jäämeren, Atlantin malta-
meren, Välimeren ja Uralittmorten malilla;

2) Mafia, idässä Euroopasta, Pohjaisen Jäämeren,
Tyynen meren, Indian roaltameren. Punaisen meren
ja Nälimeren raälittä;

3) Aflika, etelässä Euroopasta, LLälimeren, Pu-
naisen, Indian ja Atlantin merien malilla;

4) Ameiilll, lännessä Euroopasta ja Afrikasta,
Pohjaisen Jäämeren, Atlantin rualtameren, Eteläisen
Jäämeren ja Tyynen meren malilla;

5) Australia, etelässä Aasiasta, Tyynen meren,
Eteläisen Jäämeren ja Indian rvaltameren matitta.

Näistä nmdestä maan-osasta omat Euronpa, Aa-
sia, Afrika (—suurin yhtenäinen maajakso maan
päällä, tamallisesti ~Wanhaksi mailmaksi eli man-
tereksi" nimitetty) ja Australia itäisellä pallopuolis-
kolla; ainoastaan Amerika (n. s. ~Uusi mailma eli
mantere") sekä pieni osa Aasiaa ja monta Austra-
lian saarista omat läntisellä pallopuoliskolla.

Aasia on suurin (lähes 800,000 □penif.), Austra-
lia mähin (160,000 Qpen.) maan-osista.

Maantieteellisiä nimityksiä:
Kannas =kaitainen maataipale,jokayhdistää kahta

isompaa maata; *aari = maakappale, jota vesi kaikki-
alta ympäröitsee; ««asento (eli niemimaa) = maakap-
pale, joka kolmelta puolen on veden piirittämä ja siis
ainoastaan vähässä kohden yhdessä manteren kanssa;
niemeke =kaitainen maakärki eli niemi, jokapistäksen
mereen; yläniö (eli ylänkömaa) — maa-alue, joka on
korkealla (rähintänsä 1,000 jalkaa) meren pintaa ylem-
pänä; vuori = yksinäinen, melkoisempi ylänne maan
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pinnalla. Muutamista vuorista nousee savua ja tulta
sekä syöksyy tuhkaa ja kiviä; semmoiset vuoret ovat
tulivuoria eli vulkaaneja. Alanko (eli alankomaa) =
maa, joka ei ole paljoa ylempänä meren pintaa.

Merkillisimmät kannakset maan päällä ovat:
Suezin kannas (viimmeis vuosina poikki kaivettu)
Aasian ja Afrikan välillä sekä Panaman kannas
Pohjais- ja Etelä-Amerikan välillä. — Suurempia
saaria ovat: Huippuvuoret, Novaja Semlja,
Parryn-saaret ja Grönlanti Pohjaisessa Jääme-
ressä; New Foundland (lue: Nju Föndländ),
Suuret Antillit, Tulimaa, Brittein saaret ja
lislanti Atlantin valtameressä; Isot Sunda-saa-
ret, Filippinit, Japanin saaret, Uusi Guinea
(lue: Ginea) ja Uusi Zeelanti Tyynessä meressä;
Madagaskar ja Ceylon Indian meressä. — Isoim-
mat saarennotovat: Itäinen Indian niemimaa,
Läntinen Indian niemimaa ja Arabia Indian
valtameressä; Skandinavian niemimaa Atlantin
meressä; Pyrenneitten saarento tämän meren ja
Välimeren välillä; Italian ja Turkin-Greikan
niemimaat Välimeressä. — Mereen kauvimmaksi
pistäviä niemekkeitä ovat: Nordkyn ja Cap
Tsjeljuskin pohjaisin, Hyvän Toivon niemi ete-
läisin ja Cap Verde (eli Viheriä niemi) läntisin
kärki Vanhassa mailmassa; Cap Murchison (lue:
Mörtschisn) pohjaisin ja Cap Hoorn eteläisin kärki
Uudessa mailmassa.

Vanhan ja Uuden manteren ylänkömaat
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menevät aivan eri suuntaa, niin. edellisessä enim-
miten itäistä ja läntistä, jälkimäisessä pohjaista
ja eteläistä. Merkittävimmät ylängöt ovat: Ura-
lin ylänkö Euroopan ja Aasian välillä;Etelä-Eu-
roopan ylänkö pohjaispuolella välimerta; Pyre-
neitten ylänkö Välimeren ja Biskajan-lähden vä-
lillä; Suuri-Britannian ylänkö, sisältävä pohjai-
sen ja lounaisen osan Brittein saarista, sekä Skan-
dinavian ylänkö pitkin Skandinavian niemimaata;
Keskisen Aasian ylänkö Tyynen meren ja Väli-
meren välillä; Arabian ylänkö ja Läntisen In-
dian niemimaan ylänkö pohjaispuolella Inäian
valtamerta; Afrikan (Pohjainen, Keskinen ja Ete-
läinen) ylängöt) Australi-Alpit Australian kaak-
koisessa osassa; Cordillerein (lue: Kordiljerein)
ylänkö, joka ulottuu kautta koko Amerikan Tuli-
maasta Behringin-salmeen asti.

Maan korkeimmat vuoret ovat: Everest
(31,150 jalkaa)Aasiassa, Hokata (25,900 j.) Ameri-
kassa, Kilimandjaro (18,800 j.) itäisessä Afri-
kassa ja Mont-Blanc (lue: Mong-Blang) (16,200
j.) Euroopassa. — Tulivuoria eli tulta syöksyttä-
viä vuoria ovat : Askia jaKrabla Islannissa, Vesu-
vius jaEtna eteläisessä Euroopassa (Italiassa) sekä
useita Amerikassa ja Aasiassa. — Alankomaita
ovat: Itä-Euroopan alanko; Sipirian alanko Aa-
sian pohjais-osassa; Saharan erämaa pohjaisessa
Afrikassa; Etelä-Amerikan alanko Maranonin ja
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laatan jokien ympäristöllä; Arktinen (Pohjo-
lainen) tasanko Pohjais-Amerikan koillisessa seka,
Mismsippin alatasanko sen keskisessil ja eteläi-
sessä osassa.

Ilma.

Koko maata nmpäröitsee läpikuulakka, silmän-
näkemätön, mutta tunnolle tuntuvia aine, jota sano-
taan ilmaksi. Tätä ilmajoukkoa, jota on maapallon
ympärillä noin seitsemän penikulman paksulta, nimi-
tetään myös tamallisesti ilmakehäksi ja ilmapii-
riksi eli atmosferiksi. Se on tiheintä lähellä maan-
pintaa ja yhä ohuempaa ylöspäin. Ilmatta ei maan
päällä möisi olla kaslveja, eläimiä eikä ihmisiä.

Ilmakehässä on kaikellaisia n. s. ilmiöitä eli
fenomeneja. Tavallisimmat ovat: valo-ilmiöt, niin-
kuin taivaan sininen väri, taivaankaari eli vesi-
kaari, kehät auringon ja kuun ympärillä; vesi-il-
miöt, niinkuin pilvet, sumu, sade, lumi j. n. e.;
sähkö- ja maneitti-ilmiöt (elektriset ja magneti-
set), niinkuin ukkonen, kalevan-tulet, pohjasen
palo; liikunto-ilmiöt, niinkuin voimaltaan ja suun-
naltaan erilaatuiset tuulet.

Tuulet ovat kovempia tahi hiljaisempia ilman lii-
kuntoja, joita vaikuttaa auringon lämpö, joka on erilai-
nen maan eri paikoissa. Jos tuuli on hyvin ankara,
sanotaan sitä myrskyksi; tuima ja äkillinen myrsky on
tuuliaispää. Molemmin puolin päiväntasaajaa puhaltaa
kaiken vuotta tasainen ja pysyväinen tuuli, nimeltä
pasadituuli, joka aina käy samaa suuntaa, nimittäin
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lounaista pohjaisella pallonpuoliskolla ja luoteista ete-
läisellä, liiduin valtameren pohjais-puolissa on sitä
vastoin eräät aikakautiset tuulet, nimeltä monsunit, jotka
talvikuilla käyvät koilllisesta ja kesällä lounasta. Muu-
toissa tuimentuvat ne julmiksi myrskytuuliksi, nimeltä
tyfonit (lue: teifcnit).

Ilman-ala ja tuotteet.

Niitä maineita ilmakehässä, jotka tuniumasti wai°
futiaroat ihmiseen, eläimiin ja kasmeihin, sanotaan
yhteisellä nimellä ilm an ai af t eli ilmastoksi. Jon-
kin maanpaifan ilman-ala on sen mukaan, kuinka
kaukana se on päinmntasaajasta, kuinka etäällä ja
ylhäällä merestä sekä mitkä tuulet siellä omat turvalli-
simpia. Päiroäntasaajan ja meren lähellä oleminen
lvaituttaa lämmintä ja sadetta, kauroempana 010 niistä
pakillista ja lunta. Korkeat wuoret ja suuret met-
sät suojelemat setä kylmiltä että lämpimiltä tuulilta.

Kuta ylemmäksi ilmaan tullaa», sitä enemmän vä-
henee lämpimyys. ja vihdoin päästään sille vajalle,
jota ylempänä lumi ei koskaan sula. Tätä rajaa sano-
taan Iviiieiirajahti; se on korkeimmalla H") tahi 10
tuhatta jalkaa) ekvatorin luona ja inataliininalla napam
seuduilla. — Ilman-alan kosteus tulee silta veden maa-
nista, jota höyrähtää maasta. Kun nännit ilmassa välkky-
väiset höyryt jäähtyvät. putqovat ne alas vesi- talli
lumisateena, 'rämä on 11, s. satecntulo. joka on enin
ekvatorin tykönä ja vähenee napoihin päin. Kuuman
vyohvkkeen piirissä on aailcailia. noin kolmas osu vuotta,
jolloin sadetta tulee runsaasti, ja kuita niku. noin kaksi
kolmatta osaa vuotta, jolloin melkein ei milloinkaan
pilviä näy taivaalla.

Ilman-alasta seka itse maakohman laadusta ja
aineyhdistyksestä, s. o. maanlajista, rippumat maan
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luonnolliset tuotteet eli annit, elikkä, niinkuin sano-
taan, luonnontuotteet. Nämät omat liroin erilaisia
eri n>t)öljnffeiäfct, upeampia ja useampia lämpoisem-
nnssä, kehnompia ja harmempia kylmemmissä. Luon-
nontuotteita on kolme päälajin: kiro erinäiset (eli
mineralit), kasmit ja eläimet.

Kivennäiset eli ne luonnontuotteet, joita saa-
daan kivikunnasta, eivät ololtansa ensinkään ripu
ilmaston laadusta. Kaikkein kalliimpiakivennäisiä
ovat jalokivet, joita on etenkin Aasian etelä-osassa.
Suoloja ja palavaisia kivennäisiä tavataan paljoa
yleisemmin, ja hyödyllisimpiä ja enimmästi käy-
tettyjä kivennäisiä eli n. 8. metalleja (kultaa, ho-
peata, rautaa j. n. e.) löytyy, vaikkapa runsaam-
min tahi niukemmin, melkein kaikissa maissa.

Kasvien luonnollinen olemusala on eri maan
vyöhykkeiden mukaan ja eläinten olopiirit pääasi
alliscsti kasvien mukaan.

Kylmien vyöhykkeiden piireissä menestyvät
ainoastaan sammalet, tuuturikasvit ja korkeimmak-
»Len jotkut vaivaiskasvuiset puut tahi pensaat;
maa-eläimet ovat harvat, jota vastoin meri-eläimiä
siellä on melkoinen paljous. Lauhkeissa vyöhyk-
keissä, varsinkin pohjaisessa, on suuri kasvien ja
eläinten rikkaus. Täällä m enestyvät kaikki ta-
valliset metsäpuut, kaikki semmoiset kasvit, joita
ihminen enimmästi käyttää ruoaksensa taikka työ-
aineiksi teollisissa toimissa, ja kaikki ne eläimet,
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joita parhaastansa pidetään kuormanvetäjinii talli
voidaan käyttää ihmisen ravinnon ja vaatteiden
saantia varten.

Kuuman vyöhykkeen alalla ovat kasvit kaik-
kein uhkeimpia ja eläinkunta on mitä rikkain.
Kasvit tulevat summattoman korkeiksi, niiden suu-
ret lehdet ovat alati vihantana ja kukat mitä he-
leimmän värisiä. Ryytejä ja hedelmiä on kosolta
kaikenkaltaisia. Sen ohessa on myös tällä vyö-
hykkeellä suuri paljous omituisia eläimiä, isoim-
mista ja peljättävimmistä pedoista pienimpiin ja
vaivaloisimpiin hyönteisiin.

Mimmoista ääretöntä rikkautta ja vaihtelua kasvi-
ja eläinkunta eri ilma-vyöhykkeissä näyttää, voidaan
havaita siitä, että enempi kuin 100,000 (sata tuhatta)
eri kasvia ja melkein sama määrä eri eläimiä jo tunne-
taan, joista muutamat ovat mahdottoman suuria, toiset
taas niin pieniä, että silmä niitä ainoastaan tarkim-
milla suurennuslaseilla voi nähdä; monta on kuiten-
kin vielä tuntemaan opittavana.

Ihminen.

Niimmeinen ja etemin lenkki näkymäisen luomisen
ketjussa on ihminen. Ilman hänetta olisi maa metsä-
autiona. Han on sen asuja ja miljelija. Hänen
ymmärryksensä, järkensä ja kuolematon sielunsa aset-
tamat hänet ylemmäksi kaikkia luotuja maan päällä.
Kasnnt omat enemmiten sidottuina nnsseihin määrä-
paikkoihin maan päällä ja ilman-alan olosuhteet pa-
koittamat usein eläimiä pysymään määrätyillä aloilla.
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mutta ihminen raot roalita asuinpaikalleen kaikkein
erilaisimpia seutuja. Han on, niinkuin sanotaan,
mailmalllinen eli kosmopoliiti. Se ei kuitenkaan
estä erinäisten maiden eri ilman-alaa ja muita oloja
»varsin suuresti maikuttamasta siellä asumien ihmis-
ten ruumiin ja sielun muodostumiseen.

Kääntöpiiri-maiden kuumuutta tahi napapiiri-seu-
tujen kylmyyttä vastaan ymmärtää ihminen rakentaa
itsellensä suojelevia asuntoja javarustaa ruumiinsa sopi-
valla vaatteuksella. Kuumassa vyöhykkeessä elää hän
parhaastaan kasvikunnallisesta, kylmissä vyöhykkeissä
enimmäkseen eläinkunnallisesta ruoasta; lauhkeissa
molemmista..

Vaikka kaikki i]nni--et ovat yksi ainoa laji
luotuja, näkyy heissä kuitenkin monia, ja suuria
luonnollisia eroavaisuuksia toisistansa, niin ruu-

miin kuuluu kuin nielun ominaisuuksienkin suhteen.
Tiiliä perustuksella on koetettu jakaa heitä vobii-
hut eli (di.lojeihiu. joista seuraa\at viisi iieue\iil
tauillisiminiksi utelut:

Kaukasilais-rotu (kuv. 1), mongolilais-roiu
(kuv. 2), indialais- (eli amcrikalais-)rotu(kuv. 3),
malajilaits-rotn (kuv. 4) ja neekerin-rotu (kuv. 5).

Ihmisten luku maan päällä arvataan uykyjänsä
1,400 miljonaksi. Näistä kuuluu 500 miljonan paikoin
kaukasilaisen eli valkoiseen rotuun, jonka pääpaikkana
«n Kuroopa sekä sen rajalliset osat Aasiaa jaAfrikaa.
Viimmeis vuosisatoina on tämä rotu anastanut suuria
aloja Amerikassa ja Australiassa, joiden alkupuperäisiä
asujamia yhä enemmän pakoitetaan pois. — Mongoli-
lainen eli keltainen rotu, edellistä lukuisampi, asuu
itäisessä,keskisessä ja pohjaisessa Aasiassa. — India-
aista eli punaista rotua nimitetään myös amerikalai-



23

seksi kun sen alkunainen koti on ollut Amerikassa,
iossa' sen kuitenkin tätä nykyä täytyy yhä enemmän

svriävtvä kaukasilais-rodun tieltä, niin että sitä enää
lienee tuskin 10 miljonaa. — Malajilaisellaeh ruskealla
rodulla, joka on luvultaan vähän enemmän kuin toista
vertaa suurempi indialaista, on kotimaansa Australiassa
ia Indian valtameren saarilla. — Neekeriläinen eli
musta rotu kuuluu oikeastaan Airikaan, mutta löytyy
myös Amerikassa ja Australiassa sekä nousee noin 120
miljonaan.

Ihmisrodut.

Kliiikeinoj.il ja dautotapain puolesta sopii ih-
miset jakaakolmeen lajihiu. jotka ovat: rillit eli
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kesyttömät,paimentolaiset jamaanviljelijät. — En-
-Binmainittuja on sangen paljo indialais- ja neeke-
rin-roduissa. Villi-ihmisillä ei enimmiten ole pysy-
väisiä asuntoja, vaan ne kuljeksivat ympäri, missä
heillä voi olla keinoja tyydyttääksensä ruumiillisia
hetken tarpeita. Tavallisesti elävät he metsästyk-
sestä ja kalastuksesta, mutta alhaisimmallakan-
nalla olevat eivät tunne tammoistakaan itsensä
elättämisen tapaa. — Paimentolais-kansat (no-
madit) elävät karjanhoidosta ja asuvat telteiBBä
eli vaatemajoissa, jotka lie eri vuoden-ajoillaasetta-
vat erinäisiin paikkoihin, aina sen mukaan kuin
kullakin seudulla on syöttömaata heidän laumoil-
lensa. Tätä elantotapaa pitävät useat läntisen
Aasian kansoista. — Maata viljelevillä kansoilla,
joihin luetaan useimmatKauka3ilaiBet, mongolilaiset
ja neekerit, on seisovaiset asuinsijat ja he elättä-
vät itseänsä erinomattainkin pellonviljelyksellä ja
karjanhoidolla, mutta myös kaupalla, vuorityöllä,
käsitöillä ja vapriikiteollisuudella.

Välttämättöminä ehtoina jonkun kansan olla sivis-
tyskansa (kulturikansa), s. o. semmoinen, jokakykenee
tehokkaasti vaikuttamaan ihmissuvun suuressa edistys-
ja sivistystyössä, ovat pysyväiset asuinpaikat ja itsen-
omistama tavara. Sentähden voidaankin oikeastaan
ainoastansa maanviljelijä-kansoja sanoa sivistyneiksi.
Useimmat niistä kuuluvat kaukasilais-rotuun.

Se hengellisen sivistyksen kanta, jolla jokin
kansa seisoo, näytäksen vasituisesti sen kansan
suhteessa korkeimpaan olentoon, Jumalaan, elikkä
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sen uskonnossa. — Erinäiset uskonopit eli uskon-
tunnustukset ovat: Kristin-usko, Jautalais-usko,
Maliometin-uslco ja Fakana-usko.

Kristin-uskoa eli kristin-oppia, jonka perustaja on
Jesvs Kristus, ja jonka uskontokirja on Piplia, tun-
nustaa noin 300 miljonaa ihmistä, ja se on levinneenä
kaikissa maan-osissa, etenkin Euroopassa ja Ameri-
kassa. — Juutalais-usko eli juutalaisuus, jonka Moses
perusti, pitää uskontokirjanansa sitä osaa Pipliasta,
joka on nimeltä Vanha Testamentti. Juutalaiset, luvul-
tansa noin 5 miljonaa, elävät hajallaan pitkin maata.— Mahometin-uskolla eli Mahometilaisuudella,myöskin
nimeltä Islam, jonka Mahomet on perustanut, on uskonto-
kirjana Koran, ja se lukee noin 150 miljonaa tunnusta-
jia. - Pakana-usko eli pakanuus vallitsee vielä enem-
missä kuin puolissa maan päällä elävistä ihmisistä,
vaikka useat kristilliset lähetyssaarnaajat alinomaa
koettavat poistaa sen pimeyttä ja harhaluuloja.

Ihmisillä on luonnollinen vietti eli taipumus
seurallisuuteen ja yhdessä-elämiseen. Kaikkein
kesyttömimmätkinkansakunnat elävät jonkinlaisissa
yhdistyksissä, heimoissa, joissa isä on päämies.
Jos useampia heimoja yhdistyy, niin tulee suku-
kuntia eli heimokuntia, joillakullakin on päällik-
könsä. Paimentelevaiset kansat yhdistyvät tavalli-
sesti isoiksi sukukunniksi eli heimojoukoiksi, joi-
den valtamiehenä on päällikkö, jonka valta vai
olla hyvin vaihtelevainen. Ainoastaan maata viljele-
väin ja teollisuutta harjoittavain kansain seassa
voipi säännöllinen yhteiskunta syntyä. Määrätty-
jen lakien mukaan järjestetty yhteiskunnallinenyh-
distys paikallaan asuvan kansan kesken on nimeltä
valtio eli valtakunta. Valtioiden ei'i laatua mvö-
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ti'ii tehdään eroitus vk.iiucaUan (monarkian) ,ia
tanacallau irepublikan) välillä. Edellinen on sem-

moinen valtio, jossa valta jahallitus useasti on peri-
möincii ja yhdellä ainoalla henkilollii, hallHsijaUa
(monarkilla1), jota nimitetään eri tavalla, esim. ketsa-
rik-ii. kuninkaaksi, rulitinaak.4, j. n. e. Tasa-
vallassa on valtion johdatus uskottuna useitta
henkilöistä kokoonpannulle virastolle, jonka kor-
kein hallitusmies on nimeltä yveudeutti ja vali-
taan määrätyksi ajaksi.

Yillikansoilla ei ole ensinkään tahi vaanpuutteelli-
sia asuntoja. Paimentolaiset asuvat telteissä, jotka he
vievät myötänsä, niihin muuttavat. Ainoastansa maan-
viljelijä-kansat pitävät paremman huolen huoneista ja
huoneuksista, joita rakennetaan puusta, kivestä tahi
raudastakin. Monta taloa yhdessä maaseudulla on ni-
meltä kylä. Jos talojen eli kartanoiden joukko on
suuri ja jos siellä parhaastansa harjoitetaan kauppaa,
käsityö-tointa ja vapriiki-teollisuutta, on se nimeltä
kauppala tahi kaupunki. Se kaupunki, jossa maan esi-
valta asuu, on päältavpunM.
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Euroopa

Naitkll Euroapa on mähintä lähin kaikista »vii-
destä maanosasta, on se kuitenkin tärkein niistä, silläsen asujamet omat toisiin maanosiin kuulumia ete-
roämmäi sinnstyksen, tieteiden, teollisuuden ja kaupan
puolesta.

SRnjat: Pohjainen läämeri, Uralin nmoret, Ura-
linjoki, Kaspian meri, Musta meri, Nälimeri ja At-
lantin raaltameri.

Suuruus: 178,000 Qpen., pisimmälle ulottuen
koillista ja lounaista suuntaa.

Lahtia ja ©iiömettä: Wienan meri, Musta meri,
2(foroan meren kanssa, Arkkipelagi, lonian ja Tyr-
rhenian meret, Biskaijan lahti. Kanaali, Pohjanmeri,
Skagerrakki, Kattegatit, Itämeri, Riian lahti, Suo-
men-lahti ja Pohjan-lahti.

Salmia: Kertshin-salmi Asoman meren ja Mus-
tan meren raälillä, Konstantinopolin-salmi Mustan
meren ja Arkkipelagin raälillä, Messinan-salmi lonian
ja Tyrrhenian merien malilla, Gibraltarin-salmi Väli-
meren ja Atlantin roaltameren raälillä, Calaisin (lue:
Kaläanj-salmi Atlantin roaltameren ja Pohjanmeren
niälillä, Juutinrauma «Öresundi) ja Seitit Kattegatin
ja Itämeren raälillä.

lärlliä: Laatokka, Ääninen eli Äänisjärivi
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(£nega), Saimaa, Päijänne, Inarinjärmi, Neeneri,
Mälari ja Sobenjärroi.

Jokia: £nega, Niena, Mesen ja Petsjora, jotka
juoksemat Jäämereen; Ural ja 2301ga Kaspian me-
reen; Don Asoman mereen; Dnjepr, Bug, Dnjestr
ja Donau <Tonawa) Mustaan mereen; Po Adrian
mereen; Rhone ja Ebro Milimereen; Tajo ja Duero
Atlantin maltamereen; Loire (lue: Loar) Biskaijan
lahteen; Seine (lue: Sään) Kanaaliin : Rhen ja Elbe
pohjanmereen; Oder, Neichsel ja Näinän-joki (Stjna)
Itämereen; Nuoksi Laatokkaan; Tornion-joki Pohjan-
lahteen.

©aartfi: Lofotin saaret, Huippunmoiet ja No-
raaja oemlja 2äämeresfä; Kandia eli Kreeta, Mal-
tesian saaret, Sicilia, Sardinia, Korsika ja Balea-
rin saaret Wälimeressä; Brittein saaret (Suuri Bri-
tannia ja Irelanti), Färsaaret, Islanti ja Tanskan
saaret Atlantin maltameressä; Ölanti, ©otlanti, Saa-
renmaa ja 3(£)n)enanmaan saaret Itämeressä.

92tetniniatta eli faarentoja: Kuola jaKanin lää-
meressä; Krimi Mustassa meressä; Turkin—(Zrei-
fan niemimaa ja Italia Nälimeressä; Pnreneitten
niemimaa |3Bälimeren ja Atlantin nialtameren wä-
litta; luutinmaa (eli Jyllanti Pohjan meren ja
Kattegatin roolitta; Sfanbinarota Atlantin waltameren
ja Itämeren mälillä.

Niemekkeitä: Nordlap ja Kanin pohjasessa;Mata-
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pan jaPassaro etelässä i Vincent, Finisterre jaLands-
end lännessä.

SBuotia: Uralin muoret Aasian rajalla, Kauka-
sus Kaspian meren ja Mustan meren malilla, Kar-
patit, Alpit ja Pyreneit Mustan meren tienoilta
Biskaijan lahteen, Kööli Skagerrakin ja Jäämeren
roälillä.

Korkeimmat muorenhuiput Euroopassa omat:
Mont-Blanc, Monte Rosa ja Finsteraarhorn,

kaikki Alppien rouoristossa.
3;lmnn=aln: Naikka Euroopa enimmäksi osaksi on

lauhkeassa myöhykkeessä, on kuitenkin suuri eroitua
pohjaisempain ja eteläiscmpäin maiden ilmanalai»
mälillä.

Etelimmälle ulottumilla osilla ei ole melkein ollen-
kaan taimea, kun taas pohjaisimmissa osissa on tal-
mea enin osa muotia. Lännessä olemien maiden il-
manala on paljon lauhkeampaa kuin saman lemens-
asteen kohdalla idässä olemien. Brittein saarilla ja
Atlantin maltameren rantaseuduilla on kosteampi ilma
ja runsaampi satemtulo kuin idempänä olemilla tie-
noilla.

Tuotteet: Platinaa tavataan Uralin vuorissa; kultaa
runsaimmin niissä ja Karpateissa; hopeata ja lyijyä
Hispanjassa, Englannissa, Pyömissä ja Saksissa;eloho-
peata Hispanjassa ja Itävallassa; sinkkiä Preussissa ja
Belgiassa; rautaa, kuparit ja tinaa enimmästi Suuressa
Britanniassa, sitä lähinnä Preussissa, Itävallassa,Ruot-
sissa ja Belgiassa; kuparia Venäjällä, Itävallassa ja
Skandinaviassa. Kivihiiliä on summattomat joukot Suu-
ressa Britanniassa, mutta runsaasti myös Preussissa,
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Belgiassa ja Hanskassa. (Näitä kivennäisiä tavataan
kuitenkin monessa muussakin Euroopan valtakunnassa,
vaikka paljoa vähemmin määrin). Keittosuolaa löytyy
vuorisuolana parhaastansa Itävallassa seka muuta-
missa muissa valtakunnissa; sitä saadaan lisäksi vielä,
läntisessä ja eteläisessäEuropassa meriveden liöyrähtä-
misen kautta. — Kasvikunnasta saadaan: viljoja, palko-
hedelmiä, perunoita, tupakkaa, pellavia, hamppuja, öl-
jyä, tarvepuita, viiniä, etelähedelmiä v. m. — Tavalli-
sia kotieläimiä on melkein kaikissa Euroopan osissa.
Pohjoisemmissa seuduissa on jääkarhuja, peuroja, nor-
suja, hylkeitä, valaskaloja ja suuri paljous vesilintuja;
vähän etelämmässä hirviä ja metsäkarhnja, vielä ete-
lämmällä metsävuohia j. m. Turkkinahallisia petoja
tavataan meidän maanosan sekä pohjais- että etelä-osissa.

Slfujdtnct, joiden luku on täyteensä My miljonaa,
tuulmvat melkein kaikki kaukasilais-rotuun; ainoastaan
roäljäinen osa on mongolilaista syntyperää. 3tfujon=
ten elinkeinoja omatmaamuiljelys, karjanhoito, kauppa,
käsityöt ja ivapriiliteollisuus. Uskontunnustuksen
puolesta on kaikkein enin osa kristittyjä,' lähes 5 mil-
jonaa on juutalaisia ja likimmiten 7 miljonaa maho-
metilaisia; ainoastaan muutamat perimmältä poh-
jassa ja idässä eteteruät mongolilais-kansat owat paka-
noita.

Euroopan kansat jakautuvat kolmeen pääosaan,
nimittäin: 1) Germanäauet (Skandinavialaiset, Saksa-
laiset, Hollantilaiset ja Anglosaksilaiset) luoteisessa ja
osaksi pohjaisessa ja eteläisessä Euroopassa; 2), Ro-
manilaiset (Ranskalaiset, Italialaiset. Hispanjalaiset,
Portugalilaiset, Greikkalaiset y. in,) lounaisessa, eteläi-
sessä ja vähäksi osaksi kaakkoisessa Euroopassa; 3)
Slavilalset (Wenä!äiset, Puolalaiset, Tsjekkiläiset, Ser-
bialaiset y. m.) itäisessä ja osaksi keskisessä Euroo-
passa. Sitte on vielä siellä täällä meidän maanosassa
Keltiläisiä, Juutalaisia, Lättiläisiä, Suomalaisia, Ma-
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djarilaisia, Turkkilaisia, Tatarilaisia, Mongolilaisia y.
m. kansakuntia.

Valtiollinen jako. Kaikki Euroopan kansat elä-
mät järjestetyissä yhteiskunnissa, jotka omat joko yksin-
maltoja tahi tasmualtoja. Etemimmät «valtakunnat
eli maltiot omat:

JJÖcnäjä (pääkaupunki: Pietari) ja siihen yhdis-
tetty Suomi (pääf. Helsinki), Ruotsi (pääf. Stock-
holm— Tukholmi) ja Norja ip. Kristiania), Tanska
(p. Kjöbenhaun =Kyöpenhamina), Saksa (p. Berlin),
Smeitsi (p. Bern), Itämaita (p. Wien), Turkin-
maa ip. Konstantinopoli), ©reillä !p. Atheena),
Sialta (p. Roma == Ruomi), Hispanja «p. Wia-
drid), Portugali (p. Lissabon), Ranska (p. Parisi),
Belgia (p. Bryssel), Hollanti eli Alankomaat (p.
Haag) ja Englanti eli Britannia (p. London = Lon-
too). Näistä mllltakunmsta omat Nenäjä, Saksa,
Itämältä ja Turkinmaa keisarikuntia, Ranska ja
Smeitsi tasamaltoja, kaikki muut kuningaskuntia.

Suomi.
Koko itäisen Euroopan täyttää Nenäjän keisari-

kunta ja siihen on yhdistettynä Suomi eli Suo-
menmaa.

Suomen rajat: idässä Venäjä, etelässä Laatokka,
Venäjä, Suomen lahti ja Itämeri, lännessä Pohjan-
lahti ja Ruotsi, pohjasessa Norja «Ruija).

ElllllUUs: 6,722 maantieteellistä (= noin 3,300
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Suomen) □penifulmaa. Suurin pituus pohjasesta ete-
lään 108 Suomen penikulmaa ja suurin leiveys lännestä
itään 57 penikulmaa. Suuruutensa puolesta on
Suomi seitsemäs järjestyksessä Euroopan ivaltioista.

Vuona: Suomi on suurimmaksi osaksi epäta-
saista ja täynnä muoria, joista ei mikään ole war-

fin korkea. Päämuoristo on Maanselkä. Se läh-
tee Köolistä ensin itään päin Suolaselän nimellä,
sitte etelää kohden ja mummein kaakkoon päin Wenä-
jätte. Maanselästä lähtee kaksi pääharjannetta, nim.
Suomenselkä ja Salpausselkä Nenäjän rajalta
lanteen päin. Näiden roältttä on wähän kohoutunut
ylänkömaa ja tämän läpi kulkemista harjuista omat
tärkeimmät Karjalan harju, Sawon harju ja
Hämeen harju; ylängön länsirajana on Sata-
kunnan harju. — Nsityisiä korkeita kukkuloita omat
maan pohjaisimmassa osassa Rallaa tunturi, Suo-
men korkein paikka (2,889 jalkaa) ja Peldoimi.

Pohjais-puolella Suomenselkää olevalla ylän-
göllä on Maanselästä lähtevät harjanteet Ounas-
selkä, lähellä Euotsin rajaa, ja Kainuunselkä.
Salpausselästä lähtee Äyräpään harju kaakkoa
kohti "VVenäjälle sekä lounaa kohti Lohjan harju,
joka päättyy Hankoniemeen, Suomen eteläisim-
pään huippuun. — Laajin tasanko on Pohjan-lah-
den keskimäisellä rannikolla.

Slllllill: Hailuoto ja Merenkurkun saaret
Pohjan-lahdessa, Ahwenanmaan (3lalannin) saa-
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risto. Itämeren ja Pohjanlahden malilla, Suur-
saari y. m. Suomen lahdessa. — Viimatkaan on
Suomen eteläisen ja erittäinkin lounaisen rannikon
edustalla sangen suuri ja tiheä saaristo, s. o. suu-
rempia ja pienempiä saaria, luotoja ja kareja sekä
niemekkeitä, mutta lännen puolella ainoastaan siellä
täällä. — Laatokassa on W am on saari.

3ärö)iä ja jotill: Edellämainittujen nmorise-
länneitten kautta syntyy miisi päämesistöä, jotka
omat seuraamat:

1) Pohjainen niesistö, sisältämä medet pohjais-
puolella Maanselkää, jotka laskemat Jäämereen ja
Vienanmereen. Sen suurin järmi on Inarinjärmi,
josta Paatsjoki juoksee; ja suurin joki Tenojoki.

Inarinjiirven etelärantaan juoksee Ivalojoki,
josta viimmeis aikoina on löydetty ja huuhdotaan
kultaa.

2) Luoteinen mesistö, sisältämä ne Maan-
selältä ja Suomenselaltä tulemat medet, jotka laske-
mat Pohjanlahden pohjais-osaan. Suurimmat jär-
met omat Kemijärmi ja Oulujärmi. Etemimmät
joet omat: Ruotsista juoksema Tornionjoki ja siihen
»vasemmalta puolelta tulema Muonionjoki; Kemi-
joki, lähtemä Talkkunaoimista, menemä Kemijärmen

kautta ja ottama oikeanpuolisen simujoen Ounas-
joen; lijoki; Oulujoki, OuluMmestä, johon tulee
lisämesiä pohjais- ja itäpuolilta; Siikajoki; Pyhä-
joki Pyhäjärmestä; Ähtämänjoki Lappajärmen lät
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roitfe; Lapuanjoki; Kyrönjoki, yläpäässään ni-
mettä Kauhajoki ja keskikulullaan Ilmajoki.

Oulujilrveen itäpuolelta tulevat vedet tekevät
siilien laskeutuessaan Ämmäkosken; Oulujärvestä
lähteissään tekee Oulujoki Niskakosken, sittemmin
Pyhäkoshen ja suussa on Merikoski.

3) Lounainen toeftStö, sisältämä ne wedet,
joiden rajoina omat Suomenselkä, Hämeen harju, Sal-
pausselkä ja Lohjan harju, ja jotka laskemat Pohjan-
lahden etelä-osaan ja Itämereen. Näiden mesien
leslusjärmenä on Pnhäjärmi. Tähän tulee lisämesiä
pohjaispuolelta ison Näsijärmenja Tammerkosken
lautta seka itä- ja eteläpuolelta Längelmäivesi,
Roine, Pälkänemesi, Mallasmesi, 28anaia=
wesi ja Rautunselkä. Pyhäjärmestä johtaa No-
tianmirta meden Kulometeen, josta sitte Koke-
mäenjoki alkaa ja miepi medet Pohjan-lähteen. —
Itämereen laskee Aurajoki.

Xäsijärveen tulee pohjasesta Ätsärinselkä,
Pihlajavesi, Keuruunselkä ja Ruovesi, Muro-
leenkosken kautta; Rautunselästä putoaa Kuokka-
lankoski; kuuluisa Kyröskoski tuo Kuloveteen
Kyrösselän. Mallasveteen tulee itäpuoleltauseita
järviä, joidenalkuna ovat ne siitä merkillisetLum-
mene ja IVesijako, että ovat yhdistyksessä myös
seuraavan vesistön kanssa.

4. Keskimäinen ja Eteläinen mesistö, si-
sältämä ne medet, jotka omat Lohjan harjun, Hämeen
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harjun, Suomenselän, ©aroon harjun ja Nnräpään
harjun malilla sekä laskemat osaksi Salpausselän poi-
kitse Euomen-lahteen, Suurin järmi tässä mesistoss»
on Päijänne (12 penik. pitkä ja 2—3 pen. lewea>.
Tähän tulee pohjaisesta, paitsi muita jänniä, suuri
Keitele, idästä muiden seassa Puulamesi, lännestä
ennen mainitut Lummene ja Nesijako sekä etelästä
SBBefijärtoi. Päijänteen laakkois-kulmasta menee n>esi
Ruotsalaisen jarmeen ja tästä alkaa Kymijoki,
joka wihdoin johtaa mesistön medet miiden suuharan

kautta Suomen-lähteen. — Muita jokia oiuat23aan=
ta an-joki lähellä pääkaupunkia Helsinkiä ja Rajajoki
eli Siestarjoti rajajokena kaakossa.

I'olijaispuolisi't vedot putoovut Ilaajiakoake.n
kautta I'äijäiiU'esrn, itäisot tuopi TainiourivUi, ja
I'äijiintr.Tn vesi iiicnec K<dkl>ist<>.n-konlctSH kuuttii
KuotMtliiisocii. — Kymijoki, joiuni nnös
toista ti(.lt;i jnlitmi, tckr(> itäisimmässä "N!!>,a!irn^-
saan J\ urkcukuskrn.

,'>. Kaakkoinen mesistä, rajoittuma Änrä-
pään harjuun, Tamon harjuun ja Suomenselkään setä
Maanselkään maan rajan ulkopuolella. Tärkein
järmimesi tässä mesistössa on laaja ja moniosainen
Saimaa «pääosa 6 pen. pitkä ja 3 pen. leiveäi;
mutta mesistön keskuksena on pidettamä Enonmefi,
johon paitsi muita jänniä tulee pohjaispuolelta lisal-
men ja Nilsiän jarmet sekä suuri Kallamesi
kahta tietä, niin myös koilliskulmalta Pielisjärmi,
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joka Pielisenjoen kautta menee Pyhäselkään, jota
taas lisäksi ottaa pohjasesta firfasroeiifen Höytiäisen
ja laskee sitte öriroeben kautta (Snonroeteen. Wiim-
meksimainitun etelä-osasta juoksee mesi Pihlajame-
teen ja tästä Puumalan salmen kautta saaririk-
kaasen Saimaasen. Saimaan etelä-osasta alkaa Wuok-
senmirta, joka Imatran koskessa, Suomen mer-
killisimmässä medenputouksessa, katkaisee Salpausselän
harjanteen ja sitte menee, matkallaan moneksi jänveksi
[emeten, kaakkois-suuntaa kahdelta haaralta Laatokkaan.

Kallaveden molemmat laskuhaarat ympäröivät
Suomen suurimman saaren, Soidinsalon, ja lännen-
puolinen haara tekee Konnuskosken ja Warkau-
den-koskcn. — Suuri ja kuluisa Imatra on 139
jalkaa leveä sekä 114 jalkaa korkea 6 virstan
matkalla. — Muutamat järvet Suomen itäisimmässä
osassa (Suojärvi v. m.) laskevat Äänisen järveen.

KllNllWM: Saimaan kanaiva Saimaata
Niipurin-lllhteen eli Suomenmeoen-pohjaan Suomen-
lahdessa; Pielisen kanawa Pielisjoen rinnalla;
Höytiäisen kanama Höytiäisestä Pyhäselkään;
Konnuksen ja Varkauden eli Taipaleen ka-
nawat samanimisten koskien mieressä; Wesijärmen
fanaroa 28efijärroen ja Päijänteen roäli§fä; Lem-
potat en kanam a Rautunselän ja Pyhäjärmen me-
sien roäliHä; Kaimannon kanama Längelmämeden
ja Roineen malissa; Ämmän kanama (Smnutfoäfen
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simuitsc) 'Culujiirrpen ja sen itäisten [ifäiuejten yhdis-
tyksenä.

3fltttan*alil- Suomenmaassa on nanianpuolisen
ilman-alan luonto laatuinensa; taimi on ylimalkaan
ankaran kylmä ja kesän lämmin useinkin sangen kowa.
Ilmakehä on yleiseen puhdas ja raitis. Maan suu-
ren laajuuden tähden täytyy kaikkein luonnonsuhteiden-
kin olla liroin erilaisia eri paikoilla. Etelässä lue-
taan talmi 5 ja 6 kuukaudeksi, mutta pohjasesfa 8
ja 9 kuukaudeksi. Pisin paina ja pisin yö oraat ete-
lässä 18 tuntia, mutta ylinnä pohjasessa "2 kuu-
kautta pitkät. Eroitusta ilman-alassa hamaitaan myös
saman lemeysasteen kohdalla olemilla seuduilla, jos
ne mm. omat rannikolla taikka sisäisellä ylänkömaalla.
Nöhalloja sattuu usein lämpiminä rouobenaifoina, suu-
reksi roahingoksi roiljellyille lasmeille.

Tuotteet ja elinkeinot. Kimennäiskunta ei
ole rikas. Metalleista löytyy rautaa runsaimmin ja
melkein kaikkialla sekä saadaan joko muorikanvoksista
taikka järnnstä ja soista. Kuparia eli »vaskea saa-
daan etelä-osassa ja tinaa Laatokan koillisrannalla.
Pohjaisimmassa osassa on miimmeis aikoina rumettu
kultaa huuhtomaan, mutta hopean etsintö ei kannata.
— Meisimmin olema kiroilaji on graniiti <harmaa
kiwi), mutta löytyy itäisessä Suomessa marmoriakin;
helposti rapautumaa kimeä eli rapakilveä kaakkois-
puolissa. Kalkkia saadaan erinomattain pitkin etelä-
rannikon länsipuolta; roajanssi- ja ruuffufaraea, tahko-
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ja myllynknuiä y. m. saadaan monessa kohden.
Nuorityö on tyrnin tärkeä elinkeino.

Tuomessa on runsaasti met f ta, erittäinkin sisä-
mailla, maikka niiden hoitoa tosin ivielä yleisesti lai-
minlyödään, niin että hakataan jakäytetään enemmän
kuin sijaan kasivaa. Metsäntuotteita, niinkuin lautoja
ja lankkuja, roiebään suuret joukot ulkomaille, ja myös
tcnuanpoltosta on useassa paikoin sisääntuloja, Sia=
teimmät puulajit oivat konuu, kuusi ja mänty (petäjä),
joita kaslvaa kaikkialla. Meisiä omat myös leppä,
haapa, kataja, tuomi, pihlaja ja paju; harroinaisem-
pia lehmus lniinipuu), inaljteri, jalmva lkynneppaä),
saarni, tammi ja lehtikuusi. Hedelmäpuita ei paljoa
kaswa, mutta sen sijaan on monenlaisia maukkaita mar-
joja, — Taivallisia wiljalajeja, ruista, ohraa ja

kauraa, fas>u>atetaan yleisesti, niin myös juurihedel-
miä japalkokasmeja, niinkuin perunoita, lanttuja,
nauriita ja herneitä; hanvemmassa »viljellään uiehnää,
tattaria ja papua. Maannnljelys onkin Tuomen
pää-elinkeino, mutta se ei ole wielä niin edis-
tyneellä kannalla, että oman maan loiljaroarat riit-
täisiniät tarroctta täyttämään.

Äiaainviljelyksen yhteydessä käy karjanhoito,
joka myus on tärkeä elinkeino. Tärkein on sanvi-
naulain hoito. Noita roiebään ulkomaalle rouosi
nmobelta yhä enemmän. Muita kotieläimiä oivat
lampaat, wuohet ja sijat sekä ahkera metojuhta hewo-
nen; ylinnä pohjasessa «Lapinmaassa) on peura (poro)



39

kaikki kaikessa. Metsän eläimistä, joista useat
oraat armokkaita turkiksien tähden, mainittakoon karhu,
susi, ilmes, kettu, jänis, orcnva j. n. e. sekä myös
harminamen hinvi. Metsästys naiden eläinten sekä
useiden kesyttömäin lintujen, niinkuin teeren ja metson,
saantia marten on sentähden myös hyryä siwu-elin-
fetno; samoin myös kalastus maamme monilukui-
sissa mesissä, niinkuin silakan ja kilohailin (icaäpuu=
fin) pyytö meressä, lohenkalastus mirroissa, muikun,
lahnan, ahmenen, haumen y. m. tamallisten kalain
saanti jännissä ja joissa. — Meren rannoilla on
hylkeenpyynti merkittäma.

Napriiki- elitehd'asliikeon nousemassa, käsi-
työkeinot, hantmärkit ja kotiteollisuus, monenkaltai-
sia, sisä- ja ulkomainen kauppa ei ole »vähäpätöinen.
Maassa nnljellään kosolta pellamaa ja tästä sekä ul-
komaalta tuodusta pumpulista kudotaan somia kan-
kaita. Kaikenlaisia rautatehtaita ja konepajoja on
siellä täällä kautta maan, niin myös muita roaprii-
keja, esim. paperin, kynttiläin ja sokerin malmistusta
warten. Merellä ja sisämaan mesillä on useilla lai-
ivoilla työskentelemistä kaupan ja teollisuuden pal-
weluksessa. Etennmmät wientitawarat omat laudat,
lankut ja halot, moi, tali, liha ja turkikset y. m. sekä
roähä Miljaakin. Tuonttitamaroita omat milja, ryynit,
suola, metallit ja metalliteokset, kahmi, sokeri ja tee,
tonnit ja hedelmät, silkki-, pumpuli- ja millakankaat y. m.

Kultuyhdislykset. Paitsi edellämainittuja ja muu-
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tamia muita, kulkuyhdistystä helpoittamia kana mi
kulkee maassa ristin rastin maanteitä ja paraina
kulkuneumoina on myös rautateitä, jotka tätä nykyä
omat seuraamat: Helsingin—Hämeenlinnan rata, Hä-
meenlinnan—Turun jasen simuhaara Toijalan—Tam-
pereen rata, Hankoniemen—Hymingän rata, Riihi-
mäen—Pietarin rata ja Pormoon —Keraman rata.
— Melkein kaikki kaupungit omat keskenänsä ja ulko-
maan kanssa yhdistyksessä elektristen telegrafien
(= sähkömoimaisten sananlennätinten) kautta.

Asujnmct. Enin osa tansastoa, jonka lukumäärä
on 1,912,000 (siis lähelle 2 miljonaa), on Suoma-
laisia (noin 1,712,000), joista Hämäläiset asu-
mat lounais-puolessa ja Karjalaiset kaakkois-puo-
lesfa. Suomalaisten likimpiä sukulaisia omat Lappa-
laiset, joita on tuskin 1,000henkilön paikoin. Ruot-
salaisia humultansa noin 200,000) asuu enimmästi
saaristoissa ja rantamailla. Venäläisiä (noin
7—8,000) on parhaastansa itäpuolissa. Sitte on
roietä Mustalaisia, Juutalaisia, Saksalai-
sia >). m. — Siemen maltio-uskonto on emankelis-

etinen; sitä paitsi on greikalais-katolilaisia,
ruomalais-katolilaisia, juutalaisia y. m. uskontunnus-
tajia. — Hallitus- eli maltiomuoto on rajoitettu
yksinm altainen (monarkillinen). Suomi on eroit-
tumaton osa Venäjästä, jonka Keisari on Suomen
Suuriruhtinas. Hänen nimessänsä hallitsee maata
Keisarillinen Senaati ja Kenraali-Kumernööri; ja itse
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Suomen kansa saa edusmiesten kautta Waltiopaiwillä)
ottaa osaa maan tarmeasiain hoidossa, vallituksen
ja hoidon ohjeina oraat n. s. perustuslait sekä muut
lait ja asetukset. Suomen asioita Venäjän hallitsi-
jalle esittelee Ministeri-iualtiosihteeri, Valtiollisessa
suhteessa on Suomenmaa nimeltä Suomen Suuri-
ruhtinaanmaa.

Historiallinen silmäys. Jo ennen Kristuksen syntymää
nähdään Suomalaisista mainittavan,mutta vasta kristin-
uskon levitys Suomenmaahan yhdisti sitä muun Euroo-
pan kanssa. Ennen nykyisiä Suomalaisia asui täällä
heidän heimolaisiansa Lappalaisia, jotka nyt ovat tun-
gettuina pohjolan perille, ja Lappalaisia vanhemmiksi
arvellaan eräitä myös suomensukuisia kansakuntia, joita
on nimitetty Jättiläisiksi eli Jooteiksi,Hiiden kansaksi,
Pohjolan väeksi y. m. — Kaakkois- ja itä-ilmoilta
vaelsi (alkaen noin v. 700 jälk. Kr. s.) keskisestä Aa-
siasta ja itäiseltä Wenäjältä kaksi suomalaista kansa-
heimoa, nim. Hämäläiset ja Karjalaiset, nykyiseen Suo-
meen, josta edelliset vähitellen panivat allensa lounai-
sen ja jälkimäiset koillisen puolen.

Näiuä vanhimpina aikoina olivat Suomalaiset yhdis-
tettyinä eräiksi vähemmiksi yhdys- eli keskuuskunniksi,
nimeltä kylä, pitäjäs ja kihlakunta, joissa perheen-isän-
nät ja sukuvanhinimat pitivät jonkunmoista hallitusta.
He harjoittivat maanviljelystä, karjanhoitoa, metsäs-
tystä ja kalanpyyntiä, niin myös merenkulkua jakaup-
paa. Kaupparetkien yhdistyksessä ei merirosvoominen-
kaan ollut outoa. Näillä meriretkillänsä joutuivat he
sekä sotaiseen että rauhalliseen yhteyteen muiden kan-
sain kanssa, niiden seassa Ruotsalaisten. Näiden ku-
ningas, Eerikki Pyhä, lähti retkelle Suomeen (v. 1157;,
kastatti piispa Henrikillä Suomalaiset kristinuskoon,
perustutti Turun linnan ja valloitti lounaisen perukan
maata. Tähän aikaan, ehkäpä jo ennenkin, asettui
siirtolaisia Ruotsista Suomeen,ja siitä aikain ovat
Ruotsalaiset tulleet olemaan vakinaisena osana Suomen
kansastossa.
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Seuraavalla vuosisadalla jatkettiin Ruotsin puolelta
valloitus- ja käännyttämis-työtä, siten että Birger Jaarli
voitti ja kastatti Hämäläiset sekä rakennutti Hämeen-
linnan, kuin myös Torkel Knuutinpoika teki samoin
Karjalaisille, joiden alalle AViipurin linna perustettiin.

Ennen 13 sataluvun loppua tuli näin kristinuskon
ja Ruotsin vallan voittopuolivarmaksi; jaruotsalaisuu-
den yliherruuden päästyä ilman eri sotaretken yritystä
valtaan myös maan sisä- ja pohjais-osissa oli Suomi 5
vuosisataa eteenpäin Ruotsin yhteydessä, osallisena sen
onnessa ja onnettomuudessa. Ruotsalaiset tulivat täällä
välittömästi koskemaan jotka myös Kar-
jalassa olivat saarnauttaneet kristinuskoa, ja tästä yh-
teentulosta seurasi monia sotia. Sotain ja vainojen
riehuessa Hiotettiin ja jatkettiin Suomen sisällisen halli-
tuksen ja hoidou järjestämistä. Muun muassa on Suo-
men katolisilla piispoilla, jotka useimmiten olivat oman
maan lapsia, suuri ja kiitettävä ansio yleisen sivistyk-
sen edistyttämisestä. Vuonna 1300 jaettiin maa kol-
meen maaherrakuntaan (lääniin), joiden hallitusmiehet
asuivat Turun, Hämeen ja Wiipurin linnoissa.

Kun Saksanmaalla Lutherus oli saarnannut puhdis-
tettuja uskonnon ajatuksia, joiden kautta paavilaisuus
kadotti mailman-valtansa, pani Ruotsin silloinen iki-
muistettava kuningas Kustavi VVaasa samallaisen uskon-
puhdistuksen toimeen valtikkansa alla olevissa maissa,
samalla kuin hän myös väkevällä kädellä alotti tärkei-
den uudismuutoksien toimia valtiollisellaalalla. Luthe-
risen uskon ensimmäinen saarnaaja Suomessa oli
Pietari Särkilahti (v. 1525). Nyt nousi Suomelle ja
sen kansalle uusi aika jaavautui uusi vaurastuksen tie,
Turun kuulun rehtori, sittemmin piispa Mikael Agricola
rupesi ulosantamaan suomenkielisiä kirjoja ja laski
sillä tavoin perustuksen suomalaiselle kansalliskirjalli-
suudelle, Suomen lukuisimman kansaston totiseksi va-
listukseksi. Tähän aikaan, 16 vuosisadan lopulla, sat-
tuu n, 8, Nuijasota, kuu talonpojat nostivat kapinan
aatelisherrain sortoa ja sotaväen rasittamista vastaan.Moninaisten vaiheiden vallitessa meni Suomi yhä eteen-
päin Ruotsin rinnalla ja vaikutti myös osaltansa nii-
hin voittoihin, joilla Ruotsin voimalliset kuninkaat,
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niiden seassa suuri uskonsankari Kustavi Adolf, saa-
vuttivat kunniaa ja arvonantoa pohjaismaille. Mutta
sen perästä kuningas Kaarle XII kävi pitkällistä ja
onnetonta sotaa, jota Suomen historiassa nimitetään
..isoksi vihaksi". Wenäjän keisarin Pietari Suuren
kunssa ja sen lopuksi tuli vihdoin, että ennen 18 vuosi-
sadan keskiväliä Wenäjä sai omakseen Suomen kaak-
kois-osan Kymijokea ja Saimaata myöten. Onnettomia
olivat tämänkin jälkeen -Ruotsalaiset sodissansa Wenä-
läisten kanssa, ja sodan aineena oli aiua Suomen omis-
taminen. Suomi oli sodan jaloissa ja sen sisällinen
edistyminen kävi hitaasti. Aikain kuluessa muodostui
kuitenkin maamme kohtalot luojan sallimuksesta niin,
että isämme,jotka aina uskollisesti palvelivat Ruotsin
kruunua, saattoivatitsenäisemminryhtyä asiainsa järjes-
tämiseen. Vuosina 1808 ja 1809 sai Suomi melkein ilman
Ruotsin avutta kestää veristä sotaa Wenäjätä vastaan,
ja sen seuraukseksi tuli, että \Venäjä valloitti koko
Suomen ja sai sen pitääkin Haminan kaupungissa teh-
dyn rauhan kautta. Silloinen Wenäjän keisari Alek-
sander I sanoi Suomalaisten ansaitsevan todella tulla
luetuiksi valtiokansain joukkoon ja salli Suomen pitää
Ruotsilta perityt uskontonsa, lakinpajaoikeutensa. Por-
voon valtiopäivillä julistettiin Luomen Suuriruhtinaan-
maa erityisenä valtiona yhdistetyksi Wenäjän keisari-
kuntaan; ja Wenäjän vallan alla ennestään ollut n, s.
Vanha Luomi yhdistettiin (v. 1811) pääosan kanssa,
joten Luomi sai nykyiset rajansa.

Tästä lähtein alkaa uusi ajanjakso meidän maan
historiassa. Se on tähän asti ollut rauhallinen ja maan
voimat ovat olleet käytettyinä kansan koroittamiseen
itsensä tuntemisessa, sivistyksessä ja hyvässä toimeen-
tulossa.

MllllN jlltll. Aleisen hallitulsen ja järjestyshoi-
bon puolesta, eli hallinnollisessa suhteessa, on Suo-
menmaa jaettuna 8 lääniin, joissa kussakin on
ylinnä hallitusmiehen» n, f. kumernööri. Läänit
omat: Uudenmaan, Turun (ja Porin), Hämeen,
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Viipurin, Mikkelin, Kuopion, Vaasan seka
£)ulun (ja Kajaanin). Jokainen lääni on jaet-
tuna kihlakuntiin (51) kruummmoutmensa ja kih-
lakunnat nimismiehen-piireihin. Kaupungeissa
(35) on hallintoa pitämässä Majistraati, johonkuu-
lumat Porimestari ja Raatimiehet. — Historiallisessa
suhteessa on 9 maakuntaa, nimittäin Narsinais-
Suomi, Ahmen anmaa eli Oolanti, Satakunta,
Uusimaa, Häme, Karjala, Samo, Pohjan-
maa ja Lapinmaa. Nämät maakunnat kuulumat
joko kokonansa taikka osittain mikä minkin läänin halli-
tuksen alle.

Kirkollisessa suhteessa, s. o. uskonnon jaseurakun-
tain hoitamisen puolesta, on maa jaettuna3 hiippakun-
taan, nim. Turun, Porvoon ja Kuopion, joita hallitsee
yhtä monta piispaa. Hiippakunnat ovat jaettuina pro-
vastiknntiin kontrahtiprovastien johdossa, ja jokaiseen
provastikuntaan kuuluu eri määrät kirkkoherrakuntia
oli pastoraateja kirkkoherroineen eli pastoreineen,joista
yksi oikeastaan vaalin kautta on provastina (kontrahti-
oli- liianinprovasti), vaikka tavallisia kirkkoherrojakin
siksi nimitetään; kukin kirkkoherrakunta sisältää yh-
den tahi useampia seurakuntia.

Opetuslaitoksista korkein on Yliopisto, ja alempia
yleisiä kouluja ovat lyceiimit, realikoulnt jarouvatväen-
koulut sekä kansakoulut. Näiden yleisten koululaitos-
ten lisäksi on vielä erilaisia keinokoulitja, niinkuin me-
renkulku-kouluja, maanviljelys-kouluja v, m.

Lain käyttäminen ja oikeuden hoitaminen on 3 hovi-
oikeuden, nim. Turun, Waasan ja Wiipurin hovioikeu-
den hallussa, jotka ovat maanylimmät tuomio-istuimet,vaikka tosin yksi osa Senaatia on kaikkein korkein
oikeuspaikka. Hovioikeuksien alaisia tuomio-istuimia
ovat kihlakunnan-oikeudet maalla ja raastuvan-oikeudet
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kaupungeissa; tämän suhteen ovat maaseudut jaettuina
tuomiokuntiin.

Kotimaista sotaväkeä on nykyjänsä ainoastaan yksi
Heakivartion-Tarkkampuja-pataljoona ja pieni Kanta-
Meriväestö.

Suomen läänit,

1. Uudenmaan liiani —läntinen ja suurin osa
Uutta maata sekä osa kaakkoista Hametta. — Suuruus:
noin 214 Qpen. Rajat: Suomen-lahti, Turun lääni,
Hämeen lääni, Mikkelin lääni ja Niipurin lääni.

Uudenmaan lääni on roähin kaikista lääneistä,
mutta tiheimmin asuttuja. Tänä lääninä on 25
penikulmaa pitkä ja 4—B penik. leiveä rantamaa,
lllipuolella Salpausselkää, pitkin Suomen-lahteaKymi-
joen läntiseen suuhaaraan asti. Maasta pistää me-
reen useita niemiä (esim. Hankoniemi ja Pork-
kalan kärki) ja edustalla on kaunis saaristo (huom.
Barönsalmi). Maa on epätasaista Salpausselän
ja Lohjan harjun seka monen muun harjanteen kautta.
Maanlaatu on yleiseen hedelmällistä ja maannnlje-
lystä toimitetaan suuremmalla taidolla kuin useimmissa
muissa lääneissä; wehnäa »viljellään kuitenkin wähän.
Parempia puunlajeja kasmaa itsestään metsissä; he-
delmäpuita (omena-, päärynä-, luumu- kriikuna- ja
kirsikkapuita) kasmatetaan menestyksellä. Kalastus on
hyötyisää, etenkin saaristossa, jossa silakoita pyyde-
tään; Tammisaaren lähistöllä saadaan kilohaileja ja
Kymijoesta lohia. Länsi-osassa löytyy kaksi kupari-
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fairoosta seka useampia rautaruukkeja ja kalkinpoltti-
moita, — Asujamina on Ruotsalaisia ja Hämäläisiä.

Jokivesiä ovat: Karjan joki, joka laskee pit-
kään ja kaitaan Pohjan pitäjän lahteen, Siuntion
joki, Maniaan eli Helsingin joki, Sipoon joki,
31änt$älän joki, Porvoon joki, Päärnön-joki sekä
Kymijoki, joka tulee Mikkelin liiänistä, menee,
kaaren pohjaseen päin tehtyänsä, Keltun-virrassa

-alpausselästä, tekee Anjalan kosken sekä
läntisimmässä suuhaarassaan Ahvenkosken.

Kaupungit: Hanko, Tenholan pitäjässä, ro. 1874
perustettu. — Tammisaari eli Csifneefi (1,500 afuj.)
Lohjan pitäjässä; kansankoulun-opettajattarien semi-
uavi; lammifactren hansikkaat ja kilohailit omat tun-
nettuja. — Helsinki (35,000 asuj.), Helsingin pitä-
jässä, mereen . pistämällä niemellä, maan pääkau-
punki, jossa on Kenraalikumernöörin ja Keisarillisen
senaatin sija, kaikki maan hallitusta ja hoitoa war-
ten asetetut pää-mirkakunnat, lääninhallitus, Älekfan-
derin-Pliopisto ja sen laitokset, muutamia seuroja tie-
teitä ja taiteita marten, normalilnceumi eli mallikoulu
ja useampia muita kouluja, tähtitieteellinen o6ferroa=
toriumi, rat)an(t)ijnti=paja, niin myös muutamia teh-
taita. Kaupunki on osaksi komeasti rakennettu ja sillä
on kaksi hymää satamaa sekä sangen suuri kauppa-
liike (suurin maassa, mitä tuontitaroarot(;in tulee) —
Pormoo (3,800 asuj.), Pormoon pitäjässä, piispan
sija; lnceumi ja muita kouluja; nnlkas kauppa ja
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oma rautatie-haara; nialtiopäirvät ro. 1809. — Lo-
in itfcc (2,200 afuj.), kauppakaupunki Pernajan pitä-
jässä merenlahden rannalla; Ipceurrti.

Helsingin rakennuksista mainittakoon kaunis Xiko-
lain-kirkko ja komea greikkalais-venäläinen kirkko.
Senaatin ja Yliopiston kuoneukset sekä Keisarillinen
palatsi. Lähellä kaupunkia: Lapviiki, mielipuolten pa-
rannuslaitos; Ulriikanpori, terveysveden juontipaikka ia
kylpylaitos; Töölö, sokeritehdas; Hagnätin koneelliset
työpajat. — Helsingin edustalla on Vargskärin saarilla
Suomen-lahdessa vahva linnoitus, Wiapori, jonka kreivi
Ehrensvärd v, 1749 alkoi rakentaa ja jossa hän on
haudattunakin. — Loviisan kaupungin edustalla on ny-
kyjään hajoitettu Seartholman linnoitus, ja Ilmoitettuna
on myös 6/vttavivärnin linnoitus Hankoniemellä. Kar-
jan pitäjässä on jäännökset Itaaseporin linnasta. —Tkorsbyn kylässä Pernajan pitäjässä syntyi (v. 1512?)
kalastajanpoika, piispa Mikael Agricola. — Elimäen
pitäjässä on Wärälän hylä, jossa rauhanteko v. 1790
Ruotsin jaAVenäjän välillä. — Ojavio, Lohjalla, on maan
vanhin rautakaivos (vuodelta 1542), ja etevin kupari-
eli vaskikaivos on Orijärri, Kiskossa. Vanhin rauta-
ruukki on Mustio Karjan pitäjässä, ja Pohjan pit:ssä
on Fukarin rautaruukki ja metallitehdas.

2. Turun ja orin lääni ynnä Ahmcnllnmaa
= 3Barfinais=Suomi, läntinen Satakunta, pieni osa
läntistä Uutta-maata ja Ahnienanmaa. Suuruus:
446 Qpenif. Rajat: Suomen-lahti, Itämeri (Ahwe-
nanmeri» ja Pohjan-lahti (Rauman meri) sekä Waa-
fan, Hämeen ja Uudenmaan läänit.

Tämä lääni on hyniin tiheässä asuttua ja missään
läänissä ei ole »verraten niin monta eri seurakuntaa.
Narsinais-Suomen rantamaat ja pohjainen osa (Sal-
pausselän nmoksi) oraat muorisia ja kallioisia. Sata-
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kunnan osassa, joka enimmiten on tasankoa, on poh-
jaispuolella soita ja nlänkökankaita (§ämeenfanga§);
itäisessä osassa, idänpuolella Satakunnan harjua, le-
wmee läntiseen »vesistöön kuulumia mesiä luonnon-
kauneuksista rikkaissa seuduissa. Läänin etelärannikko
ja saaristo sen edustalla omat maan hedelmällisimpiä
ja parhaimmin iviljeltyjä osia; roiljaroia owat Sata-

kunnankin läntiset ja eteläiset osat, ja laitumet täällä
omat lihamia. Nehnä kypsyy etelärannikolla, jossa
myös tammi ja muut paremmanlaatuiset puut hyös-
tyroät. Kalastus laajassa saaristossa on hywin hyö-
tm'fä elinkeino ja Kokemäen-joki on rikas siioista ja
lohista. Mehiläishoitoa harjoitetaan Turun seuduilla.
Täällä löytyy myös hienomuruista graniittikin! eä, jonka
raot saada kauniinkiiltoiseksi, ja Näpsöön saaressa (Koke-
mäen-joen suulla) mustaa marmoria. Warsinais-Suo-
men eteläosassa on monta rautaruukkia ja lasiteh-
dasta fefä poltetaan runsaasti kalkkia (Paraisten ja
Kemiön pitäjissä); Satakunnassa on myllyntimen-
louhoksia. Kotiteollisuus on suuri Turun (pumpuli-
ja palttinakankaita), Porin lMmpulikankaita) ja Rau-
man (puu-astioita) tienoilla.

Ahnienanmaahan kuuluu yksi iso saari, Ahw enan-
maan mantere, noin 80 asuttua saarta seka luke-
maton joukko kallioita ja kareja. Maa on epätasaista
ja roiljaraaa sekä laitumet lihmvia. Tärkeitä elinkei-
noja oraat kalastus (silakanpyytö) ja jahti (rcefilintu=
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jm ja hylkeiden pnntö). Etemimman rahantulon an-
tamat kauppa- ja rahtimatkustutset.

Läänin afujamet omat Suomalaisia (Hämäläisiä)
Satakunnassa ja enimmässä osassa WarsinaiZ-Suo-mea, mutta Ruotsalaisia Ahmenanmaalla ja osaksiNarsinais-Suomen saaristossa.

Pohjaista ja eteläistä suuntaa käy Satakunnan
harjn Suomenselän ja Salpausselän välillä. Sen
pohjais-osa on levenneenä Hämeenkankaaksi ja
Pohjankankaaksi, ja siitä itään päin menevällä
haaralla on monta nimeä, niiden seassa Harjun
harjanne, kauniissa maisemissa. — Eräs Salpaus-
selän harjanneista tekee luoteessa IVärknäsin nie-
men. — Jokivesiä ovat Karvian-joki; Kokemäen-
joki, joka johtaa läntisen vesistön järvet Pohjan-
lahteen ja, otettuansa lisäksi Loimajoen, katkaisee
Kiettareen koskessa Satakunnan harjun; Eurajoki,
ottaen sivujoen Köyliön-järvestä, jonka jäällä taru
kertoo Lalli nimisen talonpojan murhanneen Hen-
rikki piispan; Aurajoki, Turun kaupungin kautta;
Salon-joki ja Perniön-joki, joiden laskupaikkain
välillä on Varsinais-Suomen saariston isoin saari,
Kemiön-saari.

Ahvenanmaan pääsaaren länsirajana on Ahve-
nanmeri ja itärajana Skifti, joka eroitta». Ahve-
nanmaan saariston Warsinais-Suomen saaristosta
ja uurtaa pääsaareen Lumpparin lahden. — Ah-
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venanmaan läntisin saariryhmä on nimeltä Si/j?iils-
akär.

KllUpunM 1) Satakunnassa: Pori (7,300 asuj.),
Ulmilan pitäjässä, kalarikkaan Kokemäen-joen »varrella;
suuri kauppa, koneellinen pajasta ja muita mapriiki-
laitoksia, niiden seassa suurenlainen tulitikku-tehdas;
lyceumi ja muita kouluja; kaupungin satama on
Räpsöön saaren luona. — Nauma (3,300 asuj.),
meren rannalla; tekee mientikauppaa ruoteilla ja
puuastioilla; Marsinkin ennen tunnettu pitsinkutomi-
sesta. — 2) Narsinais-Suomessa: Uusi kaupunki
(3,700 asuj.), meren luona; sama kauppa kuin Rau-
malla. Rauhanteko m. 1721. — Naantali (500
asuj.), meren luona; täällä Valmistetaan paljun millä-,
pumpuli- ja titnataroaroita sekä jalkineita; mutafn(pi)=
laitos. — Turku (22,000 asuj.). Aurajoen ruarrella
ja meren tuona, maan manhin ja historiallisesti mer-
killisin kaupunki, entinen pääkaupunki, mielä kaup-
pansa ja teollisuutensa rouofft mitä tärkein. Täällä
on Honuoikeus, maan Arkkipiispa ja läänin furoer=
nööri, Inceumi ja monta muuta koulua sekä useita teh-
taita, niinkuin konepajasto, sokeriruukki, tupakkatehdas
i). m. Rauhanpäätös ro. 1743. Aurajoen suussa
on Turun linna, manhin maassa lperust. ro. 1157).
— 3) Ahiuenanmaalla: Maarianhamina (300
asuj.), mannersaaren etelärannalta, Jomalan pitäjässä,
masta hiljan perustettu kaupunki.
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Turku on V. 1827 sattuneen suuren tulipalon jälkeen
hyvin rakennettu; merkillisin rakennus on sen vanha
ja juhlallinen tuomiokirkko. Lähistössä on: Koittaa,
Pyhän Henrikin jo muinaiseenkin aikaan mainio ter-
veyslähde, jonka vedellä taru kertoo ensimmäiset kris-
tityt Suomalaiset kastetuiksi; nyt on siellä kylmivesi-
parannuslaitos. Ruissalo, ihana saari huviasuntoineeu
ja puistoineen. Lemun niemi, sotatappelu v, 1803. —
Paitsi vanhoja aateliskartanolta (niinkuin Kuitia, Kan-
gas ja Joensuu) on Varsinais-Suomessa vielä huomat-
tava: Salo, kauppala Uskelan pitäjässä; Dahlin maas-
uuni ja rautaruukki Kemiön saarella; Littoisten verka-
tehdas Liedossa: Kuusluoto (Kuusiston hovi), Piikkiön
pitäjässä; jäännöksiä linnasta, joka kuului Suomen ka-
tolisille piispoille. Sieli, Nauvon pitäjässä, parane-
mattomain mielipuolten hoitolaitos; Pirilän maanvilje-
lys-koulu Raision pitäjässä. — Satakunnassa huomatta-
koon : 1kaluten kauppalaKyrösselän rannalla ; -«««/'-
Tiun ja Leineperän rautaruukit Ulvilassa. Rauma, sa-
moin kuin Naantalikin, sai alkunsa tänne perustetusta
luostarista ja siellä oli muinoin kuuluisa koulu (Colle-
pillin Raumense). — Ahvenanmaalla: Ekkerön raja-posti-
koßttoori;Skarpansin hävitetty linnoitus jaKastelholman
linnanjäännökset. Ahvenanmaalla on useassa paikoin
sukukumpuja, 8. o. muinaishautoja.

3. Hämeen lääni — lounainen osa Hämettä Päi-
jänteefen saakka itäpuolella, itäinen Satakunta (idän-
puolella Näsiiärmeä ja Pyhäjärmeen etelästä tulemia
järariä) ja wähäinen osa luoteista Uutta maata. Suu-
ruus: 401 Qpen. Rajat: Turun ja Porin, Skaalan,
Mikkelin (Päijänne), Niipurin ja Uudenmaan (Sal-
pausselkä) läänit.

33esistä ei ole tässä läänissä puutetta, sillä paitsi
Päijännettä ja järineä leroiää täällä suuri osa
lounaiseen lvesistöön kuulumia järwiä luonnon-iha-
noissa seuduissa. Pohjainen osa ja Päijänteen ran-
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n<m puoli Hämeen harju) omat täynnä jyrkkiä muo-
ria ja hietaharjuja; eteläinen osa on aukeampaa sekä
muuten läänin parhaiten roiljeltnjä ja asuttuja paik-
koja. Viljeltyjen kasmien seasta on pellama mai-
nittama, jota kosolta kasmatetaan. Karjanhoito on
myös tärkeänä elinkeinona ja kesälaitumia on run-
saasti. Metsät omat ylipäin lameita ja antamat tuot-
teillansa hymiä sisääntuloja omistajillensa. Kimen-
näiskunnan maroihin katsoen on Tammelan pitäjää
lounais-osassa hamaittu oleman kimennäisistä rikkaim-
pia maassamme. Paikka paikoin laimetaan tulen-
kestämiä paasia uuneihin, toisaalla taas komasin- ja
tahkokimiä; myöskin kalkkia löytyy. 3ärn>i= ja suo-
malmia taraataan myös. — Läänin suomalaisina asu-
jamina omat Hämäläiset, jotka täällä enemmän kuin
muualla omat pysyneet omanlaatuisinaan.

Wuorista mainittakoon seuraavat: Kangasalan
harju, joka on jatkoa Turun läänistä tulevalle
Satakunnan harjun haaralle ja tunnettu erinomai-
sen kauneista näköaloistansa, sekä Hattelmaan
vuori komeine näköaloineen, joka on osa erästä
luodetta kohden Salpausselästä lähtevää harjan-
netta. — Ennen mainittujen vesien lisäksi huo-
mattakoon seuraavat: Pääjärvestä, joka on Hä-
meen harjulla eroitettuna Päijänteesen laskevasta
Wesijärvestä, ja muista järvistä juoksee vesiä Hä-
meenlinnan ohitse Wanajaveteen (Sääksmäen sel-
kään) ja sitten Rautunselkään. josta vedet, tehden



54

Kuokkalan kosken, menevät Sorvanselkään ja
siitä Pyhäjärveen. Rautunselkään laskee Mallas-
vesi JValkiakosken kautta, ja Mallasveteen Roine
sekä Boineesen Kaivannon kanavan kautta Län-
gelmävesi, josta ennen kanavan tekoa vesi laskeu-
tui Iharin kosken kautta Pälkäneenvctecn ja siitä
Mallasveteen, sekä vielä aikaisemmin taas Sarsan--
koskesta lähellä nykyistä Kaivantoa Roineesen ja
Mis myös Mallasveteen. Viimmeksi mainittuun tulee
itäpuolelta useita järviä, niiden seassa Iliaoilan
selkä. — Päijänteen vesi menee Kalkkisten virran
kautta Ruotsalais-järvecn Mikkelin lääniin.

•Kaupungit: 1) Hämeessä: Hämeenlinna (3,500
ufuj.), kaunnlla paikkaa jänven rannalla laaksossa
Hattelmaan muoren alla; lääninhallituksen sija; nor-
ma(t=lpceumi (fuomalainen). 2) Satakunnassa: Tam-
per e (8,400 afuj.), ihanalla paikalla, jossa ryöpea
Tammerkoski yhdistää Näsijärruen ja Pyhajärmen;
maan suurin mapriili-kllupunti (pumpulitehdas, liina-
kanlaan-tehdas, paperitehdas, merkmvapriiti, rauta-
pajllsto).

Hameenlinnan vierestä on Birner Jaarlin (v. 1211))
perustama kruu il«niiniia eli llämttu luvia. ]o.~ta kau-
punki sai alkunsa ja jossa nyt on laveat vaukeuslai-
toUstjt. Lalmlla kaupunkia on kaunis puisto. — Mus-
tiala, niaanviljelys-oiiisto. ja Jol.-ivifteii verkatehdas
Tammelan nilajassä: yuittajärtnt lasiruukki l rjalassa:
'It-rvuitutkci .(anakkalassa; Kcuii. nietsä-
<i[!isto Lar.unilla; l.aläi., rautatien pysiiyspaikka ja sev
lähellä I'aijäuteen luAryalusten satama; kaupungiksi
aivotta.
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4. Wiipinin lääni = eteläinen Karjala, eteläi-
sin osa Samoa sekä mähäiset osat Hämettä ja Uutta
maata. — Suuruus: 651 Q)en. — Rajat: Suomen-
lahti, Nenajä (Inkerinmaa), Laatokka, !2Benäjä (Au-
nus), Kuopion, Mikkelin, Hameen ja Uudenmaan läänit.

Viipurin lääni sisältää suurimman osan n. s.
28anljaa Suomea, joka ennen ra. 1809 kuului Ve-
näjälle. Maa on kaikkialla epätasaista (Salpaus-
selkä jasiitä Saimaan alta kaakkoon menemä Äy ra-
paan harju); maanlaatu hiekansekaista, kinnperäistä
ja laihaa; kasteemalla paljaiksi poltetut alat antamat
monelle seudulle kolkon näön. Luonnon-ihania näkö-
aloja ei kuitenkaan puutu, niinkuin pitkin Laatokan
rantaa ja Wuoksen mesien tienoilla, janämät sekä Kymi-
joen seutu omat jotensakin miljamia maita. Maan-
roiljelys on huononpuolisellakannalla ; paitsi muita kas-
roeja miljellään täällä tattaria enemmän kuin muussa
Suomessa. Läänin parhaimmat metsät oraat Laato-
kasta koillisessa päin, jossa myös on suuri sahatuke.
$aremmanlajifia metsäpuita (esim. lehtikuusia) ja
hedelmäpuita on ainoastaan eteläisimmillä tienoilla.
Lohikalastus Kymessä sekä lohen- ja siianpyytö Wuok-
sessa oraat hyötyisiä. Kiwennäistunta on rikas: jarmi-
ja suomalmia, kuparia ja tinaa, marmoria, kaunista
graniitin; runsaasti löytyy myös itsestänsä ulkoil-
massa mur«newaa rapakimeä, jonkatähden maantiet
omat hymiä. Paras rahatulojen lähde omat kauppa-
liike ja merenkulku; raientitaroarat menemat luonnolli-
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sesti enimmäkseen Nenäjälle, erittäinkin sen pääkau-
punkiin Pietariin. Useampia tehtaita (niinkuin nahla-
ja saippuatehtaita on läänin etelä-osassa; myöskin
lasitehtaita ja rautaruukkeja. — Pää-asujamina oraat
Karjalaisten sukuun kuulumat Suomalaiset; heitä
paitsi Venäläisiä ja Saksalaisia, etenkin kaupungeissa,
niin myös Ruotsalaisia. Uskontonsa puolesta on tie-
tysti enin osa lutherilaisia; greiklalais-katolisen uskon
tunnustajia on yhteisessä kansassa äärimmäisellä itä-
kulmalla.

Saaria: Koivisto, Suursaari (meritappalu v,

1788), Lavansaari, Tyttersaaret v. m. Suomen-
lahdessa, sekä Walamo ja Kononsaari (molem-
missa greikkalaiset luostarit) Laatokassa. — Ylän-
teitä: paitsi yllämainittuja Salpausselkää ja Ayrä-
pään harjua, ensinsanotusta koillisessa eroava
Aunuksen selkä Wenäjälle päin ja loppu-osa Sa-
von harjua. Wesistä huomattakoon: ennen tunne-
tut Kymijoki (ja sen 5 suuhaaraa) ja Wuoksi sekä
sen tekemä Imatran koski ja levittämät järvivedet
niin myös eteläosa Saimaata ja Saimaan kanava
sekä Siestarjoki; Suvanto, järvi, joka on kanavilla
yhdistettynä Laatokan ja"VVuoksen kanssa" Laatok-
kaan laskevat Wiinajoki, joka onrajajokena We-
näjää (Aunusta) vastaan, ja Läskelän joki, joka
juoksee Jänisjärven lävitse.

Kauftmigit: 1) Uudella maalla: Hamina (2,600
asuj.), niemellä Vehkalahden pitäjässä, ennen linnoi-
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tettu; kadettikoulu ja muita kouluja; melkoinen kauppa.
Rauhanteko m. 1809. - 2) Karjalassa: Viipuri
(13,000 asuj.), Saimaan fanaroan suulla, Viipurin

Imatra.

lahden rannalla, jäännöksien kanssa muinaisista lin-
noituksista; honnoikeus ja lääninhallitus, lnceumi ja
useita muita kouluja, 6 kirkkoa, muutamia tehtaita
»kynttilätehdas, konepaja) ; siitä nnedään enemmän kuin
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mistään muusta Suomen kaupungista ulkomaille ta-
»arotta (marsinkin lautoja ja lankkuja), joita tänne
tuodaan Kuopion läänistäkin asti; Niipurm makuisat
rinkelit omat tunnettuja; kaupungin ulkosatama on
Uuras. — Käkisalmi (1,100 asuj.), Nuolsen -poly-
jaisilla suuhaavilla, ennen linnoitettu; lät) kauppaa
Pietarissa Karjalan tuotteilla (laudoilla, pajunkuorilla,
raoitta, turkiksilla). — Sortamat a (700 asuj.), Laa-
tokan pohjais-rannalla; kauppa Pietarin kanssa. —
3) ©arooSfa: Lappeenranta (1,100 asuj.), Sai-
maan etelärannalla; nnerellä entinen linnoitus, jossa
nyt on naisten ojennushuone-mnnkeus; sotatappelu
m. 1741.

Wtipurin Himan perusti Torkel Knuutinpoika v,
1293;historiassa muistetaannWiipurin pamaus" (v. 1495)ja ,:\\ iipurin kujanjuoksu" (meritappelu v, 1790). Kau-
pungin vieressä on lavea ja ihana. kuva-patsaalla kaunistettu puisto, nimeltä Monrepo (lue:Mongrepoo) eli ~Wanha Wiipuri", jossa kaupungin ar-
vellaan entiseen aikaan olleen. AViipurin lähistössä on:
Kyllialä, huonohoitoisten lasten kasvatuslaitos; Kirjola,kynttilä- ja saippuatehdas; Rokkala, peilivapriiki. —Kymijoen itäisen suuhaaran luona: Kymi, eut. linnoitus,
ja Ruotsinsalmi, eut. linnoitettu satama; meritappelut1789 ja 1790. Jälkimäisen vieressä on Kotkan saari,jossa on paljo sahalaitoksia ja hyvä kauppaliike. Sip-
polan lasiruukki ja mainio juustotehdas \Vehkalahdenpitäjässä. Ptjterlahden kylässä graniiti-louhos. — Kurkijoen kirkonkylä, jonkunmoinen kaup-pala Laatokan rannalla, maanviljelys-opisto: Ruskealanpitäjässä marmorilouhos; Pitkärannan kylässä Impilah-
della tina- ja kuparikaivos; Suotniemen posliini- ja va-janssitehdas Räisälässä. — Lauritsala lastauspaikkaSaimaan kanavan pohjaisella suulla. Napitti, ennenaivottu rajalkma Luumäen pitäjässä, nyk. rautatien
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varrella.— Hämeessä huomattakoon IValkialan pitäjäs.
jonka kirkolla tapahtui tuima tappelu v. 1790.

5. Mikkelin lääni — keskinen ©arao ja itäinen
Häme. — Suuruus: 415 Q)en. — Rajat: Hämeen
lääni (Päijänne), kulma Vaasan läänistä, Kuopion
lääni (Criraejt n. m, itäpuolella), Niipurin lääni ja
nurkkanen Uudenmaan läänistä.

Tämä lääni on niin wesiä täynnä, että harmaa
seutua maan päällä moi siihen merrata; ne peittämät
enemmän kuin puolen sen pintaa. Naihtelemaiset
aukeat selät, salmet, saaret ja metsäiset rannat syn-
nyttämät mitä ihanimpia maisemia. Idässä on Sai-
maan joejtjaffoon ja lännessä Päijänteen mesistöön
kuulumia järmia; »vedenjakajana on Eamon harju,
Wesien malit omat täynnä mäkiä ja muoriharjanteita ;
ainoastaan eteläisessä eli Ala-Samossa on aukeampia
laaksoja. Maanlaji on laihaa, hiekansekaista, mutta
kasken poltolla ja suonmiljelyksellä saadaan kuitenkin
miljaa useasti yli tarpeenkin; tattaria ja hamppua
kasmatetaan runsaasti. Karjanhoito on mailan tärfeä
elinkeino; kalastus on hyötyisa kalaisissa järroisfä
(muikkuja ja kuhia, myöskin lohia). Läänistä myödään
parhaittain hemosia, raotta ja lihaa sekä hamppuja ja
halkoja. Sahaliite on suuri ja milkas. Myöskin
löytyy muutamia rautatehtaita, mutta kimennäiskunta
ei ylimalkaan «le rikas. — Läänin enimmät asujamet
eli Samolaiset omat Karjalaista sukuperää ja omat
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»vaikuttaneet siellä asuivaisten €>irmä(äiStenfm luon
teesen ja tapoihin.

Etevin yliinne on eteläinen osa Savon harjua,
joka kulkee läänin keskitse pohjasesta etelään.
Sitä paitsi huomattakoon: Punkaharju Kerimäen
pitäjässä, ei kaukana itään päin Savonlinnan kau-
pungista, jyrkkärantaisclla saarella Puruveden ja
Pihlajaveden välillä, josta on lavea ja ihana näkö-
ala ; Kristiinan pitäjässä Kirjokallio, johon ohi-
kulkijoilla entiseen aikaan oli tapana hakata ni-
mensä; Kempinmäki Päijänteen rannalla (enemmän
kuin 800 jalk. kork.). — Vesiä: 1) idänpuolella
vedenjakajaa: a) Kallaveden jakso lännenpuolella
Soisalon saarta Warkauden virran ja kanavan
kautta Enonveteen ja sen luoteiseen osaan Äirnis-
veteen; b) Kallaveden toinen laskutin idänpuolella
Soisaloa Enonveden itäiseen osaan Joutsenveteen,
johon c) Orivirta tuo koilliset lisävedet (Oriveden
y. m.) Kuopion läänistä; d) Enonveden kaakkois-
osa eli Haukivesi, laskeva Pihlajaveteen, joka
Punkaharjun tykönä ottaa kirkkaan Puruveden,
lisättynä Oriveden toisella lasku-haaralla, ja sitte
aienee Haapaveden järven ja Puumalan salmen
kautta varsinaiseen Saimaasen; 2) lännenpuolella
vedenjakajaa: a) Päijänteen itäinen vesihaara,
johon kuuluvat Kyyvesi, Puulavesi ja Jääsjärvi,
jotka johtuvat Tainionvirran kautta Päijänteesen;
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li Puulaveden toinen iaskuhaara mullinteitä ( \\'uo-
liijärci y. m.i Kymijokeen.

Kaupungit: 1) Samossa: Mikkeli (1,200 asuj.),
luoteesen Saimaasta pistämän lahden rannalla; läänin-
hallitus ja lyceumi. — Samonlinna (1,000 afuj.),
saarella Haulimeden ja Pihlajameden malilla, Sää-
mingin pitäjässä; wähemmän-arwoinen kauppa. —2) Hämeessä: Heinola (1,000 asuj.), Ruotsalais-
järmestä tuleman Iyrängön kosken marrella; lyceumi.

Savonlinnan kaupunki on saanut nimensä siinä ole-
vasta linnasta, jonka Eerikki Tott rakensi Olavinlinnan
nimiseksi. Kristiinan pitäjässä on Raaheenlinnan kar-
tano, on linnanjäännöksiä; Rantasalmella Haapa-
niemi, ent. sotakoulu. Sotatappeluja (v. 1789) oli Par-
liunmäen (Rantasalmella), Porosalmen (Mikkelin pitä-
jässä) ja Puumalan salmen luona. Mikkelin pitäjässä
«n Otavan maanviljelys-kouluja Joroisissa Huutokoshen
rautatehtaat.

6. Kuopion lääni — pohjainen Karjala, pohjai-
nen Samo ja Hameen koillis-kulma. — Suuruus:
812 Q>en, — Rajat: Wiipurin, Mikkelin, Naasan
ja Oulun läänit sekä Nenäjä (Aunuksen lääni, lon-

kerinkimestä iiolmikantaan).
Maa on ylimalkaan epätasaista (huomaa: Suo-

menselkä, Eamon harju, Karjalan harju ja Salpaus-
selkä); siinä un joko muoriharjanteita, yksinäisiä ylän-
teitä ja symiä laaksoja taikka laajoja jänniä (kaakkoi-
seen mesistoön kuulumat Pielisen jaKallameoen haa-
rat sekä keskiseen mesistoön kuuluma Rautalammen
haara) ja meteliä soita ja nemoja. Pohjainen osa on
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muorisempaa kuin eteläinen; Karjalan ylänteet kor-
keampia, mutta loiniempia kuin ©aroon, Useat niistä
omat harjalle asti ruokamullalla peitetyt ja sen muoksi
joko roiljelttjjä taikka kaunista metsää faSroaroia. Maan-
laji on fIroista hiekkamultaa ja liejusamea; paikoit-
tain kuitenkin liljaroampaafin mustaa multaa. Kas-
kenpoltolla saadaan enin osa nnljamaroja, jotka ta-
mallisina nmosina riittamät tarpeesen. Enimmät hei-
nät saadaan kuiivatuista soista ja new «niityistä; jä-
tetyillä kaskimailla on runsas ja rooimafaä laidun.
Karjanhoito on sangen hyotyisä elinkeino ja suuret
ivoimäärät roiebään Venäjälle. -§eroojet omat hymiä
ja rooitoffaana kauppatnmarana. Paras sisääntulon
lähde on pohjais- ja itäpuolten lumeissa metsissä;
sahaliike juuri ja milkas. Nedet omat rikkaita rauta-
mudasta, josta myös metallia sulatetaan; muista ti-
roennäiS=ainei§ta huomattakoon kupari (Karjalassa),
talkki ja rouolufhoi. Rautaruukkeja ja pajastoja on
useita. Metsästys sekä metsänlintujen ja turffinaljfo=
jen kaupitseminen ei ole Vähäpätöinen. — Asujamet
oroat Karjalaisten heimoa ja osa heistä tunnustaa
a,reifan=uSfoa (Ilomantsin ja Liperin pitäjäläisten
seassa).

Suomenselkä kulkee rajana Pohjanmaata vas-
taan; siitä lähtevät Karjalan harju ja Savon harju
menevät ensin jotenkin likekkäin etelää kohden
molemmin puolin Kallavettä ja sen pohjaisia lisä-
vesiä, kunnes edellinen kääntyy kaakkoon päin
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ja vihdoin yhtyy mutkikkaasen Salpausselkään.
Yksityisiä vuoria ovat: Föllömäki (839 j. kork.)
läänin luoteis-nurkassa jaPisavuori Savon jaKar-
jalan rajalla, tunnettu luolastansa ja vuorikristal-
leistansa. —• Vesiä: 1) Päijänteen vesistöön kuulu-
vaiset Nilakkavesi, Konnevesi y. m.; 2) Saimaan
vesistön läntiseen haaraan kuuluvaiset: lisalmen
järvet, Onkivesi, IViannon koski, Maaninkavesi
ja Kallavesi, joka viimmeksi mainittu, kuten en-
nen on mainittu, menee Saimaata kohden kahta
tietä, joista Läntinen sisältää Koirusveden, Kon-
nuskosken, Unnukkaveden ja Warkauden kosken
sekä itäinen Suvasveden y. m.; 3) Saimaanvesis-
tön itäinen haara, jonka lähteet ovat Venlalla
saakka ja johon kuuluvat Pielisjärvi (Karjalan
suurin järvi), Pielisen-joki, Pyhäselkä ja Orivesi,
joka ennen sai lisävettä Hb'ytiaisesta, joka nyt

Höytiäisen kanavan kautta menee suorastaan
Pyhäselkään.

Kaupungit: 1) SamoZsa: Kuopio (6,000 asuj,),
kauniilla paikkaa siinä, jossaKelloniemen ja Toimalan
malinen salmi yhdistää Kallameden kaksi selkää; lää-
nin ja hiippakunnan hallituksien sija; lyceumi; mel-
koinen kauppaliike; 2) Karjalassa: Joensuu (1,100
asuj.), kauppakaupunki Pielisenjoen suussa.

Kuopion kaupungin vastapäätä oleva ?<>i!.'ala on
tunnettu 1808 vuoden sodasta, ja kaupungin vierinen
PujomäH kauniista näköalasta;lähellä on myös Le-
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väisten maanviljelys-koulu. lisalmen kauppala lisalmen
pitäjässä ja Wirran silta (Koljonvirran ylitse), molem-
mat tunnetut 1808 vuoden sodasta; Juvankosken rauta-ruukki ja pajasto Nilsiässä, samoin Warkaus Leppä-
virroilla. — Wärtsilän maasuuni ja rautatehtaat Tohma-järvellä sekä Möhkön maasuuni Ilomantsissa. — Pyhä-
järvestä Wiipurin läänin rajalla menee Oriveden etelä-
puoleen Puhoksen virta, joka on siitä merkillinen, että
siellä (v. 1833) rakennettiin Suomen ensimmäinen höyry-alus ~llniarinen", jopa puutavarain kuljetusta varten
erään järvien välisen taipaleen ylitse (v, 1840) 100 sylen
pituinen rautarata, joka siis oli ensimmäinen rautatie
meidän maassa.

7. Soofoil lääni = eteläinen Pohjanmaa, luo-
teinen Häme ja koillis-kulina satakunnasta. — Suu-
ruus: 756 Ursien. - Rajat: Pohjan-lahti, Oulun,
Kuopion, Mikkelin, Hämeen sekä Turun ja Porin
läänit.

Pohjanmaa on alanteista tasankoa, joka on
amarin Suomessa ja jossa on ainoastaan matalia
mäkiä ja muutamia yksityisiä muoriharjuja. Sen ta-
sangon rajana on idässä ja kaakossa Suomenselkä,
joka eroitta» Pohjanmaan Hämeestä ja Satakunnasta,
tekee itäosan epätasaiseksi ja lähettää juureltansa jou-
kon jokia mereen. Meren ranta on pitkältä laitoa
ja rannikkoa seuraa runsas saaristo, jonka uloimmat
osat oraat Merenkurkussa. Pohjanmaan eteläosa on
hedelmällistä sannmaata (erittäinkin Kyrönjoen war-
silla ja rannemmallll), ja se on tiheässä asuttua, [)t)=
min nnljeltnä ja runsasnnljaista (suurijnmäiset Waa-san rukiit); Ison-Kyrön pitäjän suuret peltomaimot
omat tulleet sananlaskuksi, samoin luin Limingan mi-
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tyt etelänpuolella Oulua, Tasangon pohjais-osa on
laihempaa hietamaata, mutta antaa sekin miljaa tar-
peeksi. Suonmiljelykset omat muuttaneet laajat ra-
meiköt miljamiksi pelloiksi ja niitynhoitoa harjoitetaan
innokkaasti. Sisäpuolissa on terraan, tärpätin ja hart-
fin malmistus tärkeänä elinkeinona; mutta yleiseen
oraat metsät hymin kulutettuja. Meressä harjoitetaan
etuisaa silakankalastusta ja hylkeenpyytöä, Kimikun-
nan marat ja siis ruutkiliiketin oraat wähäarwoiset.
— Asujamet oraat taitamia kaikellaisissa käsitöissä,
ja ollen maan parhaita laimanrakentajia ja lirmes-
miehiä otetaan heitä mieluisani semmoisiksi. Pitkin
meren rantaa asumaiset oraat sukuperältänsä Ruotsa-
laisia; mutta muut Suomalaisia Hämäläisiä).

Jäf)än läänin kuulumat osat Hametta ja Satu-
kuntaa, jotka Hämeen harju eroittaa toisistansa,
oraat täynnä korkeahkoja harjuja ja kankaita setä jän-
niä ja soita, joiden ympäristöillä »viljellyt mainiot
omat hallanarkoja ja maanmiljelytseen »vähemmin so-
pimia. Metsät oivat täällä mielä laajoja, tuottamat
laiman-rakennuspuita merikaupungeille setä omat kar-
hujen, jopa hirmienkin pesäpaikkoina.

Vesiä: 1) Pohjanmaan osan joet: Wetelin-joki,
Ähtävän-joki (Livon lähteestä Suomenselän ja Hä-
meen harjun nurkkauksessa), Lapuan-joki, Kyrön-
joki (Kauhajoki ja Ilmajoki) ja (vähempi) När-
pään-joki; 2) Hämeen osassa: Päijänteen vesis-
tön pohjainen haara, jossa etevin on läänin suurin
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järvi Keitele, josta vesi Saarijärven ja Laukaan
pitäjäin järvien ja koskien (Kuusankoski ja Kuhan-
koski) sekä vihdoin Haapakosken kautta putoaa
Päijiinteesen; 3) lounaisen vesistön pohjainen lisä-
haara: Atsärinselkä. Keuruunselkä ja Tarjanne»
y. m., jotka Mäntän kosken kautta, Hämeen lää-
nin rajalla, laskevat Näsijärven vesiin.

Kaupungit: 1) Pohjanmaalla: Kokkola (2,000
afuj.i, meren rannalla; lnceumi; hywä kauppa; Pie-
tarsaari i2,100 afuj.), meren luona; hywä kauppa
ja muutamia tehtaita; Uusi Kaarlepyu (1,200 afuj.),
lähellä Lapuan-joen suuta; lansakoulunopettaja-semi-
nari; mähäinen kauppa; Nikolain-kaupunti, ent,
Waasa (5,000 afuj.), meren rannalla. Mustasaaren
pitäjässä; honnoikeus, läänin kmuernööri, lyceumi ja
useita muita kouluja; suuri ja milläs kauppa, muu-
tamia wapriikeja; Kaskinen (800 asuj.'>, saarella
Närpään pitäjässä, oiroallisine satamoineen; kauppa
mähäinen, fi(afanpm;tö pää-elinkeinona; Kristiina
(2,500 asuj,), meren luona Lapmärtin pitäjässä; hy-
löin nnlkas kauppa, — 2) Hämeessä: Iniuästylä
(1,600 afuj.i, Laukaan pitäjässä, Päijänteen llyiväs-
jänoen) pohjais-rannalla; lyceumi sekä kansakoulun
opettajain ja opettajattarien seminari.

Xikolain-kaupungin laivasatama on Brändö ja van-
han VVaasan vieressä on Knrsholma. eut. linna,nyt maan-
viljelyskoulu, Sodasta v, 1803 muistettavia tappelu-
paikkoja ovat: Juutas (Uuden Kaarlepyyn pitäjässä),
Oravainen (Wöyrin pit.),'Lapuan Isokylä (Lapaan pit.),



Salmi ja Huomin silta (Kuortaneen pit.) sekä Aiarv.t
(Alavuden pit.); v. 17U tappelu Xajiueella (Ison Kynin
pit. I. — ihtermyrti. ruutitohdas Ilniajrmlla; Kimi,.'nm.
tiinuikki Wiiyriss;i: liv.rga. lasiruukki Pirttiliin pit:ssä.— HiimePssa: Karstula ja Li nl'ulahti. Siiiiri jfirvcllä.
sotatappelnja v. 1S0S;Tamilqn, maanviljelys-koulu Saari-
jiirvellii.

8. Oulun jo Kajaanin lääni — pohjainen ja
enin osa Pohjanmaata, Suomen osat Lapinmaata ja
Länsipohjanmllllta uornion=joen ja Tunasfelan nmo=
ren mälilläj. — Tuuruus: 3,027 Qpen. «suurin
lääni). — Najat: Pohjan-lähti, Ruotsi <Tornion-joki)
Norja «Tenojoki), Nenäjä lArtankeli ja Aunus), Kuo-
pion lääni (Suomenselkä» ja Naasan lääni.

Pohjanmaa ja Suomen osa Länsipohjanmaata
on Maanselästä Pohjan-lähteen päin kattamaa maa-
alaa. Tisimmillä nlänköpuolilla kulkemat Maanseltä,
Kainuunseltä ja Suomenselkä sinmharjuinensa, joiden
nenöillä on korkeita kukkuloita, hietakankaiden ja moni-
lukuisten jännien (Tulujärrai lisämesineen sekä jänvet
idänpuolella Maanseltää» sekä sanomattoman suurien
soiden ja rämeiden millillä. Matalaa ja tasaista
rantamaata kohden menee useita harjuja ja niiden
millissä jokia, Maanlaatu on emmmiten laihaa ja
maanwiljell)s hmuin epäluotettamaa useasti sattumain
«öhallain rouoffi. •'dnroin miljeltyä ja tiheässä asut-
tua on rannitkopuoli; sisäosissa harjoitetaan suon-
nuljelystä jakaskenpolttoa. Niityt, etenkin jokien mar-
silla, ja laitumet omat lihmvia; karjanhoito on sen-
tähden etemä-armoista tälle maakunnalle. Limingan
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niityt etelänpuolella Sutun kaupunkia oivat yhtä mai-
niot kuin Ison-Kyrön pellot. Sisä- eli ulipuolissa
(Kajaanin lääni = Kainuunmaa) omat metsät säily-
tettyinä parhaiten kolo maassa jasiellä poltetaan pal-
jon terroaa, jota pitkin mirtaamia jokiaroiebään ranta-
kaupunkeihin' rantamaa on metsätöntä. lännet omat
kalaisia ja joet (mursinkin pohjaisemmat) rikkaita lo-
hista ja taimenista; muutamissa mesissä tamataan
helmiä. Metsästys »linnustus» on hyötyisää, 3ärrai=
ja suomalmista ei ole puutetta ja rautateollisuus on
nykyisempään aikaan kohonnut. — Suomalaisina asu-
jamina on Karjalaisia ja Kainulaisia «Hämä-
läisiä), kestämäistä ja ramakkaa kansaa, jofa karskisti
tekee maaranalaisia koskimattoja.

Lapinmaa on laaja, mutta Harmassa asuttu, ja
siinä on joukko muoria ja harjanteita, laaksoja, kan-
kaita, korpia ja soita. Wiljakasweja ja juurihedel-
miä miljelläan airaan mahan; Suomen pohjaisim-
massa pitäjässä, Utsjoella, on maanmiljelys melkein
tuntematonta. Hymiä marjanlajeja on runsaasti;
metsät ulottumat Inarinjärmelle asti. Nähälukuinen
kansasto saa elatuksensa metsästyksestä, kalastuksesta
ja karjanhoidosta; peuranjäkälä antaa raminnon peu-
roille »poroille), joka eläin on kaikki kaikessa. Kuu-
luisia omat Lapinmaan lukemattomat hyttyset eli sääs-
ket, jotta omat suurena rasituksena ihmisille ja elu-
koille. Ne kultajuoniset maakerrokset, joita on pitkin
Imalojoen alajuoksua (Inarinjärmeen), antamat jom-



69

moisenkin moiton työntekijöille. — Warsinaisina asuja-
minä omat Lappalaiset, mutta enimmäksi osaksi on
Suomalaisia. Edelliset jakautumat Kalastaja-
Lappalaisiin jännien ja jokien tienoilla ja Pai-
mentolais- eli = £appalaifin, jotkakesiksi
menemät Norjan tuntureille ja taimet omat kotona
sekä asumat peuranmuodilla tahi sarkakankailla peite-
tyissä seimäsmajoissa, nimeltä ~tota." — Lapinmaa
jaetaan 7 osaan eli Lappiin, nimittäin: 1) etelän-
puolella Maanselkää eli „Lapintuntureja :" Tornion
eli Enontekisten jaMuonioniskan (pitkin Muonion-
jokea), Kittilän (Ounasjoen tykönä), Sodankylän
(Kemijoen luona) ja Kuolajärmen (itäisin) lapit;
2) pohjaispuolella Maanselkää (Suolaselkää) : narin
ja Utsjoen lapit. Niittä miimmeksi-mainittua sano-
taan yhteisellä nimellä „Kemin lapiksi."

Vuorista mainittakoon: 1) Pohjanmaalla: Kai-
nuunselkä (itäisen ylängön rajana), Kuusamon
kukkulat /Vuo en, Ukonvaara ja Tivaava
(1,600—1400 j. kork., joilta sydänyön aurinko
näkyy Juhannusyönä ja joiden huipuilla lumen
sanotaan pysyvän kesälläkin) sekä etelämmällä
Hyrynsalmessa Teiriharju; sitte vielä Aavasaksa
(Tornion-joen varrella), jossa paljo matkustajia
käy katsomassa sydänyön aurinkoa; 2) Lapin-
maassa: Pallastanturi (2,889 Suom. j. kork.,
Muonion-joen varrella), Peldoivi (Tenojoen luona),
Ounastunturi (Ounasselän pohjais-osassa), Taik-
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kunaoivi (kussa Suola- eli Saariselkä kääntyy var-
sinaisen Maanselän nimellisenä etelää kohden) ja
Mutkavaara (idänpuolella Inarin-järveä), jossa Ve-
näjä, Norja ja Suomi yhtyvät. — Vesiä: 1) Poh-
janmaalla: Tornion-joki (Ruotsista) sekä sen haa-
rajoet Muonio ja Tenkeliö (ctelänpuolella Aava-
saksaa), Kakamajoki. (Länsipohjanmaanitä-rajana),
alempi osa Kemijokea ja sen haaraa Ounasjokea,
sekä Simojoki (Simojärvestä), li-joki (lijärvestä):
Kiantojani, Wuokkijärvi, Jalokoski y. m. koil-
lisesta Oulujärveen, johon myös, paitsi muita,
idästä laskee Nuasjärvi, Kajaanin-joen eli Koivu-
kosken sekä Ämmäkosken (ja Ämmän kanavan)
kautta ja jota sitte Oulujoki johtaamereen : Siika-
joki, Pyhäjoki ja kaksihaarainen Kalajoki; idän-
puolella Maanselkää Kitkajärvi y. m., jotka las-
keutuvat Wenäjän kautta Pohjaisen Jäämeren lah-
teen Wienan-mereen ja sen osaan Kantalahteen;
2) Lapinmaassa: Norjan rajana Skekskemjoki,
Inarinjoki ja Tenojoki, laskeva Suomen pölisi.
simmasta huipusta Norjan kautta Jäämereen; saa-
rekas Inarinjärvi, joka ottaa Ivalojoen ja itse
menee (Norjan ja Wenäjän rajalla Patsjoen kautta)
Jäämereen; järvet Koltajaur ja Kilpisjaur anta-
at Maanselän juurella (Suomen pohjaisimman osan,

Korjaan lähelle Jäämerta pistävässä läntisessä kul-
massa) alun Könkömälle, joka synnyttää Muonion:
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Ounasjoen alku-osa ja ylipuoli Kemijokea sekä tä-
män lisäjoet, Killinen y. in.

Kaupungit: 1) Pohjanmaalla: Raahee (3,400
asuj.), Satoisten pitäjässä, meren luona; hnwä kauppa,
melkoinen lanvasto; Oulu (<5,500 asuj.), Oulujoen
suussa (93ierifo§feHaj, lääninhallituksen sija, eteivä
kauppakaupunti; lyceumi ja muita kouluja, muutamia
tehtaita <esim. mainio nahkaparkitto»; Kemi, äsken
perustettu, Kemijoen mieressä; Kajaani (700 afuj.),
pieni kaupunki sisämaassa Paltamon pitäjässä, Koinm-
kosken rannalla; niähäinen liike. 2) Länsipohjan-
maalla: Tornio (900 afuj.)/ saarella Tornionjoen
suulla; tekee kauppaa taloilla (lohilla) ja Lapin ta-
lvaroilla.

Kajaunin luomi on hävitetty Kajaanin linna, saa-
rella Koivukoskessa. — Sotahistoriassamerkittäviäpaik-
koja ovat: I'ulkhila. Utu-ulahti ja SiHajol-i, Siikajoen
varrella, tappeluita v. 1808. sekä Olki joki, kylä Sälöi-
sissä, tunnettu sovinnonteosta, joka lopetti 1&O8 vuo-
don sodan. — Koivikon maauviljelys-koulii ja Kurimo-
Ämmä/i rautatehtaat Muhoksessa: Joliinaan-n maanvil-
jelys-kouluHaapajärvellä ;Kiannon rautapajasto Hyryn-
salmella: fusihijlu. lasiruukki lissä.
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Yleissilmäys Suomen lääni- ja maakunta-
jakoon.

Läänit, Ma akun n at.

Läntinen ja suurin osa Uutta
maata sekä osa kaakkoista 'Hämettä. ,radoninaan lillui

Varsinais-Suomi. läntinen Sa-
takunta, pieni osa läntistä
Uutta maata ja Ahvenan-
maa.

Turun ja Porin lääni

Lounainen osa Hämettä, itäi-
nen Satakunta ja osa luo-
teista Uutta maata.

Hämeen lääni

Eteläinen Karjala, eteläinen
osa Savoa sekä vähäiset
osat Hämettä ja Uutta
maata.

Wiipurin lääni , , ,
Keskinen Savo ja itäinen

Häme.Mikkelin lääni
Pohjainen Karjala, pohjainen

Savo ja Hämeen koillis-
kulma.

Kuopion lääni

Eteläinen Pohjanmaa, luotei-
nen Häme ja koillis-kulma
Satakunnasta.

Waasan lääni

Pohjainen ja enin osa Poh-
janmaata, Suomen osat La-
pinmaata ja Länsipobjan-, maata.

Oulun ja Kajaanin lääni

Yleissilmäys Suomen hiippakunta- ja lääni-
jakoon.

Hiippakunnat. Läänit.
| Turun lääni, "VVaasan lääniI paitsi Hämeen osaa sekä

I länsi-osat Hämeen ja Uu-
denmaan lääneistä.

Turun arkki-hiippakunta
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Hiippakunnat. Läänit.

\Viipurin ja Mikkelin läänit
sekä itä-osat Hämeen ja
Uudenmaan läänejä.

Porvoon hiippakunta .
Kuopion hiippakunta , Oulun ja Kuopion läänit.

Yleissilmäys, miten on eri läänien

') Tähän on myös luettuna Suomeen "kuuluva osa
Laatokkaa eli 140 ~pen.

I,
2,
O.
4.
5.
6.
7.
8,

suuraus
maantiet.

neliöpenik.
Ouluu lääni 3,027
Kuopion „ 812
Wiipurin ,', 791 *)
Waasan „ 756
Turun „ 446
Mikkelin ,, 415
Hämeen „ 401
Uudenmaan „ 214

6,862

likimääräinen
väkiluku ja asujauten

keskimäärä
neliöpen:IIa.

180,000 60
230,000 300
270,000 340
330,000 440
325.000 725
170,000 425
200,000 500
190.000 875

1,895,000 270

8
7
6
4
2
5
3
1

1,895,000 270
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Venäjä.
Nenäjän maltakunta, jolla on alusmaita Euroo-

passa ja Aasiassa, on laupeudeltansa lähes 400,000
eli noin kuudes osa kaikkea mannerta maa-

pallolla ja suurin kaikista maltakunnista; ja mäki-
luku on 80 miljonaa. Sen Euroopalaisessa aluu-
besfa on kaksi maltiollisesti eroitettua osaa, mm. We-
näjan Keisarikunta ja Suomen Suuriruhtinaanmaa,

Nyt otetaan puheeksi Nenäjän keisarikunta eli
Euroopalainen Venäjä.

9lajol: Pohjainen läämeri; Uralin muoret ja
joki; Kaspian meri, Kaukasus-muoret ja Musta meri;
Turkinmaa, Itämältä, Saksa, Itämeri ja Suomi.

SuulUUs: 90,000 Qpen., Euroopan suurin malta-
kunta, puoli Euroopan.

Lahtia ja sisämciiä: pohjaisessa! Vienanmeri
(ja sen sisälahdet Kantalahli, Onegan lahti ja Wie-
nan lahti) sekä Kaaran meri; etelässä: Asoman
meri, joka Kertschin salmen kautta on yhdistyk-
sessä Mustan meren kanssa; lännessä: Riian-
lahti ja Suomen =

lärwiä: Laatokka eli Saboga, Euroopan suu-
rin järwi, Ääninen eli Dnega, Peipsi eli Peipus,
Ilmajärmi eli Ilmen ja Walkeajärwi eli Bjelosero,
kaikki Itämeren puolella, sekä Im andra Lapinmaassa.

Jokia:Petsjora, Mesen, SOBiena (ja sen oikean-
puolinen simujoki 2St)tfjegba) sekä Cnega juoksemat
Jäämereen; Symäri eli Smir, Äänis-järmestä Laa-



tokkaan, johon myös tulee Welhojoki eli Nolchoni
Ilmajärmestä; Nemajoki Laatokasta Suomen lah-
teen, Wäinänjoki eli Dyna Riian-lahteen, 3öeich-
seli sekä sen firoujoft Bug Itämereen; Tnjestr ja
Dnjepr lsekä tämän oikeanpuolinen simujoki Pripjät
jaroasemmanpuolinen TesncN Mustaan mereen; Don
Asowan mereen; Wolga, Euroopan suurin joki «selä
sen oikeanpuolinen simujoki Oka jamasemmanpuolinen
Kama), ja Urali Kaspian mereen.

Kanavia: Marian kanava, Walkeajärven ja Äänisen
välillä: Wygchnei-Wolottchokin kanava, erääu Wolgau
sivujoen ja Ilmajärveen laskevau pienen joeu välillä;
Laatokan kanava, joka yhdistää Syvärin, Wäinäujoeu
ja Nevajoen: v. m.

Snnrin: Yömaja Semlja ja atga t §, joiden
walillä on ~&aaran portti", sekä Kalgujem lää-
meressä; Saarenmaa eli Kurensaari ja Hiiden-
maa Itämeressä.

Niemiä! Kuola ja Kanin pohjasessa selä Ärim
etelässä.

?)lanföjö ja Wl!«lill: Venäjä on yleiseen pidet-
täwä suurena tasankona, nimeltä Itä-Euroopan
tasanko, jossa on oikeastaan maan kaksi ylänkö-
seutua, nim. = 23enäjän ylänkö, jonka län-
tinen ja korkein (noin 1,000 jalk.) osa on Naldai
eli Nolchonsti-metsä, sekä Etelä-Nenäjän
ylänkö. Itärajalla kultarikkaat Uralirouoret, ete-
lärajalla lumipeitteinen Kaukasus, Krimin niemi-
maalla Taurian muoret.
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Man-ala on roaltafunnan suuren laroeuben
ivuoksi maihettelema, mutta ylimalkaan kylmempi kuin
läntisen Euroopan maissa mastaamain lemeysasteiden
kohdalla.

Tuotteet ja elinkeinot. Kylmässä pohjasessa on
kasmullisuus huono ja maanpinta on täytetty laajoilla
rämeiköillä, nimeltä tundrat (tunturit), jotta omat
jäässä kaiken muotia. Täällä owat kalastus ja met-
sästys pää-elinkeinoina; eikä missään Euroopan maassa
olekaan niin runsaasti turtkinahoistaan etemiä eläi-
miä kuin Wenäjällä, samoin kuin sen järmet ja joet
omat mitä kalaisimpia. Metsiä on Venäjällä lameita,
suurimmat ja kauneimmat keskisessä ja lounais-osassa,
joissa seuduin sekä länsipuolilla maaniviljelystin on

korkeimmalla kannalla ja tuottaa suuret marat miljaa,
pellamaa ja hamppua; lehmuspuista kiskotut niinet
ja näistä tehdyt niinimatot omat Elmana kauppata-
marana. Etelä-osassa on Mustan meren pohjais-
puolella summattoman suuria aromaita, jotta kas-
wawat mittatoaa ruohoa, maan kesän helteellä kui-
mettumat. Täällä on paimentolaiselämä ja karjan-
hoito pääasiallisena toimena; aromaan hemoset omat
mainioita. Krimin seuduilla kasmaa oiivallisia hedel-
miä, ja Krimin lammasten nahat omat kuuluisia.
Kimennäiskunta on monessa suhteessa runsas; kulta
ja platina (Uralissa) antamat rikkauksia, rautaa saa-
daan monessa kohden, hnmiä firoil;iilen=roaroja on
myös; summattomat määrät suolaa hankitaan kaak-



loisista aromaista. Wapriikiteollisuus jakauppa omat
laroeat ja monipuoliset; markkinoilla tunnetaan Ve-
näjän 'vehnäjauhot, tupakka, juhtinahat, turkikset, Wol-
gajoen faraiari (famptfatan määfmää), öljyt, köysiteot-
set, monellaiset kankaat ja rautatavarat,y, m. Kaup-
paa ja muuta tukkuliikettä edistämässä on monet sa-
dat penikulmat rautateitä, niin myös kanamia.

Asiljamet, lumultansa noin 70 miljonaa, omat
enimmäkseen Siamilaiseen kansalahkoon kuulumia Ne-
näläisiä sekä niiden heimolaisia Puolalaisia ja
Lättiläisiä; näitä paitsi on Suomalaisia, Ta-
tarilaisia, Mongoleja, Juutalaisia j. n. e.
— Kansan simistys on mielä alhaisella kannalla;
korkeampi kouluopetus on hymä (8 yliopistoa, akate-
mioita, gymnaseja j, n. e.) — Naltio-uskonto on
greikkalais-katolinen, mutta muuten löytyy lutherilai-
sia, ruomalais-katolilaisia, juutalaisia ja Mahometti-
laisia. — Hallitusmuoto on rajoittamaton yksin-
malta eli monarkia, jonka päänä on keisari. Kor-
keimmat mirkakunnat lähinnä keisaria omat: m aitio-
neumosto, johtama senaati, maltakunnan ylin
tuomioistuin, ja pyhä synodi, jolla on korkein malta
menälllis-areikkalaisen kirkon asioissa. Hallintoa hoi-
tamat ministerit, kenraalitumernöörit ja
tumernöörit.

Historialliueu silmäys. Weuäjällä asui muinoin Skyta-
laisia ja Sarmatilaisia. Vasta yhdeksännen vuosisadan
keskivälillä perustivat pohjaismailta (Skandinaviasta)
retkeilevät AVarägit Rurikin johdolla omituisen valta-
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kuonan, joka pian suureni. Noin v. 1000 rupesi Wla-
dimir Suuri kansoinensa kristinuskoon. Waltakunta
heikkoni heikkonemistaan hänen jälkeläisensä aikana
sen kautta että se jaettiin useihin ruhtinaskuntiin, joista
Moskovan ruhtinaskunta oli etevin. Niinpä sitte Mon-
golit 13 vuosisadalla panivat Wenäjän ruhtinaat veron-
alaisiksi, jota tilaa kesti aina 15 vuosisadan lopulle,
jolloin Ivan Wasiljevitschin onnistui yhdistää koko
Wenäjä valtikkansa alle. VVielä kerran seisahtui val-
takunta edistymisasiansa, kuin noin v, 1600 Rurikin
suku kuoli loppuun ja monenlaisia sisällisiä häiriöitä
tapahtui, jolloin Puolalaiset ja.Ruotsalaisetvalloittivat
eräitä osia. Romanovin hallitsija-suvun alusta aikain
(v. 1613) ja varsinkin sitten, kuin Pietari Suuri nousi
hallitusistuimelle (v. 1689-1725) on Wenäjä kummas-
tuttavan nopeasti tullut voimalliseksi jaastunut Euroo-
pan n, s. sirjrivaltain joukkoon. Ruotsilta valloitettiin
Itämeren maakunnat takaisin ja osti Suomea;Persia-
laiset masennettiin ja Turkinmaata hätyytettiin. Kai-
killa tavoin ja omalla esimerkillänsäkoeui Pietari Suuri
saattaa vastahakoista kansaansa Euroopan sivistyksen
yhteyteen. Vanhan venäläisen ~tsaari' nimen oheen
otti hän itselleen eurooppalaisen nimen ~keisari." Vuo-
desta 1762 aikain on Wenäjän hallitusistuimella ollut
saksalais-tanskalainen Holstein-Gottorpin suku; ja tä-
hänkin sukuun kuuluvat keisarit ja keisarinnat (esim.
Katarina II menneen vuosisadan loppupuolella) ovattehokkaasti toimeen panneet valtakunnan suurentamista
ja sivistämistä. Wenäjä valloitti Aleksander I:n aikana
v, 1809 Suomen;Puolasta otettiin osia, vihdoin kaikki,,ja ennen omituisena kuningaskuntana oltuansa on se
nyt täydellisesti yhdistettynä YVenäjään; Turkin an täy-
tynyt antaa osansa Wenäjän keisarikunnan suuruuteen;
Aasian maanosassa kestää vielä valtakunnan laventa-mista. Nykyisen keisarin Aleksander II:n suurin ansio
historiassa on elinorjain vapaaksi-päästäminen.

Villan illto. Venäjä UN ylsi Euroopan n. s.
fuuritoaitoja (joira omat turoultaan nuiji, nim. We-
nijä, Salsa, Itämältä, Ranska ja Snqlanti). —
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Nenäjä jaetaan historiallisessa katsannossa 7 pää-

osaan, jotka omat: Iso Menäjä (feSftmäinen ja
pohjainen ofa), 23af) a Senaja (®njeprtn keski-osan

IisakintoriPietarissa.

ympärillä). Itämeren maakunnat (Inkerinmaa,
Vironmaa, Liiminmaa ja Kuurinmaa), Sänf|i= 2Be =

dia, Puola «läntisin, Neichselin keski-osan seu^
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duilla), Etelä-Wenajä ja Itä-Nenäjä. — Hal-
linnon suhteen on euroopalainen Nenäjä jaettuna 58
kumernementtiin jääneihin), joilla tamallisesti on
nimensä kumernöorien asuinkaupunkien mukaan.

AVenäjän kuvernementit ovat seuraavat: 1) Itäme-
reeu maakunnissa 4: I'ictarin (ent. Inkerinmaan). >!'«-
ronmaan. Lilrinmaan ja Kuurinmaan ; 2) Isolla YVcnä-
jällä 19: Arkani/elin (pohjaisin), Aunuksen eli Olonetsin.
(Aänis-järven ympärillä). M'olo:/tlan (\Yienan naarain
Subonan ja YYytsjei>dan seuduilla), Xor/jvriidin I Uraa-
järven ympärillä), Pskoi-in (Peipsenjärven luona), Teerin,
Jaroslavlin. Kintroiiian ja Sisc/tni-Xorf/orot/i» 'ylisen
"\Yolgan tienoilla). Orclin (lue : Arjolin). Kalinjan. Tnlan,
Moxkcciin, \\'/ail'tmirin. Hjiisanin ja Tambiica» (Okan
tienoilla). \\'orotwschi>i ja Kurtkin (etelässä) sekä ,>'»,<>-
lenskin (I'njepria yli-osain seuduilla): 8) Viihällii Wc-
näjällä 4: Kiocan eli Kijcviu (länuenpuolella Dnjepriä)
sekä Tc!u'nti'ji"-an, Poltaran ja Ilarlttiean (iiläiipuolella
])njepriäj; i\ l,aiisi-\Veiiäjällä S: Koe non. \Vilmin ja
Groilnon (Uinnossä), M"drlishin. Moliilceun ja Mciitkin
(iilässä) sekä XVolhynian ja Vvdultan (etelässäj: 5j Puo-

10: M\ir.isi:i:an (keskellä), lladomin. Kieleen.
PjHtskuran ja Kulinchin (läiiiienpuolella eichseliä).
Lublinin. Suulleen, J'lotsltin. Lumsjan ja Suralkin lilluu-
puolella \Yeiehseliä); U) Ktelä-\Yenäjällä 5 : Jlc/sambian.
(lännessä), /lersunin ja Jekaterinsslarin (pulijasessa),
Tavrian (etelässä) ja Donin Kasakkain maa (koillisessai;
7) Itä-~\Veuiijäl!ä 10: I'ermian ja M'jatkan (pohjascssa).
Vfan ja IJrenhurfjin (idässä-). Kaxauiu. Siinbirthin. Sa-
maran. Saratoran ja I'eiiMn (lännessä. AVolgau keski-
osan tienoilla), Atirulianin. (Wolgan alapäässä) ja ?>«■
Un Kusakhaiii nuia (I'ralijocn ala-osau seudnilla).

1. Itämeren maakunnat.

Pie.taiin kumernementti eli Inkerinmaa
rajoittuu pohjasessa Laatokkaan, Suomeen ja Suo-
men-lahteen, lännessä Naroniaan ja Peipsenjärmeen;
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Wironmaa on etelänpuolella 2uotnen=lal)tea, län-
nessä Naromasta, pohjasessa Liiminmaasta, ja siihen
kuuluu Hiidenmaan saari; Liiminmaa on Riian-
lahden, Wironmaan, Peipsenjärmen ja Näinänjoen
roälillä, ja siihen kuuluu Kurensaari eli Saarenmaa;
Kuurinmaa on lännenpuolella Riian-lahtea, idän-
puolella Itämerta sekä lännen- ja etelänpuolella Wäi-
nänjokea.

Itämeren nmakuntain »väestö on eri sukukuntia,
nimittäin Suomalaisia (Inkerissä), Virolaisia
eli Eestiläisiä (Suomalaisten sukua, TLirossa ja osaksi
Liiroissa), Lättiläisiä (Kuurissa ja osaksi Lumissa)
sekä Ruotsalaisia (mahan, Wiron ja Siiroin saa-
rissa). — Sinnstnneemmät säädyt omat enimmäkseen
Saksalaisia ja maan mahaksi osaksi Venäläisiä.

Kaupungit: 1) Inkerinmaassa : Pietari (750,000
asuj.), Nevajoen suussa, valtakunnan pääkaupunki
ja Keisarin asunto, Euroopan komeimpia kaupun-
keja; valtakunnan suurin kauppa ja monenlaisia
tehtaita; yliopisto, akatemioita, taidekokouksia, kai-
kenlaisia kouluja. Kronstadt, eräässä Suomen
lahden saaressa (Retusaaressa), lähellä Pietaria,
vahvoilla linnoituksilla varustettu; pääkaupungin
ulkosatama ja valtakunnan tärkein sotalaiva-satama.
Schlässelburg (Pähkinälinna) siinä, missä Neva
lähtee Laatokasta; vanha linnoitus. Narva, Na-
rovan suussa; tunnettu tappelusta Pietari Suuren
ja Kaarle XII:n välillä (v. 1700). — 2) Wiron-
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maassa: Rääveli (30,000 asuj.), Suomen-lähden
rannalla, kuv. sija: linnoitettu sotasatama. Bal-
tischport, Suomen-lahdon luona; hyvin nouseva
kauppa. — 3) Liivinmaassa: Riika, (100,000 asuj.),
lähellä Wäinänjoen suuta, kuv. sija: on suuri meri-
kaupunki ja harjoittaa melkoista kauppaa (vienti-
tavaroita pellavat, hamput, vilja y. ra.). Pernau,
kauppakaupunkiRiian-lahden tykönä. Dorpat (Tar-
to), sisämaassa,oikeastaan Wiron maakunnassa; yli-
opisto (saksalainen). Arensburg, Kurensaarella.
— 4) Kurinmaassa: Mitan, sisämaassa; kuv. sija.
/Hau, kauppakaupunki Itämeren rannalla.

Pietarin suurenmoisista rakennuksista ovat mainit-
tavat: lisakin kirkko (suurin ja korkein pohjais-mailla,
sisäpuolelta marmorista, 56 jalan korkuisilla, yhtä kap-
paletta olevilla graniitipylväillä) ja Senaatin palatsi,
molemmat lisakin torin varrella, jota myös kaunistaa
Pietari Suuren kuvapatsas (hirmuisen suurella, Suo-
mesta tuodulla graniitilohkareella); Talvipalatsi (keisa-
rin tavallinenasuuto) jasen yhteydessä Eremitagi (jossa
on puutarha toisessa kerrassa ja rikas museumi), joi-
den edustalla on 84 jalan korkeuinen Aleksanderin ko-
loani (yhdestä graniitikappaleesta), Marmoripalatsi(mar-
morista ja metalleista, ilman puunkappalettakaan),
Nevskyn-prospekti (kaunein Pietarin pitkistä jasuorista
kaduista >, —Pietarin lähistössä: Zarskoje Selo eli Tsaa-
rien hovi, Gatschino, Peterhof ja Oranjenbaum, vähäisiä
kaupunkeja keisarillisine huviloineen ja kauniine puis-
toineen; Pulkova, kuuluisa observatoriumi (tähtitorni);
Siestarjoki, kivääritehdas (Suomenmaan alalla).

2. Iso Wenäjä.
Jämä on äöenäjän eri osista lcnuein ja sen ra-

joilla omat Pohjainen läameri, Siperia, 3tä=23enäjä,
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Wähä Nenäjä, Länsi-Nenäjä, Itämeren maakunnat.
Suomi ja Norja. — Tässä Nenähän maltakunnan
pääosassa asuu tietysti enimmästi Wenäläisiä, mutta
niiden ohessa myös Suomalais-kansoja, nim.: Lappa-
laisia Kuolan niemimaalla, Karjalaisia niiden
eteläpuolella, Samojedeja tundroilla koillisessa, näis-
tä etelässä Snrjänejä setä Nolgan ja ©lan tie-
noilla Mordroineja ja jeremi§f

Kaupuugit: 1) pohjaisessa osassa: Arkangeli,
Wienan varrella, lähellä Wienan-lahtea; suuri
kauppakaupunki ja pohjaisimman Wenäjän tuottei-
den (tervan, talin, hylkeenrasvan, raudan, turkik-
sien ja metsän-tuotteiden) taltipaikka. Petroskoi
eli Petrosavodsk, Äänisjärven länsirannalla; Aunuk-
sen kuvernementinpääpaikka. Kent, Wienan-meren
länsirannalla. Kuola, samannimisen niemimaan
pohjais-puolella, Wenäjän pohjaisin kaupunki. —
Solovetskoi, linnoitettu luostari ja pyhiinvaellus-
paikka eräällä Wienan-meren saarella. — 2) ete-
läisessä osassa: Novgorod, Welhojoen tulopaikalla
Ilmajärvestä, Wenäjän vanhin pääkaupunki ja enti-
sinä aikoina suuri kauppakaupunki, nyt vähäpätöi-
nen. Rijbinsk, Wolgan varrella, tärkein sisäsatama
ja "VVolgan kanaviston keskus. Nischni-Novgorod,
siinä kuin Oka laskee Wolgaan; pitää
kauppaa varten Aasian kanssa suuret vuosimarkki-
nat, joissa käy 300 tuhatta henkeä. Wladimir,
Okan syrjäjoen Kljäsman varrella; järjestyksessä
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toinen pääkaupunki; kuuluisa tuomiokirkko. Mos-
kova (600,000 asuj.), Okaan laskevan pienen Mos-
kovan-joen luona: järjestyksessäneljäs pääkaupunki
(ennen Pietaria) ja viriäkin valtakunnan toisena
pääkaupunkina pidetty sekä keisarien kruunaus-
paikka; lavein kaupunki, sisämaan kaupan keskus
ja rautateiden yhtyniäpaikka sekä suurin tehdas-
kaupunki; yliopisto ja kouluja: komeita rakennuk-
sia. Tuta, etelään päin Moskovasta, Okaan syrjä-
joen Upan varrella; valtakunnan suurimmat lii-
vääritehtaat ja muita metallitehtaita (teekyökit eli
samovarit) sekä melkoinen kauppa. Morschansk,
Okan syrjäjoen Tsnan varrella. Brjänsk, Dnjeprin
sivujoen Desnan väitellä. Smolensk, Dnjeprin var-
rella, vanhimpia kaupunkeja; suuri linna.

Keskellä Moskovaa on \Yenäjän tsaarien •vanha
linna Kreml, sisältävä useita suuria ja. kauniita linnoja,
kirkkoja (Ivan Welikin torni) ja merkillisiä kokoelmia.
Moskovassa on noin 400 kirkkoa (ja 600 kappelia),
melkein kaikki koristetut kullatuilla tahi loistavin vä-
rein maalatuilla kuvukoilla. — Lähellä kaupunkia:
koillisessa Troitsko-Hercjievin luostari, kuuluisa pyhiin-
vaellus-paikka, jossa on sanomaton paljous kalleuksia;
lännessä Borodino, tunnettu suuresta sotatappelusta (v.
1812).

3. Vähä Wenäjä.

Maha SBenäjii, jonia etelä-osa on nimeltä 11f räni,
rajoittuu Isoon 2öenajään, (Xtelä=2Benäjään ja Länsi-
Venäjään. — Asujamet owat n. s. Maloiusseja
(= Pikkuryssiä) ; lännenpuolella Dnjepriä on paljo
Puolalaisia ja Juutalaisia! etelässä Kasakoita.
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Kaupungit: Kiova eli Kijev (70,000 asuj.),
Dnjcprin varrella, ajan mukaan kolmas pääkau-
punki; vahva linnoitus ja monta tehdasta; yliopisto:
kuuluisa luostari ja pyhiinvaellus-paikka maan-
alaisilla liautaussijoilla (katakombeilla). Harkov,
lähellä Donin sivujokea Donetsia, hyvin tärkeä
kauppakaupunki (neljät suuret markkinat); yli-
opisto. Poltava, Dnjeprin sivujoen Worsklan var-
rella; kuuluisa sotatappelu (v. 1709). Berditsjev,
suuri kauppakaupunki; asujamet suureksi osaksi
Juutalaisia.

4. Länsi-Wenäjä.

2änft=2Benäjään kuuluu: 1) Sitraa, luoteinen ja
pohjainen osa, 2) Nalkea 28enäjä, koillinen ja
itäinen osa, 3) Nolhynia, keskinen osa, Litmasta
etelässä, ja 4) Podoli a, eteläisin osa. Rajoina omat:
Kuurinmaa, Iso Nenaja, Wähä Nenäjä, ©telä=3öe=
najä. Itämältä, Puola, Preussi ja Itämeri. — >)lei=
nen kansa on Litmasia Litmalaisia; Walkeassa
Venäjässä nimitetään asujamia Bälorusseiksi
lNalkoisitsi Ryssiksi), Nolhnniassa ja Podoliassa
Ruteneitsi. Aatelisto ja osa kaupunkilaisia omat
Puolalaisia; enimmasti kauppiaina on paljo Juu-
talaisia.

Kaupungit: li l.itva—a: \\"dna ,>,!!,<!!»» a*nj.),
N"ji'')iin >ivuj>>'!! \Vi!ian Viirrclla. Litvan entinen
ir!;ikau])unki: ylinpi-tij. l>ä!n*loL\
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lännessä: linnoitukset J)ijnat>w<i AVuinänjoc-ii var-
rella. Bobruish Dnjeprin sivujoen lieresinan luuna
ja Brent-Litovsk AVoichsdin sivujoen liu.trin ty-
könä. —2) Walkcassa AVenäjässä: Mohilec, Dnje]>-
rin varrella; komeakirkko.—3) AVolhyniassa: Sc/ti-
tovur, kuv. sija, hyvä kauppa. 1) I'odoliassa:
Kanienet/j, kn\. sija: vanha linna.

5. Puola.

Puola oli ennen nimeltä „Puolan kuningaskunta"
ja perustuslakien nojassa maan yhdistetty saman hal-
litsijan alle Wenäjän kanssa, mutta on kapinoillansa
menettänyt eri oikeutensa ja nykyisin täydellisesti lii-
tetty Nenäjään. — Rajat: 2änfi=3Benäjä, Itämältä
ja Preussi. — Maa on tasankoa ja Euroopan pa-
raita lviljamaita. — Asujamet omat enimmäkseen
Puolalaisia; koillisessa on Litwalaisia ja kaa-
kossa Ruteneja; marsin paljo on Juutalaisia,
— Vallitsema uskonto on ruomalais-katolinen.

Kaupungit: \Var*.<OL-a i;Js().u(io asiij.i. kcskellii
maata. >Voi,/Il>>.Ii!l kautta eroitettu l'ru(inn esi-
kaujmn.uista: Puolan kenriialikiivei-
nöörin sija: maan aiinolli-sin kauppa- ja tvln.las-
kaujiunki: lähellä kaiipuukia .\ltk-<u.ntlerin ct/.a-
ilfUl I.od:. läimefc.sä,maan toinen
teiHlaskuupunki ipunipulitavarcita). A oro-GV-c/-
--tiieetk, siinä kuin ISuu' laskee >VoU,l!>l'lii!!, linnoi-

ensimmäistä laatua. Labliu. kaakkopuolessa.
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vahva viljakauppa ja suuret markkinat. Kielce,
vuorikaupunkirauta- ja terästehtailleen, sekä Czen-
stochova luostarincen ja Maarian-kuviiieen, lou-
nassa. Kalisch, kauppakaupunki lännessä.

6. Etelä-Wenäjä.

Läntisen ja suurimman osan nimenä on myös
Uusi Menajii; itäpuolella, Donin alaosan tienoilla,
on Donin Kasakkain maa; läntisin osaonßes-
farabian piirikunta, eteläisin Sauria ja sen niemi
Krim. Rajat: Rumänian ruhtinaskunta, Wähä We-
näja, Itä-Wenäjä, Musta meri ja Turkin waltakunta.
— Asujamet omat Bessarabiassa enimmiten Rumä-
neja, muissa osissa enimmiten Nenalaisia; sitä
paitsi on uudis-asukkaita monesta kansasta (enimmästi
Saksalaisia) sekä Tatarilaisia Tauriassa ja Kri-
min niemellä.

Kaupungit: Odessa, (120,000 asuj.), Mustan
meren rannalla, valtakunnan toinen merikaupunki;
suuri kauppa viljalla jakarjantuotteilla. Bendery
linnoitus", ja Akkerman, kauppakaupunki, molem-
mat Dnjestrin varrella. Nikolajev, lähellä Bogin
suuta; sotalaivaston asema. Herson, kauppakau-
punki, Dnjeprin suussa. Novo-Tsherkask, lähellä
Donia, atamanin eli kasakkain maaherran asunto.
Simferopol, Krimin sisämaalla, Taurian kuvernöörin
sija. Sevastopol, entinen sotasatama, Krimin lou-
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nais-rannalla. Baktschisarai, sisämaassa, entinen
Krimin khanien sija.

7. Itä-Wenäjä.

Pohjaista osaa on tapana nimittää Perunaksi
ja Kasanilsi sekä kaakkoista ja osaksi eteläistä As-
trat) aniksi; Uralijocn alijuoksun tienoilla on Ura-
lin Kafakkain maa; eteläisin puoli on Kaukasia.

Rajat: Iso Nenäjä, Etelä-Wenäjä, Kaukasian
wuo«t, Kaspian meri ja Aasian maanosa. — Asu-
jamet oraat enimmiten Venäläisiä; niitä paitsi löy-
tny monta Suomalaista kansakuntaa (©nrjänejä,
Permialaisia, Moguleja, Notjakeja, Tsjeremissejä ja
Mordwinejä), Turkkilaisia (Jatareja, 2fd;un)afc§eja,
Baschkirejä ja Kirgisejä), Kalmukkeja ja Saksa-
laisia (suuri joukko uudis-asukama).

Hiuipungit: "VVolgan varrella ovat Kasan (80,000
asuj.; yliopisto), Simbirsk, Samara ja Saratov
(100,000 asuj.), jotka kaikki harjoittavat suuren-
moista sisämaan ja välikauppaa (viljaa), sekä
Astrahan (50,000 asuj.), harjoittava suurta kalas-
tusta, niin myös kauppaa Aasian kanssa. Oren-
bury, hyvä kauppakaupunki, ja Uralsk, Kasak-
kain maan pääpaikka, molemmat Uralijoen var-
rella. Jekaterinburff, Tagil y. m. pääpaikkoja
Uralin vuorikaivoksilla. Sarepta, Wolgan var-
rella, Saksalaisten (Herrnhutin uskon-lahkolaisten)
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etevin siirtokunta; viljelee runsaasti sinappia ja
tupakkaa.

Pitkin Kaspian mereen juoksevaa Terekiii ja Mus-
taan mereen laskevaa Kubania, joita pidetään rajajo-
kina, on useita Kasakkain vartioimia linnoituksia, jotka
ovat olleet estämässä Kaukasian vuorikansain päälle-
karkauksia. — Aasiaan luettavassa Kaukasiassa, joka
on Kaukasus-vuorten täyttämää tunturimaata ja jossa
asuu ulkonäöltänsä kauniita, mutta luonteeltansa rai-
vokkaita vuorikansoja, on etevin kaupunki Tifiis(100,000
asuj.), Kaspian mereen laskeutuvanKuurajoen varrella,
alusmaan pääkaupunki. Kaspian meren rannalla ole-
van Baku nimisen kaupungin luona ovat ~ijankaikkiset
tulet' (s. n. palavat kivipihka-lähteet), joiden luoksi
tulenpalvelijat kulkevat pyhiinvaeltajina.

R uo tsi.
Sfanbinanrian niemimaa sisältää Ruotsin ja Nor-

jan maltiot, jotka omat yhdistetyt yhdeksi kumnkaan-
maltakunnaksi. Puhumme ensin Ruotsista.

SRajot: Nenäjän «valtakunta (Suomi), Pohjan-
lahti, Itämeri, Juutinrauma (eli !)resundi>, Katte-
gatti, Skagerrakki ja Norja,

Suuruus: 8,078 Cpen. Pisin matka on poh-
jais- ja länsisuuntaa, noin 150 pen., suurin lemnys
40 pen, Suuruutenfa puolesta on Ruotsi kuudes
Euroopan «taltioista.

Ill>wici jajofia: Jorneträff(■= Jornionjärroi),
josta tulee Torne-elf (= 2ornionjofi\ Kalir-elf
(= Kainunjoti), Lule-elf (2uu(ajan=jofiV Pite-
elf (Piitimen-joki), Skellefte-elf, jokatulee Horn-
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Aivan järmesta, Nm de lelf ja sm kanssa Ume-
elf, joka tulee Stor-Uman järmestä, Ängerman-
elf, Indals-elf, joka tulee Storsjön järmestä,
Sjungan jaLjusnan joetsekä kaksihaarainen Dal-
elf, kaikki Pohian-lahteen laskeutumia; o tai an =
mirta, joka tulee Nettern järmestä ja laskee 33rd=
wikin lahteen (Itämereen);Kattegattiin laskemia jokia
omat: Lag an i). m. sekä Gota-el joka ensin
nimellä Klarelfnien tulee Wenern järroeen; tästä
jänvestä kaakkoa kohden on Wettern jarroi.

Lule-joen lähteissä Stora-Lulevatten järvestä syn-
tyy ]!uotsin mahtavin koski llanpränget; vähän mat-
kaa Göta-elfin lähdöstä Wenern järvestä ovat ka-uueu-
destaan kuuluisat Trollhättan putoukset.

Kanavia: Götan kanava, joka alkaa eräästä
Itämeren lahdesta (Slätbaken). menee muutamaiii
pienempien jäisien kautta Wetterniin ja siitä Wo-
))emiin; TroUliitttcui kanava, joka tekee Göta-eltii;
purjehdittavaksi.

Saatifl: Paitsi monia pienempiä saaria on Itä-
meressä Ölandi, jonka Kalmarin-salmi eroittaa
Ruotsin manteresta, ja ©otlanb, ulompana, sekä
Wärmdö, Tukholmin kaupungin edustalla; Katte-
gatissa on myös saaria, niiden seassa £)ruft ja
Tjörn, länsirannikon mieressä.

Muona: Maa on ylimalkaan muorista. Melkoi-
sin r;lännejaffo on Kööli pitkin Norjan rajaa. Tässä
ja itään päin olemalla Pohjais-Ruotsin ylän-
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yöllä oraat korkeimmat kukkulat Sulit elma (yli
(5,000 jalk.), Äreskuta, Syltoppi ja Stadja.
(iteläisimmästä osasta ylöspäin on Smälannin
ylänkö ja siinä Taberg.

FlMllN-11111. Alimalkaan ei ilmanala Ruotsissa
ole niin komaa kuin muualla mastaamain lemeysas-
tetten kohdalla, Pohjaisimmissa osissa on talmi kui-
tenkin hymin pitkällinen ja ankara, kesä taas lyhyt
ja lämmin mutta kuta etelämmälle tullaan, sitä lauh-

keampaa on ilmanala, Marsinkin meren lähistössä,
Sulitelman kukkulalla on lumiraja noin neljätuhatta
jalkaa ylempänä merenpintaa.

Tuotteet ja clinlcinot. Ruotsissa on suuret ki-
wennäiskunnan marat ja muorityö on wanhas-
taan ollut pää-elinkeinoja. Jaloja metalleja ei ole
paljoa, mutta sitä runsaammin löytyy rautaa ja ku-
paria pohjais- ja kesti-osassa sekä monessa kohde»
lyijyä, sinkkiä ja koboltia; myös on useassa paikoin
kalkkia, tulikimeä eli rikkiä, alunaa ja »uihtrillia, mar-
moria siellä täällä, timihiiliä etelä-osassa.

Pohjaisessa Ruotsissa ja paikoin kestisessäkin on
lameita metsiä, ja metsäntuotteita roiedään kosolta ul-
komaalle. Aleisimmin taniattarvia puita omat: loimu,
leppä, haapa, mänty, kuusi, mahteri, tammi ja pyökki
<etelä-puolilla) y, m. sekä useat hedelmäpuut. Tumal-
lisia niiljllllljeja fasttiatetaan melkoista enemmän
kuin tailvitaan, jonka niuoksi erinomaisen paljo laima-
tetaan ulkomaalle, Marsinkin Englantiin. Juuri- ja
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palkohedelmät menestyivät myös hymin ja oraat
yleisiä.

Eläimistä tarrataan pohjaisessa osassa peura
sekä pohjais- ja teskipuolissa hirmi; suurimmat pedot
omat karhu ja susi. Metsästys ja kalastus omat,
etenkin pohjais-maakunnissa, hyrrin tärkeitä elatus-
keinoja. Karjanhoito edistyy yhä enemmän ja sen
tuotteita ratebaän jo melkeät määrät muihin maihin.
Tehtaat eli mapriitit, käsityöt ja hantmärkit sekä
kauppa kohoamat muosi nmodelta ja omat mitä tär-
keimpiä sisääntulon lähteitä.

2(fujamet, joiden luku nousee lähes 4 1
2 mil-

jonaan, kuulumat, paitsi muutamia tuhansia Lappa-
laisia, Suomalaisia ja Juutalaisia, skandinamilais-
heimoon germanilais-kllnsoista, — Eleinen roaltio=
uskonto on emankelis-lutherinen; yleinen kansan
malistus hymällä kannalla. —Hallitusmuoto on ra-
joitettu yksinmaltainen; hallitsija on nimeltä
f unin a, a jonka neuvonantajina on roa(tiomint§ =
terejä ja maltioneumotsia. Kuninkaan maltan
rajoittamat waltiopäiwät, jaettuina kahteen „ka-
mariin, "

Historiallinen silmäys. Ruotsin vanhimmat asujamet,
jo ennen Kristuksen syntymää tänne tulleita, olivat
mongolilaista rotua, Lappalaisten heimolaisia. Näitä
vähitellen karkoitti pois muuan Tanskan saarien ylitse
tullut Aasian kansa. Keltiläiset. joiden taas vuoronsa
täytyi siirtää sijaa Germanilaisille, joista Göötit asus-
tuivatmaan etelä-osaan ja Sveitkeskiseen osaan. Näistä
vähitellen muodostui yhteinen Ruotsin kansa.
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Tänä vanhimpana aikana, Ruotsin muinais-aikana
(vuoteen 1060), oli maa jaettuna vähempiin n. 8, lvi-
kiiu, joiden kuukin hallitsijana oli fylkkikuningas. Xä-
mät ja muut ylimykset olivat keskenäisissä sodissa, ja
ympärillä asuvia kansoja häiritsivät pohjolais-retkeili-
jät (viikingit).

Vaikka kristinuskokin levisi (Ansgarius sen ensim-
mäinen saarnaaja), oli maassa kuitenkin paljo levotto-
muutta Ruotsin ke slti-aikanakin (10G0-1521). Tosin
Ruotsin valta lisääntyi Suomen valloittamisen kautta,
jonka ohessa etelä- ja länsi-rannikoilla,olevat maakun-
nat autautuivat Ruotsin kruunun alaisiksi, mutta
pian kadotettiin nämät maakunnat sekä Gotlandin saa-
rikin. Maata hallitsivatmuukalaisetkuninkaat ja Ruotsi
oli joutumaisillaanTanskan alusmaaksi. Tässä hädässä
tuli sen pelastajiksi semmoisia miehiä, kuin Engelbrekt
Engelbrektinpoika, Kaarle Knuutinpoika, Sturet ja Gus-
tav Waasa.

Gustav Waasasta, jokasaarnautti puhdistettua Lut-
herin uskoa, alkaa uusi-aika (vuodesta 1521), jonka
kuluessa Ruotsi on monituisien sotain ja taistelujen
kautta joko nousnut taikka alennut voimansa ja laa-
juutensa puolesta, mutta kuitenkin sisällisesti edistynyt
ja vakauttanut itsenäisyytensä. Itämeren maakunnat
tulivat 16:11aja 17:11a vuosisadalla Ruotsin alle, niin
myös jällensä Gotlandi sekä etelä- ja länsirannikkojen
maakunnat, jonka lisäksi Ruotsi vielä anasti osia Sak-
sankin aluudesta Itämeren eteläpuolelta. Suurien ku-
ningastensa, Gustav 11 Adolfin, Kaarle X:n ja Kaarle
Xl:n kautta tuli Ruotsi yhdeksi Euroopan suurivalloista.
Mutta tästä korkeudestansa täytyi sen astua alas aina
sitä myöten kuin sen itäinen naapuri Wenäjä, Kaarle
XII:», n. 8. vapausajan ja Gustav IVAdolfin onnetto-
main sotain kautta, kasvoi kasvamistansa voimassa ja
laveudessa. Jo 18: n vuosisadan alussa tuli Ruotsin
pakko luopua useimmista alusmaistansaidän- jaetelän-
puolella Itämerta; saman vuosisadan keskipaikoillaka-
dotti Ruotsi itäisen osan Suomea ja v, 1809 koko Suo-
men. Vuonna 1814 tulivat vihdoin Ruotsin rajat niiksi,
kuin nyt ovat, samalla kuin se ja veljes-valtakunta
Korja yhdistettiin saman kuninkaan alaisiksi.
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Maan \ato. Historiallisessa suhteessa jakautuu
Ruotsinmaa kolmeen pää=ofaan, jotka oraat: Smea-
land (keskinen osa), Ootatand (etelä-osa» jaNorr-
lllnd (pohjais-osa).

Kukin näistä pääosista on jaettuna mähemviin
osiin, maakuntiin, joita on 24. — ©roeatanbiin lue-
taan 6 maakuntaa, mm,: and, Södermanland,
Westmanland, Nerike, 2Berm(anb ja Dalat.
— Kötalandiin kuuluu 10 maakuntaa, mm.: f ter=
götland, Nestergötland, Dal (eli Dalsland»,
93 o län, Halland, ©fa ne, Blekinge, Smä-
land, Öland ja Ootland. — Noirlandi sisältää
8 maakuntaa, nim.: Oestritland, Helsingland,
Herjedal, lemtland, Medelpad, Änger-
manlanb, Westerbotten ja Lappland.

Yleisen hallituksen ja hoidon suhteen on valtta-
kunta jaettuna 1 ylimoaherr■ah.intaan ja 24 lää-
niin, joidenkunkin hallitusmiehenä «n maaherra.
Läänit ovat jaetut voutikuntiin (117 luvultansa),
joiden hallitusmiehinä on kruununvoudit.

Kirkollisen hallituksi;» ja opetustoimen puolesta on
valtakunta (paitsi pääkaupunkia) jaettuna 12 /<iij/jm-
:;nnt(uu! piispoineen: hiippakunnat Itontriihti-ihhi ja »ä-
-nnit I'tisttn-aatei/uii. Tukholmin kaupunki un erityisenä
kirkullivpiiriini. -- Opetuslaitokset ovat t/>';,i/i:.<ti'j/i. «■'-
'.■'.■is-c/ii.ttojti. lälijtihdij-l;iiii!uja ja liaus(ih"i>hi,iu.

Lain käyttämisen suhteen on o hociiii.liruttn. joiden
piirit i.ivat jaettuina tnoiuhjhinäiin.
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Läänit.
a) Scealandisna (7 lääniä ja 1 ylimaaherrakuuta).

Tuthlllmiu tjlimaafjerrnfunta = Tukholmin kau-
punki ja sen lähin ympäristö.

Kaupunki: Tukholmi, ruot!?. Stockliolm(150,000
asuj.), valtakunnan pääkaupunki, rakennettu saa-
rille Mälarin järven ja Itämeren välille sekä man-
nermaalle, on luonnon-ihanan asemansa kautta
Euroopan kauneimpia kaupunkeja. Täällä on kol-
matta kymmentä kirkkoa, useita akademioita ja
monenlaisia opetuslaitoksia. Kauppa ja meren-
kulku ovat melkoisia; vapriikit etevimpiä maassa.

Komeista rakennuksista mainittakoon: Kuninkaan
linna, Ilidtlarholmin kirkko, jossa kuningasten haudat
ovat, Kantallismuseumi, Ritarihuonein, Tiede-akademia,
ja Synagoga. — Julkisilla paikoilla on kuvapatsaita,
niinkuin Birger Jarlin (Tukholmin varsinaisen perus-
tajan), Gustav I:n, Gustav IIAdolfin,Kaarle XlLn,
Gustav lIT.n j. n. e. — Lähellä kaupunkia: Manilla.
kuuromykkäin ja sokeiden opisto, Rörttrandin posliini-
tehdas ja ihana Ojurgdrdin saari monine huvituspaik-
koineen.

1. Tukholmin liiani= itäinen Upplandi (Noslagi)
ja itä-osa Södermanlandia (Söoertörn). — Itä-
meren rannikon edustalla on tässä lamea saaristo
kaaret SSermbö, Dalarö t). m.).

Kaupunkeja: Waxhohn, Tukholmin edustalla,
linnoitettu, Norrtelge, vanha kaupunki, ja Grisle-
hamn, lähtöpaikka Suomeen, kaikki Itämeren ran-
nalla ; Sigtuna, sisämaassa, vanhimpiakaupunkeja;



Tukholminlinna.
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Tukholmista lounaan päin on Södertelge, sama-
niraisen kanavan luona, mainiokylmävesi-parannus-
laitos.

Muita merkillisiä paikkoja, kaikki lähellä Tukhol-
mia, ovat: llaga, Drottningholm ja Ulriksdal, kunin-
kaallisia huvilinnoja Mälarin ihanalla ympäristöllä;
Karlberg, sotakoulu ; Finsta, pyhän Birgittaa kotopaikka.

2. Upsalan lääni — melkein koko läntinen Upp-
landi.

Kaupunkeja: Upsala (12,500 asuj.), Fyris-joen
varrella; valtakunnan arkkipiispan asunto ja lää-
nin maaherran sija; kuuluisa yliopisto, valtakun-
nan suurin ja kaunein kirkko sekä rikas kirjasto
(130,000 nidettä); Enköping, Mälarin lahden luona.

Lähellä Upsalaa cm: Vanha Vpsala, jossa paka-
uuuiieu aikana suuret uhrit tapahtuivat ja yleisiä kerä-
jiii pidettiin; Monin liicet, joiden tykönä muinoin ku-
ninkaat valittiin;Kunlnliaan-liinnmut. kolme suurta suku-
hautaa; OiVnulund. kaunis puisto. — Dannemoraii rauta-
kaivokset; f'linnan, maanviljelys-opisto.

Södcimanlandin lääni — koko Södermanlandin
maakunta, paitsi Söbertörniä ja luoteisinta osaa.
Tämä lääni on maan kauneimpia seutuja; Mälarin
jäimestä lounaan on Hjelmarin järwi, jonka etelän-
puolista tienoota nimitetään Ningäkeriksi.

kaupunkeja: Nyköping, maaherran sija, Itä-
meren luona; Eskilstuna, Mälarin ja Hjelmarin
välillä, kivääritehdas sekä suuria rauta- ja teräs-
teoksien vapriikeja; Strengnäs, Mälarin lounais-
rannalla, piispan asunto ja kaunis tuomiokirkko.
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Malaria etelärannalla, lähellä pientä Mariefrediu
kaupunkia, on Gripsholmin linna, jossa on suuri ko-
koelma muotokuvia ja jossa monta kuluisaa miestä,
jopa kuninkaitakin, muinoin vankeudessa istui.

4. SBeftmaillonbtn lällNl— itäinen puolisko Nest-
mantanbin maakuntaa ja osa ttpptanbta. — Täällä
walmistetaan roerraten enemmän kankirautaa kuin
muualla.

Kaupunkeja: IVesteräs, Mälarin rannalla, maa-
herran ja piispan sija, harjoittaa melkoista meren-
kulkua, kauppaa ja puutarhan-hoitoa; Sala, jonka
vieressä on Ruotsin suurin hopeakaivos.

5. £>tebron lääni —Nenken maakunta, länsi-
osa Vestmanlandia ja Karlskogan muoritienoo. —
Täällä on hywm laineita malmi-aloja.

Kaupunkeja: Orebro (IU.UUO asuj.), Iljelinarin
länsi-nurkassa, maaherran sija, vilkas kauppa ja
suuret markkinat: Askermnd, pieni kaupunki
Wetterin pohjais-päässä; Linde ja Sora, vuori-
kaupunkeja.

Örebronlinna on Birger Jarlin rakentama; Öre-
brossa on mainio KaroUnin-kotdu, jonka edessä on re-
formationin-saarnaajain Olaus Petrin ja Laurentius
Petrin muistopatsas; kaupungin vanhan kirkon torilla
on EngelbreTitin kuvapatsas.

6. 2Sermlanbut lääni — koko Nermlandin maa-
kunta, paitsi Karlskogan nmortfuntaa. — Lääni on
rikas jännistä ja jokiloista; maa huivin muorista
(Dalfjäll ja Finnstogi, s. o. Suomalaismetsä). —
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— Vermlannin ylemmillä metsämailla asuu Suo-
malaisia.

Kaupunkeja: Karistaa, Klareliin suussa Wene-
riin, maaherran ja piispan sija, melkoinen kauppa
ja suuret markkinat; Kristiuehamn, Wenerin koil-
liskulmaa lähellä, raudan hinnan määräävät mark-
kinat ; Filipstad, vuorikaupunki.

7. KoppaibciM lääni — Talain maakunta,
suurin ja pohjat Twcalanoin maakunnista, --
— Täällä tekemät Itäinen ja Läntinen Dalelf
Ruotsin isoimman joen ja edellinen menee Siljan
järmen lämitsc; pa()}at§=ofaäfa on muorenfuffuta
Städja (3,300 j.); etelä-osassa Stora Koppar-
berget (f. o. suuri kuparirouori), joka sisältää walta-
kunnan »vanhimman luparikaimotscn. — Dalain maa-
kunnan yhteinen kansa on historiassa kuuluisa.

Kaupunkeja: I'alun, lähellä Falun kuparikai-
vosta, maaherran sija. etova vuorikoulu: Sata',
ihanan laakson kupeella: Arcstad. kauppala, jossa
osa kuparia puhdistetaan.

Falun kaivoksista saadaan paitsi kuparia myös ho-
peaa, punamultaa, tulikiveä sekä viiliä lyijyä ja kultaa-
kin. -~ Gustav \Yaasau ajoilta muistettavia paikkoja
ovat Jlanlilii/tta ja Omiin. Runn-järven luona, jonka
rannalla Falunin kaupunkikin on. sekä Mora V, m. Sil-
jan-järvun tykönä.

b) Oötalandissa (12 lääniä).

8. Östeigötlandin lääni — Östergötlandin eli
Itä-Götlandin maakunta. — Keskinen osa, 3 tä - ® öt-
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landin tasanko, on nuijamaa maata; pohjaisissa
ja eteläisissä nmoiiseuduissa on mitä annollisimpia

kuparikaimoksia.
kaupunkeja: Linköping, lioxen-järven luona,

maaherran ja piispan sija, komea tuomiokirkko ja
vilkas kauppa; Norrköping (26,000 asuj.), Mota-
lan virran laskulla Hrävikin lahteen, valtakunnan
etevin tehdaskaupunki (verkaa), vilkas kauppa ja
merenkulku; Suderköping, Götan kanavan var-
rella, suuri kylmävesi-parannuslaitos; IVadstena,
Wettcrin rannalla, tunnettu pitsien nypläykscstii,
muinoin kuuluisa läirgittan luostari, jonka kirkko
on erinomaisen kaunis.

Muuten on läänissä huomattavia: 31otala, kauppala
ja valtakunnan suurin koneellinen pajasto, siinä kuin
Motalan virta ja Götan kanava lähtevät "VVetteristä;
Finspong, luoteessa Norrköpingista, suuri rautaruukki
ja valinpaja (kanuunia); Medevi, vanhin ja mainio ter-
veyslähde, lähellä Wetteriä: Ileymyrc, Ruotsin suurin
lasiruukki; Ätoidaberg, suuri kuparikaivos; Alvaitra,
lähellä Vadstenaa, Ombergin vuoren juurella, raunioita
vanhimmasta luostarista; Stegeborgin linnan rauniot,
idässä Söderköpingistä.

9. Skalllboigiu lääni = koillis-osa Nestergöt-
landia. — Täällä on Länsi-Götlandin tas,anko,
enimmästi sangen hedelmällistä maata; runsaasti aluna-
timeä muorissa.

Kaupunkeja: Mariestad, Tidan-jocn laskulla
Weneriin, maaherran sija; Lidköping, Lidan-joen
laskulla Weneriin, jyväkauppa; Skara, keskellä
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tasankoa, ikivanha kaupunki ja tuomiokirkko. —
Karlsborg, liuotkin vahvimpia linnoituksia, Wetterin
länsirannalla.

10. Elfsbolssin lääni = Dalin maakunta sekä
läntinen ja eteläinen osa 2Seftergöttanbta (paitsi Gö-
tan joen suuseutua). — 2Beftergötlanbin eteläisessä
mctsäseudussa kudotaan paljo kankaita ja täältä on
„kylänkulku-kaupan" alku.

kaupunkeja: JVenersborg, maaherran sija, kau-
nis kaupunki lähellä Wenerin lounaista lahtea,
jonka luota TrollMtan kanava alkaa; Alingsäs
ja Boräs, vapriiki- ja kauppakaupunkeja vähäis-
ten jokien varsilla;Ämäl, "VVcnerin rannalla, ainoa
kaupunki Dalissa.

11. Göteborgin ja Soljin lääni = Soljui
länin maakunta jaKatteaMiin rajoittuma osa Nester-
götlanbia. — Bohuslänin jyrkkä rannikko on leikel-
tynä niemiin ja edustalla on paljo saaria (cfim.
£>ruft ja Tjörn); kauniita maisemia; asujamet oimalli-
sia merimiehiä.

Kaupunkeja: Göteborg (64,000 asuj.), Göta-joen
eteläisen laskuhaaran luona, lluotsin suurin ja rik-
kain kauppakaupunki, erinomaisen hyvin raken-
nettu, täynnä kanavia ja vapriiki-laitoksia, maa-
herran ja pispan sija, paljo armeliaisuus-laitoksia
ja mitä paraiten järjestetyt kansakoulut; Mar-
strand, saarella,tunnettukylpypaikka, jasen vieressä
Karlstenin linna, vahvin valtakunnassa; Ström-
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stad, Skagerrakin rannalla, mcrikravun cli hum-
merin kalastus, kylpylaitos.

(iiitcbui-gilla on monta esikaupunkia (Plastilliset,
llaga. Gamlestaden y. m.) ja sen komeista rakeiumk-
sista mainittakoon: Jir,,-sni. 'luvmiokirhko, Musr.umi, Tea-
ti-ri, .Yli/ilbris-ii/iixta ja, llaatiluiuite. — Lähistössä on:
J.indholmin koneellis-pajasto. Jlosani alin paperiruukkisekä .löiixerediit puinpuliteliilas ja valimo. - Uaiinikolla
on f.yxeliUiit kauppala jakylpylaitos, Kräällä saarella
(.öta-joessa oli muinoin mainio Holttisin, linna, josta
koko maakunta on saanut nimensä.

12. Hllllandin lääni — Hallandin maakunta. —
Lounassa on hedelmällinen antomaa; kalastus on
tärkeä meressä ja joissa.

Kaupuukeja: Balmstad, kauniilla paikkaa Nis-
san-joen suussa, maaherran sija, melkoinen puu-
tavaran ja muun kauppa (Halmstadin lohi); War-
bera, oivallinen satama ja kylpylaitos, ei kaukana
Wiskau-joesta, josta (Äsklosterissa) enin osa mai-
nioita lohia saadaan.

13. Jönköpingin lääni — luoteinen ©mätanbi,
maakunnan korkeimmalla asemalla olema ja hedel-
mättömin osa. — Nahan etelään päin Netteristä on
Saßergin muori, josta saadaan erinomaisen hn-
wää rautamalmia.

Kaupunkeja: Jönköping, (12,500 asuj.), Wet-
terin eteläpäässä, maaherran ja Götan hovioikeu-
den sija, vilkas kauppa ja purjehdusliike sekä ai-
mullia tehtaita (tulitikku-tehdas); Grenna, erit-
täin kauniilla paikkaa \Vetterin itä-rannalla.
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Täällä on Smälannin vanhin asuttu seutu, Wärend.

■\VetteriäSä on \Yisingsön saari, jossa au komean Wi-
siiigsborgin linnan jäännökset. — Huomatf vielä:
Jllunksjön paperitehdas, ffusqrarnan kivääritehdas ja
Ädelfors, Ruotsin ainoa kultakaivos.

14. Kronobergin lääni — lounainen ©m&lanbi,
ei niin ylämaa kuin edellisen läänin osa.

Kaupunki: IVexiö, Helga-järven rannalla, maa-
herran ja piispan sija.

Oli muinoin uhripaikka, nimeltä Östrabo; lähistössä
on Krvnoberij, eut. kuninkaankartano ja linna.

15. kalmarin lääni = itäinen ©matanbi ja
>blanbin saari. Mannermaan rannikko on mitä iha-
nimpia tienoita koko Ruotsissa. Pitkin Ölandin länsi-
ja itärannikoita kulkee kaksi kalkkikimi-harjua.

Kaupunkeja : Kalmar (lähes 10,000 asuj.), iki-
vanha kaupunki, Kalmarin salmella, maaherran ja
piispan sija. vilkas kauppa ja merenkulku, kaunis
tuomiokirkko; Oskarshamn, myös Kalmarin sal-
mella, nuori merikaupunki: Westervik, meren lah-
den partaalla, hyvä kauppa; Borgholm, Ulandin
länsirannalla.

Kalmarin kaupungin vieressä an muistorikas Kal-
maria linna. — Lähellä \Vestervikiä an Öfvemmin rauta-
ruukki ja kuuluisa maanviljelys-kalujen tehdas. — Ölan-
dissa au Borgholmin linnan jäännökset. Ölandinomi-
tuinen pieni hevoslaji on loppumaisillaan.

16. Gotllllldin lääni = Gotlandin saari, jonka
pituus on 12 l/a penikulmaa. Ilman-alaa pidetään
erinomaisen termeellisenä; kalkinpoltto jakalastus omat



104

pää-elinkeinoja. — Muinoin oli Gotlandi pohjaismai-
den kaupan keskuksena.

Kaupunki : Wisby, saaren länsirannikolla, maa-
herran ja piispan sija, muinoin mahtava ja rikas
kauppa- ja käsityö-kaupunki; nyt kuuluisa monista
kirkkojen ja luostarien suurenmoisista raunioista
sekä merikylvyistänsä.

17. Blctingen lääni = Blekingen maakunta,
mähin kaikista mannermaalla, roaltakunnan kaakkois-
kulmassa; ihania maisemia; asujamet kauniita.

Kaupunkeja: Karlskrona (16,700 asuj.), muu-
tamilla saarilla, oivallinen satama ja vahva kauppa,
sotalaivaston pääasema; Karlshamn, hyvin raken-
nettu kaupunki meren rannalla, vilkas merikauppa.

Ronneby, samanimisen joen varrella, parhaimmin
käytyjä vesiparannus-paikkoja.

18. Kristianstadin lääni — pohjainen ja itäinen
osa Stänen maakuntaa. — Pohjais-puoli on mäkistä,
mutta muu osa kuuluu latoeaan ja miljarikkaasen
Skänen tasankoon; karjanhoito ja hemosten kasivatus
omat hnwin etewiä Skänen maakunnassa, joka myös
on tiheimmin asuttu koko Ruotsissa; ilman-ala on
lauhkeampi kuin muualla maltakunnassa.

Kaupunkeja: Kristianstad, lähellä Helge-joen
laskua Itämereen, maaherran sija ja Hovioikeuden
istuin (Skäuen ja Blekingen), kauniisti rakennettu
kaupunki, hyvä kauppa; Engelholrn, liki Rönne-
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joen laskua Kattegattiin (Skelderin lahteen), pieni
kaupunki.

Helge-joen suussa on kauppala Afius, jossa tupakkaa
runsaasti kasvatetaan.

19. Malmöhusin lääni — lounainen osa Ska-
nen maakuntaa (wertaa tämän edellistä lääniä).

Kaupunkeja: Malmö (yli 30,000 asuj.), valta-
kunnan kolmas kaupunki, Öresundin (eli Juutin-
rauman) levimmän paikan luona, maaherransija,
melkoinen kauppa ja laivaliike (viljan ulosvienti)
sekä muutamia tehtaita; Landskrona ja Helsing-
borg, vilkkaitakauppakaupunkeja (Tanskan kanssa),
jälkimäinen Juutinraumankapeimmalla kohtaa (vas-
tapäätä Helsingöriä Tanskan puolella) ; Ystad, Itä-
meren rannalla, ei kaukana Ruotsin eteläisimmästa
huipusta Skänen niemimaalla, vilkas kauppa ja
meriliike; Lund (lähes 12,000 asuj.), ikivanha
kaupunki Skänen tasangolla, valtakunnan toinen
yliopisto, piispan sija, suurenmoinen tuomiokirkko,
useita suurempia rakennuksia.

Läänin nimi on vanhasta Malmöhusin linnasta, joka
nyt on rangaistusvankeus. — Lundin tuomiokirkon kuo-
rin alla on toinen maan-alainenkirkko (KraftskyrkanJ,
ja lähellä kirkkoa muinainen arkkipiispan asunto, Lun-
dagärd, nykyjänsä kaunis tammipuisto. — Malmön ja
Lundin välillä on Ai/Harpin maanviljelys-opisto. Lä-
hellä Helsingborgia Ramlösan terveyslähde ja Jlöga-
näsin kivihiili-kaivos.
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c) -Yorrlaiitlissa (5 lääniä).

20. GeflebvlM lääni — Gestriklandin ja Hel-
ftnglanbin maakunnat, jotka oraat länsipuolelta nmo-
risia ja wiettäwät Pohjan-lähteen päin. — Helsing-
lanbisfa faSnmtetaan paljo pellamaa ja kudotaan
kankaita.

Kaupunkeja: Vejle (lähes 17,00 hasuj.). (rehYn-

jocn laskulla rohjan-lalitccn, Xorrlamlin vanhin
kaupunki, maaherran sija. melkoinen kauppa, me-
renkulku ja laivanteko: Söderliamn ja Ifudilc-
rall, lielsinglandissa rannikolla, harjoittavat meren-
kulkua ja puutavaran kauppa.

21. lemtllllldin lääni — Herjedalin ja 3emt=
landin maakunnat. — Herjedal on Ruotsin jnlhim-
piä ja hedelmättömimpiä seutuja; karjanhoito melkein
ainoana elinkeinona. lemtlandissa on Stuotfin suu-
rimpia muoria ja maan korkuuden muoksi on ilman-
ala hmuin kowaa.

Kaupunki: (Jemtlandissa): (Istersirml, Stor>je-
järven itärannalla, maaherran sija.

Tähän lääniin kuuluu myös n. s. I'illngen Lappi
22. Mestci-Norrlllndin lääni = Medelpadin ja

Angermanlandin maakunnat. — Medelpadissa owat
petlaroann)t(je[t)§ ja metsänhoito pää-elinkeinoja; kor-
teamuorisessa Ängermanlandissa samat sekä terman-
poltto ja laudllnmalmistuZ.

Kaupunkeja: Sundsvall, Medelpadissa Pohjan-
lahden rannalla, melkoinen palttinan ja puutava-
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räin kauppa; IJernösand, saaressa Ängermaß-joen
suulla, maaherran ja piispan sija, hyvä kauppa.

Täällä on oivallisimman palttinan valmistuspaikka
Nätra.

23. Wcstclboltenin lääni = eteläinen Wester-
Sotien sekä Äselen ja Lnkselen Lapit, — Koko West«
butteni on suurin Norrlandin maakunnista ja sen
ilman-ala lauhkeampaa, kuin pohjaiseen asemaan kat-
soen luulisi, — Nuotsiin kuuluma Lapinmaa on sen
Pohjaisin, suurin ja hedelmättömin maakunta, jossa
on asujamia hanvemmassll kuin missään muualla.
Lapinmaan asujamet omat joko Lappalaisia taikka
ruotsalaisia ja suomalaisia uudis-asukkaita. Elinkei-
noina oraat peurain ja muun karjan hoito, kalastus
ja metsästys.

Kaupunkeja: Utneä (eli Uumaja), merikaupunki,
pari penikulmaa merestä Umc-joen varrella, maa-
herran sija: Skellefteu, pieni kaupunki, jossa on
kaunis kirkko.

Täällä ovat 1809 vuoden historiasta tunnetut paikat
Säfvar ja Katan. — Aselen ja Lykselen kirkonkylät
ovat samassa kauppaloita.

24. Norrbottenin lääni — pohjainen osa 9Befter=
bottenia sekä Piten lPiitimen), Lulen <,Luulajan) ja
Tornen (Tornion) lapit. — Tämä lääni on hanuim-
massa asuttu kaikista lääneistä. — Westerbotteninosassa asuu enimmästi Tuomalaisia. (Nertaa cdell.
lääniä).
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Kaupunkeja : Piteä, kauniilla paikkaa joen saa-
ressa (lääninhallitus) ja Luleä, lähellä joen suuta,
molemmat hyviä kauppakaupunkeja; Haaparanta,
Tornion-joen varrella ja Suomen rajalla, lohen ja
voin kauppa.

Tornion ja Muonion jokien yhtymäpaikassa on Eu-
roopan pohjaisin rautaruukki, Kengis.

Ulkomainen alusmaa on lluotsilla pieni Länsi-
Indian saari F.-< Bartlielemy, jossa on kaupunki
Gustavia, kuvernöörin sija.

Norja.
Najllt: Pohjainen Sdätneri, Nenäjä (ja Suomi),

Ruotsi, Stagerrakki, Pohjan-meri ja Atlantin malta-
meri.

SuUIUUs: 5,750 pifimmättä ulottuma
koillista ja lounaista suuntaa.

i!flf)tia: läameresta: Narangin muono (28a=
ranger=fjorb), Tenon muono (iana=fjorb), Porsan-
gin muono ja Alattion (2l(ten) rouono; Atlan-
tin merestä: Salten-fjord ja Trondhjems-
fjorb; Pohjan-meresta : Sogne-fjord, §arban =
ger-fjord ja Staroanger=fjorb; Skagerrakista:
Kristiania-fjord; näitä paitsi suuri joukko pienem-
piä lahtia.

Softa ja jämiä: Tan a-joki (Tenojoki), Jää-
mereen; Tryssiloin joki, joka syntyy Koalin muo-
rista (Ruotsissa), mirtaa Famunoin järmen lämitse
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ja kääntyy taas Ruotsiin, jossa saa nimen Klarelf,
j. n. e.; Olom en, Norjan isoin joki, Bobiin »vuo-
rista, ja sen sinmjoki Lougen, joka menee Mjöse-
nin jämien kautta, laskeumat mereen lähellä Kristia-
nia» muonoa. Paljo on muitakin pitkulaisia muori-
jänviä ja koskisia jokia.

Korkein (5100 j.) putous on Yoringfoss eräässä Hai'-
(langerin vuonoon syöksevässä rautajoessa, mutta jaloin
011 Itjtikanilfosi: Maan-joessa.

©aaria ja niemekkeitä' Koko Norjan rannikon
edustalla on ääretön saaristo. — läämeressä huo-
mattakoon faaret: Magerö, Sörö, SenjenjaLo-
fotin saaret (eroitetut manteresta West-fjordilla) ;
Pohjaisin niemeke mannermaalla on Norokyn, maikka
tosin Nordkap, Magerön saarella, on ylempänä;
läntisin on ©tabtlanb ja eteläisin Lindesnäs.

Wll0iill : Enin osa maata on suuri muori-ylänkö,
jonka pohjainen osa on Kööli, keskinen Dourefjelo
ja eteläinen Langfjeld. Korkeiden harjanteiden
malissa on kapeita laaksoja, joista Guldbrands-
dal ja Österdal kaakkoisessa Norjassa omat merkit-
tämimmät.

Korkeimmat vuorihuiput ovat (ialdhiipiiitnjen (8,700
J.) ja Skaijirxtuls-Tind (7,600 j.) Lanjffjeldillä sekä Snec-
kätten (7,-100 j.) Dovretjeldillä. — I'olijanpuolella Sog-
nen vuonoa un Justedahbräcn, Xorjan lavein lumi- ja
jääkenttä (bräj.

IlMllN-alll. Rannikkoseuduilla on, lämpimien
meiimirtain muoksi, jokseenkin suopea ilman-ala, mutta
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sl>dä»niailla sitä mastoin hymin kylmä. Pohjaisimpia
tienoita maimaamat rajut Jäämeren myrskyt.

Juotteet ja elinteinot. iUroennäifiätä on Nor-
jassa hopeata, kuparia, rautaa, kalkkia, marmoria ja
porfyria. .Haaroit ja eläinlajit omat melkein samat
kuin Ruotsissa. Omituista on, ett'ei kuusia kasma
lännenpuolella Langfjeldiä. — Nuorityö, tehdasliike
ja maanmiljelys eimät, paitsi muutamissa seuduissa,
ole juuri armokkaita; mutta sitä mastoin omat kar-
janhoito, meisänlaytäntö, jahti ja kalastus, kauppa ja
merenkulku tdrfeitir elinkeinoja.

Norjan hevoset ovat tunnettuja nopeudesta, voi-
masta ja kestäväisyydestä. — Turskan ja sillin kalas-
ti:? länsirannikon ulkopuolella on tavallisesti hyvin hyö-
tyisää (useita miljouia turskia ja monta sataa tuhatta
tynnyriä silliä) ja siinä työskentelee monta tuhatta ih-
ini-tä. — Väkilukunsa suhteen on Norjalla suurin kaup-
palaivasto Euroopassa.

Asujamet, joiden luku on noin 1,800,000, omat,
paitsi noin 17,000 Lappalaista (joita täätfäTfanotaan
Tuomalaisiksi) ja 7,500 Suomalaista (joita täällä
nimitetään Kmäneiksi, s. o. Kainulaisiksi), samaa kansa-
lahkoa kuin Ruotsalaiset. — Naltio-uskonto on eman-
kelis-lutherinen. — Hallitusmuoto on rajoitettu yksin-
maltainen. Ruotsin ja Norjan yhteisen kuninkaan
mattaa rajoittaa lakien säätämisessä ~Etortinget" <Iso-
feräjät).

Emin oltuansa jaettuna useihin pikku-valtoihin tuli
Xorja kokonaiseksi valtakunnaksi '.) vun.sisiulan lopulla.— Kristinusko saarnattiin 11 vuosisadalla.. Lopulla 14
v.i.jäiiata yh.listettiiu Norja Tuubkan kanssa ja pysyi
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siinä yhteydessä aina vuoteen 1814, jolloinNorjalaiset,
kun Tanskan täytyi antaa heidän maansa Ruotsille,
valitsivat oman kuninkaan ja rupesivat sotaan itäisen
naapurinsa kanssa, mutta pian kuitenkin veljeskansat
tekivät sovinnon ja ovat siitä ajoin olleet yhdistettyinä.

MIINN jako.Luonnollisessa suhteessa on sima kolme
osaa, mm.: 1) Eteläntunturinen Norja, ete-
lässä Dourefjeldistä ja idässä Langfjeldista, 2) Län-
nentunturtnen Norja, lännessä Langfjeldistä,
ja 3) Pohjarrtunturinen Norja, pohjassa Dou-
resta ja lännessä Nootista. — Kirkollisen hallituksen
puolesta on Norja jaettuna 6 hiippakuntaan, mm.:
(1) Kristianian, Hämärin, Kristiansandin,
(2) Bergenin, (3) Trondhjemin ja Tromsön
hiippakunnat, joiden kunkin päänä on piispa.

Yhteiskunnallista hallintoa varten on Xorjassa
20 amtia, nim.: Kristianian, Akershusin, Smaa-
lenenin, Buskerudin, Jarlsherg-Laiirvigin, lle-
demarkiit, Kristianin, Jh-atsbergin, Nedenäsin,
Lister- Mandalin, Stavangerin, Der/jenin, Etdä-
Bunienltusin, Pohjais-Bevyenhu&in, Romsdaliu,

T)'ondhjeinin, Polijais-lVondhjemin, i\o>'d-
landut, Troinsön ja Finmavkoi amtit, joita kuta-
uiii hallitsee ~amtnnini" ja jotka ovat jaetut vouti-
kuntiin.

Lain käytäntöä varteu on i hiij/iiahuiinan-i/lioikrutta
(Stiitsovnrret), joiden alla on alhaisempia tuomio-is-
tuimia.

Kaupunkeja on kaikkiansa >!», Etevimmät ovat
seuraavat: Kristiania asuj.], pääkaupunki.
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erinomaisen kauniilla paikkaa, Kristianian vuonon
rannalla, ja siellä on valtakunnan pilävirastot, yli-
opisto, hiippakunnan amtmani japiispa. — Dram-
men, Kristianian vuonolla, suuri puutavarainvienti.Horten, saman vuonon luona, sotalaivaston pää-
asema. — Kristiansenia ja Stavanger, hyvin ar-

Bergen.
vokkaita kauppakaupunkeja, edellinen eteläisellä
ja jälkimäinenläntisellä rannikolla valtakunnan ete-
läisimmässä osassa. — Hamar, Mjösen-järven itä-
rannalla. - Bergen (30,000 asuj.), Norjan toinen
kaupunki, erinomaisen kauniilla paikkaa vähäisen
lahden rannalla, seitsemän korkean vuoren välissä;
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amtmanin ja piispan sija, maan suurin kauppa-
paikka. — Kristianssund, melkoinen kauppakau-
punki, saarilla lännenpuolellaTrondhjemin vuonoa.— Sisemmässä äskenmainitun vuonon etelärannalla
«n Trondhjem (21,000 asuj.), valtakunnan kolmas
kaupunki-, muinoin nimeltä Nidaros; täällä on suuri
tuomiokirkko, jossa Norjan kuninkaat kruunataan.
— Levanc/er, saman vuonon rannalla idässä; suu-
ret markkinat Maaliskuussa. — Tromsö, saarella
pohjaisrannikolla. — Hammerfest, saarella, maa-
pallon pohjaisin kaupunki. — Vadsö, Varangin
vuonon luona.

Merkittäviä paikkoja ovat vielä seuraavat: Yard'6-
hns, maapallon pohjaisin linnoitus, Norjan koillis-kul-
massa; Kongsberg, runsaasti antava hopeakaivos, län-
nenpuolella Kristianian vuonoa; Röraas, Glommen-joeu
varrella, korkealla Köölin ja Dovren kulutuksessa, Nor-
jan suurin kuparipajaato; Altenaaard, Alattiou vuonon
ja joen tykönä, pohjaisin paikka maan päällä, kussa
viljaa kasvatetaan.

Tanska.
Rajat: Pohjan meri, Skagerratki, Katteglltti, Juu-

tinrauma (Oresund), Itämeri ja Saksanmaa.
Eliuilllio: 0!X) □ven.
Saalia ja niemiä: Tanskan roaltalunnan suurinosa on Stjllartbin (Suutintnaan) niemimaa, (jonfa

pohjaisin kärki on nimeltä Etagen), ja tärkeitä osia
oivat saaret Själlano (£"refunbiii ja Ison Seitin
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mälisD, s'Pen (Ison ja Nahan Veltin malissa),
Sangetanb, Laaland (lue: Sootanbi, Falster,
Möen, Born Holm n. m.

Dahlia: Liim-wuono (pohjaisen Jyllannin poi-
kitse Kattegatista Pohjan mereen), Ningkjöbingin
ra von o (Iyllandinlänsirannikolla),Ise -muon o (©jäl=
landin pohjaisella) ja Kjuge (sen itäisellä rannikolla).

lännet ja joet eimät ole suuria. Jokiloista
mainittakoon: ©übend, joka laskee Nanoers-muo-
noon Iyllandin itäpuolessa, ja Kongeä, joka on
rajajokena Saksaa lvastacm ja laskeutuu Pohjan-
mereen.

Nuoria. Tanska on, paitsi Bornholmia, yli-
malkaan matalamllkistll alankomaata, jossa on Har-
moja muoria, niinkuin Himmelbjerg Iyllanoissa
ja Nytterknegt Bernholmissa.

Jyllandin luoteisen kalkkirannikon edustalla on 60
jalan korkuinen alaston kallio. Skareklit,

Ilmanala on lauhkeata ja jokseenkin kosteata;
talivet Harmoin komin kylmiä ja kesät eimät ylen läm-
pimiä.

Tuotteet ja elinkeinot. Niljaa kasmatetaan pal-
joa enemmän tuin oman maan tarpeesen ; metsää, eten-

kin pyöttipuita, on parhaastansa saarilla ja itäisessä
Jyllannissa; paitsi tumallisia kotieläimiä, jotka omat
parainta laatua, on metsäeläimiä melkein samoja kuin
eteläisessä Ruotsissa (jäniksiä, kettuja, mäyriä, sauk-
koja, melsamuohill, hirmiä). — Maanmiljelys, kar-
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jan£;oito, kauppa ja merenkulku omat maan pää-elin-
teinot. Vuosittain roiebään ulkomaille monta miljo=
naa tynnyria roiljaa sekä karjaeläimiä ja hemosia.
Kalastus ja teollisuus omat wähä-arwoisia.

9lfltjninet, joiden lukumäärä on noin 1,875,000,
omat samaa kansalahkoa kuin Ruotsalaiset ja Norja-
laiset. Kansan sinnstys on f;i)roin korkealla kannalla.
— Naltio-uskonto on emankclis-lutherinen, — Halli-
tusmuoto on rajoitettu yksinmaltainen. Hallitsijana
on kuningas ja kansaa edustamassa ro altiopäimät
(maankeräjät ja kansankeräjät).

Vähiin enemmän kuin tuhat vuotta takaperin yh-
distettiin vanhat pakanalliset pikku-valtakunnat yh-
deksi kokonaiseksi, juhon aikaa myöten kuului Tanska
ja Ruotsi sekä osia Norjasta, Saksasta jaEnglannista,
mutta joka yksin ajoinkuin kristinusko saarnattiin taas
hajosi ja oli perikatoon joutumaisillaan sfeällisten so-
tain tähden, kunnes se jälleen 14 vuosisadalla alkoi
kohota mahtavaksi valtakunnaksi. Sitten 17 vuosisa-
dalla menetti Tanska ruotsalaiset alusmaansa jav. 1814
koko Norjan, saaden pitää saaret, .lyllaudin ja herttua-
kunnat Slesvigin, Holsteinin ja Lauenliurgin. Nämät
herttuakunnat olivat kauvan riidan-aineena Saksan
kanssa, kunnes ne v, 1864 jontuivat Itävallan ja Preus-
sin haltuun, johon jälkimäiseen ne sittemmin yhdistettiin.

Macin jato. Tärkein jako on kirkollisessa suh-
teessa 7 hiippakuntaan, nimittäin: Själlandin
(= Själland, Möen, Samsö ja Bornholm), Fyenin
(= 5-nen ja Sangelanb), Laalandin (Laaland ja
Falster), Aalborgin (= pohjainen Iylland), Wi-
borgin (—keskinen Inlland), Aarhusin (= kaak-
koinen Iylland) ja Niben (= lounainen Iylland).
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— Hallinnon puolesta on maltakunta jaettuna 19
amtiin.

Kaupungit : KjoLenhacn oliKyöpenhamina(220.000
asuj.), valtakunnan pääkaupunki, Juutinrauman ran-

Kyöpenhaminan pörssi.

nalla; vahva kauppa ja merenkulku sekä melkoisia
tehtaita. — Helsingör, Juutinrauman kapeimmalla
kohdalla, kauppakaupunki. — RoeehUde, Ise-
fjordin etelänurkassa; kuningasten hautauspaikka
suuren tuomiokirkon ohessa. — Korsör, Själlandin
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länsirannikolla, ja sen vastapäätä — Nyborg,
Fyenissä, jossa myös on — Odense (18,000), valta-
kunnan toinen kaupunki, erään Koillißpuolißen lah-
den luona, ja — Middelfart, Vähän Beltin alku-
salmella. — Vastapäätä on Fredericia Jyllandissa,
jonkamuitakaupunkeja ovat Aarhus (tärkeä kaup-
pakaupunki), lianders jaA alborg itäpuolella, Vi-
borg keskimaassa ja Ribe lännessä, lähellä Sles-
vigin rajaa.

KyOpenhamina on kaunis ja vilkasliikkeinen kau-
punki, jonka ylitä, Amagerin saarelle rakennettua osaa
nimitetään Krhtiaiishumiksi. Merkittäviä rakennuksia
ovat: kuninkaalliset linnat Krixtianxborr/. Amalienbonj
ja Itosenbvn (jossa on kalleuksien ja niuinais-kalujen
kokouksia); ThorraldxennL mtixctt/iii; j'urxzi, yli kolmen
sadan vuoden vanha, omituiseen rakennustapaan tehty
huoneus. — Lähellä kaupunkia on yleisesti tunnettu
lmvituspaikka Ticoli. sekä kaunis metsikkö ja eläintarha
nimeltä Dijrehaceh.

Tanskan lisämaita ovat: Färsaaret, korkeita
ja alastomia kalliosaaria pohjaseen päin Skotlan-
nista; Islanti, suuri saari (1,800 Qpen.), luotcc-
sen Fär-saarista, ja siinä on korkeita lumipeitteisiä
tuntureita (esim. Klofva-JökuT), tulta syökseviä
vuoria (Hekla), lämpimiä kuohulähteitä (Geysir)
ja kehno kasvullisuus; Grönlanti, koillisessa Ame-
rikasta, tanskalainen siirtopaikka, jossa asuu
muutamia satoja Euroopalaisia ja noin kymmenen
tuhatta Eskimolaista; Länsi-Indiassa pienet saaret
S:te Croix (lue: Sängt Kroa), S:t Thomas, (lue:
Säng Tomaa) ja s.-i Jean (lue: Säng Schang).
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Saksanmaa.
Rajat: iHjan=mert, Tanska jaItämeri; VenäjäItämältä ja Smeitsi; Ranska, Belgia ja HollantiSuuruus: 9,800 Q>en.
Pohjais-rannikkoon tekee Itämeri Dantiqin vouka-««.ja siinä lahdet Fri,ch* /fo#ja KvrTcUjlag-.SveitsiD rajalla on Seden-järvi.

Jokia: Itämereen laskeutumat Oder ja Neich-f el; Pohjan-mereen:Elbe, Weser,EmsjaNhein,johon juoksee monta simujokea, joista Main on suu-rin. Paitsi Reiniä saamat Pohjan-mereen juoksemat
mesistöt alkunsa keskisen Euroopan muorilta.

Saaria: .l/s Vähässä Beltissä; Fehmern, Rä-
ffen, Usedom, Wollin ja Sivold Itämeressä.AlllNtoja ja umoria. Pohjaisessa Saksassa onn. s, Pohjais-Saksan lakeus. Keskinen osa Sak-saa on nlankomaatll ja siinä useita muorijaksoja, joi-den nhduspaitka on Fichtelgebirge,- tästä taitee-ttaan Erzgebirge ja sen jatkot Riesengebirge jaSudeetit, kaakkoon Bohmermald ja luoteesenThur:ngerwald. Pohjais-Satsan lakeudella on Sak-
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sanmaan pohjaisin muori, yksinäinen § ar 3- Maan
lounais-osassa menetoät Schwarzwald jaVogeesit.

Ilrnan-ala on ylimalkaan lauhkea, mutta tie-
tysti kylmempi vuoriseuduilla.

Tuotteet ja elinkeinot ovat tosin jotenkin eri-
laisia eri osissa maata, mutta melkein kaikkialla
ovat maanviljelys ja karjanhoito korkealla kau-
nalla. Rheinin varsilla on viininviljelys, vuoritie-
noissa vuorityö-elanto, rannikoilla merenkulku,
useissa seuduissa koti- ja käsityöt sekä melkein
joka paikassa kauppa ja teollisuus etevinä ansion-
saannin lähteinä.

Asujamef, joidenluku on vähiin yli 41 miljonan,
ovat suurimmaksi osaksi Saksalaisia, mutta Juutin-
maan rajan puolella enimmästi Tanskalaisia, kaak-
kois-seuduilla Puolalaisia ja muita Slavilais-kansoja,
Ranskasta äsken valloitetuissa maakunnissa Rans-
kalaisia, joita paitsi muutama sata tuhatta Juu-
talaista on hajalla pitkin maata. — Vallitsevana
uskontona on evankelis-lutherinen; mutta on ka-
tolisen ja Moseksen uskon tunnustajiakin, edelli-
siä 15 miljonan paikoin. Kansansivistys on kor-
kealla kannalla. — Hallitusmuoto on rajoitettu
monarkillinen, vaikka jokseenkin erilainen eri val-
tioissa, jotka kuitenkin nykyjänsä ovat yhdistetyt
n. 8. Saksan valtakunnaksi, jonka korkein hallit-
sija on Saksan keisari, joka samalla on Preussin
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kuningas ja jonka suhteen muut ruhtinaat voidaan
katsoa läänitysmiesten kaltaisiksi.

*D?flfltl jako. Satsaan kuulumat ikuningaskunnat
Preussi, Saksi, 33atert ja Nyrtembergi;
fuuri-herttuakunnat Meklenburgi, Dldenburgi,
Saksi-Neimari, Vaadi ja Hessi; herttuakunnat
Sraunftoeigi, Saksi-Meiningi, Saksi-Alten-
burgi, Saksi-Koburg-Gotha ja Anhalti; ruh-
tinaanmaat Swartsburg-Rudollstadti, Smarts-
burg-Sondershausi, Naldecki, Reussi ja
Lippe; »vapaat kaupungit Lyypekki (Siibecf), Ham-
puri (Hamburg) ja Breemi (Bremen); fruununmaat

11 asf i ja Lothringi.
Kaupunkeja: Saksan valtakunnan piiäkaupimki

on Berlin (970,000 asuj.), erinomaisen säännölli-
sesti rakennettu, monilla komeilla rakennuksilla,
joista erittäinkin ovat mainittavat kunink. Kirjasto,
Opera, Hedvigin-kirkko, kunink. Linna y. ra.;
— Breslau, lähinnä Berliniä suurin kaupunki
Preussissa; Hannover, entisen Hannoverin kunin-
gaskunnan pääkaupunki; Hampuri (250,000 asuj.),
Euroopan mannermaan tärkein kauppakaupunki;
Lyypekki, Stralgund ja Stettin, tavallisia yli-
monopaikkoja Suomeen, "VVenäjälle ja Skandina-
viaan; Köln, Nau de Cologne (lue: O dö kolonj)
nimisen hajuveden alkuperäinen valmistuspaikka,
ja siellä myös Saksanmaan suurin ja komein tuo-
miokirkko; Dresden, Saksin pääkaupunki, mai-
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nioilla taidckokouksilla; Leipzig, suurin kirja-
kauppa-paikka koko inailmaßßa; Munchen, Baierin
pääkaupunki, jossa on kalliita taidekokoelmia ja
suuria oluttehtaita; Nurnberg, tunnettu leikki-
kalu-vapriikeistansa;Stuttgart. Wyrtembergin pää-
kaupunki, jossa on suuri kuninkaallinen linna;
Strasshurrj Elsassissa Rheinin varrella, kuuluisa
korkeimmasta (490 jalkaa korkeasta) kirkontor-
nista maan päällä.

l'ohjais-Saksassa on useita uskonpuhdistuksen ja
sotain historiassa tunnettuja paikkoja, niinkuin Eitlehru.
Erfurt. \\'ittcnherii. /irritrvfelil. Maiiih-hunj ja J.iitzen.— Kannoin ja enimmin tunnettu katu Herlinissä «n
niniultii ..Unter ilcn Ijinileii": se on liyvin levrä ja siinä
on istutettuna kuusi riviä puita ja >en lopjnijiäässa on
erinomaisen kaunis lirari(Je)i]'iii\i;in-]>oriti. — Aachen ja
\Yii'shuilcti ovat kuuluisia parannuskylny-paikkoja I!hei-
nin seuduilla.

Swe it si.

9?njnt: Saksa, Itämältä,Italia jaRanska. ©toettjt
on ainoa roaltafunta Euroopassa, joka ei ulotu mi-
hmkään mereen.

SlUiritllv : ?',() i pcjt

Järviä; Geneven-järvi jaNeufchatelin (lue: Xövscha-
tcliii)-y'«/'i-i lännessä. Zurichin-jär%i pohjasessa. Yier-
■iratnxiiulterin (lue: FirvaltschtetterinJ-Jä;1)-; keskustassa
sekä Itoden-järri Saksan rajalla.

Softa: Rhein, joka alkaa maan keskimmäisestä
osasta, juoksee kaakkoista suuntaa 33oben=jä'rn)een sekä



siitä sitte ensin länteen päin ja sitten pohjasta kohden
Saksaan; Rhone, jonka alku on lähellä Reinin läh-
teitä sekä joka sitte juoksee Genewen-järwen lautta ja
menee Ranskaan.

SSuorio. Smeitsi on Euroopan korkein muori-
maa. Luoteisella rajalla lewenewät lurawuoret;
keski- ja eteläpuolissa oraat Alpit.

S:t Bernhardin luostari Sveitsissä.

Alpit muodostavat Euroopan korkeimman vuori-
seudun. Niiden keskuksena oi! vuorenkukknla S:t Gott-
/<«,'<// itse jakautuvat ne kolmeen vuorijaksoon. nim.
Itä-Alpit, Keski-Alpit (= Penninin. Bernin. Lepontin
ja Rheetin alpit) ja Länsi-Alpit. Xiiden korkeimpia,
huippuja ovat: Munt-ltlanc (Ranskassa) ja Monte-Rosa
eteläisimmässä S\veitsissä; Genimi ja Finsteraarliorn

123
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länteen päin S:t Gotthardista; Itigi, lähellä Vienvald-
städterin järveä, jossa vuosittain käy paljo ulkomaa-
laisia.

Mont-Blancista vähän itään päin on S:t BtrnhartPva
vuorisola, jonka kautta tie menee Italiaan. Avuksi ja
turvapaikaksi niille, jotka kulkevat tätä lumen ja su-
mujen tähden eksyttävää tietä, on ylös vuorelle raken-
nettu luostari, jossa muutamia munkkeja asuu. Tämä
majatalo on korkeimmalla paikalla oleva asunto Eu-
roopassa.

Korkeiden vuorien rinteille kokoontuu usein isot
lumi- ja jääjoukot, jotka siellä yhteen jähmettyvät.
Niitä sanotaan gletscheiksi eli glaciereiksi (= jääti-
köiksi). Hyvin usein tapahtuu, että vuorelta suuria
lumijoukkoja, n. 8. laviineja eli lumivyörykkeitä, irroit-
tuu ja vierii alas laaksoihin, jossa tekevät paljon tur-
mioita.

Ilman-ala on laaksoissa hyvin lämmintä, mutta
käy, sitä myöten kuin ylcmmä tullaan, kylmem-
mäksi, niin että isot alat korkeimpia vuoriseutuja
ovat peitettyinä alati pysyväisellä lumella.

Tuotteet ja elinkeinot. Laaksoissa ja vuorten
rinteillä un runsas ja rehevä kasvullisuus. Sweit-
sin karjoja pidetään oivallisina. Vuoret ovat jok-
seenkin rikkaita malmeista. Maan pää-elinkeinot
ovat karjanhoito (S\veitsin juusto) ja vapriikiliike
(tuntikellojen tekeminen, silkkikankaat).

Asujamet, luvultaan noin 2,650,000, ovat Sak-
salaisia, Ranskalaisia ja Italialaisia. Isänmaan-
rakkautensa ja itsenäisyystuntonsa puolesta ovat
he esimerkkinä muille kansoille. Uskontunnustus
on eräissä osissa maata evankelis-reforminen, toi-
sissa katolinen. Kansanvalistusta useammissa Sweit-
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«in paikkakunnissa arvataan korkeimmaksi koko
Euroopassa. — Hallitusmuoto on tasavaltainen;
hallitusta hoitaa liitonneuvosto ja liitonpresidentti.

Maan jalo ja fnillmiigtt. Smeitsiin kuuluu 22
n. s. kanttonia, jotka omat yhdistetyt yhteiseksi mah
tioliitoksi (= Smeitsin »alalitttofunta .

Etevimmätkaupungit ovat: Bern (36,000 asuj.),
maan pääkaupunki, jonkun matkaa itään päin
Keufschatclin järvestä; Geneve (45,000 asuj.),
maan suurin kaupunki, Geneven-järvcn luona;
Basel, luoteis-osassa, Rheinin varrella; Zurich,
kauniin Zurichin-järven rannalla.

Sweitsi on luonnon-ihanimpia maita Euroopassa ja
siellä käy sentäliden joka vuosi paljo matkustavaisia,
jonka kautta maa saa jommoisetkin sisääntulot.

Itävalta-Unkari.
Nnjut: Saksa ja Puola; äi!enäjii, Jurtinmaa,

Adrian meri ja Italia; Smeitsi ja Saksa.
Suuruus: 11,300 HPen-Valtakunnan suurin järvi on Plalten-järvi,

läntisessä Unkarissa. Schwarzwaldista Saksassa
lähtevä Donaun joki juoksee Itävalta-Unkarin lä-
vitse ja saa monta sivujokea. — Luoteinen ja itäi-
nen osa ovat hyvin vuorisia; pohjais-rajalla leve-
nevät, paitsi ennen (118 «iv.) mainittuja Fichtelge-
birgeä, Erzgebirgeä, Riesengebirgeä ja Sudeetejä,
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suuret Aapatien harjanteet. Korkeiden vuorien
kehässä on melkoisia ylänköjä Unkarissa ja poh-
jaisessa Itävallassa. Maan vaihtelevaisen luonnon-
laadun vuoksi on suurta erilaisuutta ilman-alan,
tuotteiden ja elinkeinojenpuolesta. Useimmat vuo-
ret, etenkin Unkarin, ovat rikkaita malmeista.
Suola- ja kivihiili-kaivoksia löytyy myös. Viljan
ja viinin viljelys on suuri.

Hovitori Wienissä.

Asujamet, joiden lukumäärä on lähes 36 mii-
sonaa, ovat melkein puoliksi Slavilais-kansosa; muu-
toin on Saksalaisia, Magyareja (= Unkarilaisia),
>Valaekila!sia (eli Rumeeneja), Italialaisia y. m. —
Valtio-uskonto on katolinen. Kansansivistys ei ole



aivan korkealla kannalla. Hallitusmuoto on rajoi-
tettu yksinvaltainen.

Naltakunta on jaettu kahteen pää-osaan, niin.:
1) Itämallan keisarikunta, johon kuulumat poh-
jaiset ja läntiset maat (Pnömi, Määri, ©alitfia,
Itämallan arkkiherttuakunta, Tiruoli, Dalmatia
x). m.; 2) Unkarin kuningaskunta, johon kuulu-
mat itäiset maat (Unkari, Siebenburgi jaKroatia-
Slaivonill).

Olevimmat kaupungit ovat: Wien (1,000,000
asuj.), Itävallan pääkaupunki, lähellä Donauta, 34
esikaupungin kanssa; Triest, Adrian meren koillis-
kulmassa, valtakunnan tärkein merikauppa-kau-
punki; -I'rag, Pyömin etevin kaupunki; Buda-
Pest (270,000 asuj.), Unkarin pääkaupunki, kah-
den puolen Oonauta, jonka yli on soma ketjusilta.

Keisarillinen linna ja Pyhän Stefanin kirkko ovat
Wienin erinomaisimpia kaunistuksia. — Teplitz, Marien-
bad, KarUhail ja Eger ovat kuuluisia terveyslähteitä
luoteisessa Pyömissä. — Sadovakaakkoisessa Pyömissä,
Austerlitz eteläisessä Määrissä ja Wagram kaakkoon
päin Wienistä ovat sotahistoriassa merkittäviä paik-
koja. — "SVieliczla (lue: Wielitsjka), läntisessä Gali-
tsiassa, suurin ja merkillisin suolakaivos mailmassa.—
Tokai, koillisessa Puda-Pestistä, Unkarin parhaan vii-
nin kasvupaikka.

Turkinmaa.
9?ajat: Ztäiualta-Unkari jaVenäjä; Musta meri;

Archipelagi ja Oreikka; Adrian meri ja Itämältä.
3uuiUUs: alusmaltiodm kanssa, 9,600 Gpen.

12?
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Ympiiruivät m?ret tokcviit rannikkoihin useita

lahtia, joista Saloinkin lahti on suurin. Durda-
uellin salmen, Manaavan järven ja Bosj-orin
salmen kautta ovat Archipelagi ja Alusta meri
yhdistyksessä. I'ohjaisessapuolessa juoksee Donau.
joka Mustaan mereen laskeutuessaan muodostan
melkoisen delta- eli suisto-maan.

Validen moskea Konstantinopolissa.
Niistä mollista saarista, jotka Turkkiin kuulu-

vat, on Kandia (eli Kreetat. Wiiliniuiv«.sii. tär-
kein. — Paitsi JJonauii laaksoa, moli-mmiu puo-
lin I)onauta. on maa liyvin vuorista. Luoteis-
osassa kulkee Alppien jatkoina useita vuoriselän-
toitfl. joista lähtee kaksi haaraa: Balkan idässä
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ja G>'<?ikcnanaon i-uvn-t liiiu,, ><ii, — Valtakunnan
pääkaupunki on Konstantinopeli eli (Turkin liisi.)
Stambul (600,000 asuj.), erinomaisen kaunis asema,
useita komeita rakennuksia, esim. Sofian moskea
(kirkko), Validen moskea v, m.: Adrianopoli, si-
sämaassa,on maan toinen kaupunki.

Ilman-ala Turkinmaalla eli. kuten >itä myö= nimi-
tetään. Osmanin valtakunnassa on ylimalkaan lauhkea.Maa on hedelmällistä, mutta maanviljelystä imulctaanhuonosti Karjanhoito ja hevosten kasvatus ovat mer-
kittäviä: silkinviljelys ja mehiläishoito samoin. — Asu-
jamia on. kun alusmaat yhteen luetaan, lähes 1-I'-'.,miljouaa. - Valtiouskonto on MahomettiUiinen; halli-
tusmuoto rajoittamaton yksinvaltainen. Valtion hallit-
sija on Silitiini (eli Keisari): hänen asumalinnassa
nimeltä Smilji. Sn-bia ja limin-i-uiu (=Mohlau ja

tinkii» > ovat alusmaita koillisissa ]iuolissa. omain
ruhtinasten alla. jotka maksavat veroa päähallitsijalle.
Mimtniiijrn. myöskin aiusvaltio. on nvkyjänsä kuitenkin,
itsenäiseksi katsottava.

Gre i kka.

Tähän maltakuntaan, joka on pienempiä kuningas-
kuntia Euroopassa — 900 [jpen. —, kuuluu iso
niemimaa etelanpuolella Turkinmaata sekä suuri joukko
isompia ja mähempiä saaria ympärillä olemissa me-
rissa. Länsirannikkoon symälle pistämän Lepanton
lahden kautta jakautuu päämaa kahteen ofaan, joista
pohjainen on Liro adia ja eteläinen Morea. — Ete-
läisin niemenkärki Morealla ja siten myös eteläisin Eu-
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roopctsfa on Kap M a tapan. — Melkein koko Grei-
kanmaa on rouorimaata. Joet omat wahäpätöisiä.

Piuikaupunki Atheena (44,UUU usuj.) on rikas
muinaisjäännöksistä. Erittäin mainittavia ovat esim.

Muinainen Atheena (Akropolis ja Parthenon).

Akropolis (linnoitus), Parthenon (temppeli) ja Au-
guston katu vanhan-aikuisine liuoneuksineen. Spar-
ta, Theba, Korinthi, nämiit muinoin niin mainiot
kaupungit, ovat nyt vähä-arvoisia. Yleinen tm-
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vallisuus maassa saa us-in häirintä ryövärijou-
koilta.

Valtio-uskonto nu greikkalais-katolinen; hallitus-
muoto rajoitettu yksinvaltainen. - Asujamia. parhaas-
tansa Greikkalaisia ja Albanilaisia, on lähes ! '/, mil-
jonaa. — Kansanvalistus on alhaisella kannalla. —Kauppa ja merenkulku ovat varsin suuret. Viinejä,olivin-öljvä. viikunoita jakorintheja (eräänlaisia rusi-noita eli kuivatulta viinirypäleitä, jotka ovat saaneetnimensä Korinthio kaupungista) viedään vuotuisestiulos melkoiset määrät.

Italia.
Italian kuningaskuntana on Italian niemimaa

sekä SHcificm ja Sardinian saaret. Suuruus : 5,380
□pen. — Paitsi Pohjais-Italian alankoa,
jossa Po-joki mirtailee, on maa ylimalkaan muo-
rista. ©enuan lahdesta altain aina saarennon
etelimpäan kärkeen, nimeltä Kap S partiro en to,
käymät Apenninien muorijonut.

Pohjaisessa Italiassa ovat luonnon-ihanuudestansa
mailman mainiot järvet Laijn Maggiore (lue: Madsjore),
Lago di Corno ja Lago di, Garda. — Niemimaan etelä-
osassa on Vesuvius ja Siciliassa Etna, suurimmat tuli-
vuoret Euroopassa.

Italiana on seuraavat kaupungit:
\\-itnliti oli Vcnczia. rakennettu .-aariJh-. ja ka-
navia katujen Tm in <'li Torino il!M).OOO
asuj.i ennen paiiliaupunki: i.ii:\ina eli (>.-iiova. Äti-
b.i.ii'' V, m. Kl lt;iiia —a: /'/../, n.< (li ]-'j-
riai/e. liiunramat vuoilet ijiiäkauimnkina. rikas tai-



132

dukokoclinista: Lii-,,ry,,, liv\ ii kauppakaupunki
lluomi. eli I,'oma. (22(i.(iihi a-u.j.i \alt.:ikuiiii;in ny.
kyinen iiiiiikaujmnki. paljo jiii'inriök>i;i vanlioiit;
ajoilta, niinkuin >-lim-i t-it-ri,. Foi-mn V, N!

Ruomin forumi.

Katolisen kirkon päämies, Paavi, sijaitsee Ruomissa.Hän asuu mailman suurimmassa linnassa, Yatikanissa.Suurin kirkko maan päällä, P. Pietarin kirkko, on myös
tässä taide-aarteistarikkaassa kaupungissa.
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Italiana 011 tämän maun suurin
kaupunki. S<'n.ji?lL di Napoli■ 42i*.()(M) asuj.), ci
kaukana Vesuviukselta, mitä ilianinimalla paikalla
koko mailinapa, cutisf-ii Muhmpain Siciliain ku-
ninra-kunnan pääkaupunki. — Siciliassa on kau-
punuit Mfsx/.mi, /'a/eriiio V, in. — Sardiniassa:
( ufiluirl iluc: Kaljaarii. >uo!akanppa-kuupuuki.

Lähellä. A csuviu«ta (ivat tn!!vu<,, <>,! laavan eli tuli-
inujun ja tiihka-atccn niuinoin mutta nykyi-
-ifcn aikaan jälleen c = il!e kaivetut IIen'ula uumin ja "l'um-
/"■jin kiiiipun^it.

Ilinan-ala on yli-isc'll crinonuiiscn lauhkeaa,
jiaitsi jicjlijai-i-sa \ ■uori-i'iirlui-<a. lliMldmällisyys
on >uufi. I'olijai-i-sa Italiana harjoitetaan paljon
~ilkin\iljil\-tä. — T-konto on katolinen: hallitus-
>,!»<, rajoitettu yk-invultainen: asujamia on lii-
in'ilr.' 2 i MiilJMiiaa.

.Monien taistelujen ~■ •I<ii niin s;sällisten kuin ulku-
liaistenkiii h.-\ jn-rii-tii on Italian kansa
vilnlniii tullut > inlistetvksi X '!<,',! hallitsijan alle. ja
Kuonn nn. J3Lt;l\ in kailoiertua niaalli-en valtansa ja
'LMin-a nnia-ta. vin •■ l»--tit ! -711 !<l!!!t kmiiiikaan-va Itakun-
nan jiäiikaii]-uukii]a. I'iciiella ('njn-i-iin saarella >><!!l-
jiii-]niiili-lla >nri.liiiiiista a>uu \k-i Italian v]iilistvst\nii
ii.i.iikkaiiiinii-tii L'ili>taii-tii. (larilialili. — 'tallan nieini-
liiaa "li nappaan nifdtMiMcn. ja 'Ci! etela-raniiikolia
Tar<int"it ifiht> — J-.f i'!ai-i'--a puhaltaa \;t-

iistii rrä- kr 11S:l]; l (-tt-l;i-t'lllif_ l:ill:i'itii S-irocco (hlt:
; .

Portugali.
Tähän kuningaskuntaan, jonka laiveus on 1,670

Hpen., kuuluu läntinen ja lounainen osa Pyreneitten



Lissabon.
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niemimaata, ja sen rajoina oraat Hisvania ja Atlan-
tin meri. Muinoin mahtama »valtakunta monien
muissa maan-osissa olemain omiätuämaittenfa tantta,
on se nyt maan wahän-arwoinen. Valtakunnan la-
niitse juoksemat Duero, Tajo ja Muabiana. Por-
tugaltäfa on maihetellen matalia muorijalsoja ja ylän-
kölakeuksia.

Maan pääkaupunki on Lissabon (225,000 asuj.):
sen hävitti maanjäristys vuonna 1755. Merkittä-
vämpiä kaupunkeja ovat vielä: Oporto, Vuoron
suussa, tunnettu viinistänsä (Portviinistä): Setubal
eli S:t Yöes, suolakauppa-kaupunki.

Ilman-ala on pohjaisissa vuoriseuduissa jokseenkin
kylmää ja kalseata, mutta eteläisissä osissa on erin-
omaisen lauhkea ja terveellinen ilmasto. — Uskonto
on katolinen; hallitusmuoto rajoitettu yksinvaltainen;
asujanteu luku noin 4 '/« miljonaa.

Hispania.

Samoin kuin Portugali oli Hispania muinoin
voimallinen valtakunta, jopa voimallisimpiakin Eu-
roopassa. Sisällisten riitain ja taistelujen kautta
«n tämä valtio heikkonemistaan heikonnut ja nä-
kyy tätä nykyä kykenemättömäksi voimakkaammin
edistymään. — Suuruus: 9,100 Qpen.

Naltalunnan rajana on pohjasessa osaksi Ranska
ja lännessä osaksi Portugali; muutoin on sen ympä-
rillä Biskajan-lähti, Atlantin meri ja Välimeri.
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Järviä ei ole, mutta sitä vastoin monta jokea,
joista, paitsi Portugalin läpi juoksevia, mainitta-
koon J'-.bro, joka laskeutuu Wälimereen, ja Gua-

Pikkukaupunki Hispaniassa.

dalquirir. Atlantin mereen. — Hispania on vuori-
ja ylänkömaata. Ranskan rajalla ovat Pyreneit,
joissa on 11,000 jalan korkuisiin kukkuloihin, ja
niiden jatkona Kantahrian vuoret, joiden ääriin-
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mainen pää, Kap Fiuisterre, on Euroopan länti-
sin niemeke. Kaakossa ovat Iberian vuoret ja
etelässä Sierra Nevada. Keskimaassa levenee
laaja Kastilian ylätasonko.

Kuningaskunnan pääkaupunki on Madrid
(330,000 asuj.), keskellä maata; sitte on vielä
Granada ja Sevilla (lue: Sevija) etelämmällä;
Jerez (lue: Scheeres) ja Malaga, mainioita viini-
paikkoja, etelärannikolla, sekä Barcelona itäran-
nikolla.

Hispaman ylätasanko on metsättömimpiä seutujaEuroopassa; sitä on vaivaamassa veden puute sekä ko-van pakkasen ja tukalan lämpimen äkilliset muutteet.Eteläisiä tienoita etsiskelee usein eräs polttava Afri-kasta tuleva tuuli, nimeltä Solmio. — Paraat elinkeinotovat: silkkiteollisuus, etelähedelmäin viljelys, lampaan-hoito ja vuorityöt. Andalusian maakunnassa nn oival-lisia hevosia. — Uskonto on katolinen; kansan sivistyshuono; hallitusmuoto yksinvaltainen; asuiamia 16'/miljonaa.

Ranska.
Rnjllt: Kanaali, Belgia; Saksa, Smeitsi, Italia;

Välimeri, Hispania; Atlantin maltameri. — Suu»
lUlls: 9,600 Qpen.

Ranskan joet ovat enimmäksi osaksi purjehdus-
kelpoisia ja edistyttävät siis sisämaan ja meren
välistä yhdistystä. Suurimmat ovat: Seine (lue:
Sään), laskeva Englannin kanaaliin; Loire (lue:
Loaar) ja <?««?,«« (lue: Garön), jotka laskevat
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Biskajan-lähteen; sekä Rhone (lue: Iloon), joka
laskeutuu Lyonin (lue: Liongin) poukamaan. —Saaria, paitsi joitakuita vähempiä länsirannikon
edustalla, Korsiko Wälimeressä. — Vuoria tava-
taan enimmästi etelä- ja itäpuolissa; suurimmat
ovat: Ardennit pohjassa, Jura (lue: Schyrä) idässä,
Ceveunit ja Pyreneit etelässä sekä Aree-vuoret
luoteesen ulkoutuvalla Bretagnen (lue: Bretanjin)
niemellä.

Ilmanala on ylimalkaan lauhkeaa, etenkin Väli-meren luona olevissa maakunnissa.— Tärkeimmät tuot-teet ovat: vehnä,maissi, viini, etelähedelmät ja silkki.— Pää-elinkeinot ovat: vapriikiliike (— silkin kudonta,metallitehtaat,korukalu- ja muotitavarat), kauppa, ka-lastus, karjanhoito ja viininviljelyä. — Asujanten lukunousee 36 miijonaan. Valtio-uskonto on katolinen;hallitusmuoto tasavaltainen; rahvaan sivistys ei ole kor-kealla kannalla. — ViimmeisessäsodassaPreussin kanssa
sai Ranska paljon kärsiä ja sen täytyi rauhanteossa v.1871 antaa pois Elsassi ja puoli Lothringia sekä sitou-
tua Saksanmaalle maksamaan 5 miljardia (= 5 tuhattamiljonaa) francia (noin yhtä monta Suomen markkaa)
sotakustannus-palkkioksi.

Kaupunkeja on Ranskassa monta ja isoja. Val-
takunnan pääkaupunki on Pai-ui (1,850,000 asuj.).
Seinen varrella, maitaan kauneimpia kaupunkeja,
jossa on melkoisia vapriikeja, sangen lavea kauppa,
mutta levoton ja vastuksellinen työväestö. Isoja
kaupunkeja ovat myös: Marseille (lue: Marselj).
Välimeren rannalla, valtakunnan etevin kauppa-
kaupunki; Toulon (lue: Tulong), itään päin Mar-
seillesta, sotalaiva-satama ;Lyon (lue: Liong), maan



Tuileriat
Parisissa.
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tärkein vapriikikaupunki (silkinvalmistus), Rhonen
varrella;Bordeaux (lue: Bordoo), (karannen suussa,
pitävä suurta kauppaa punaisilla viineillä, joita
»iillä seuduin viljellään; Versailles (lue: Versalj),
hallituksen nykyinen sija, lähellä Parisia lounassa;
Calais (lue: Kalaa), ylimeno-paikkaEnglantiin. —
Korsikan saarella on Ajaccio (lue: Ajatsjo), jossa
Xapoleon I syntyi.

Parisi on kahden puolen Seine-jokea. Sen monien
komeiden rakennusten seassa huomataan Kaupungin-
kartano, Louvre (lue: Luvrj, Invalidihotclli, Suuri opera-
latone, tuomiokirko Notre Dame (lue: Xotr Dam) y. m.
Parisissa on ma ilman suurin kirjasto. Sen kapinan ai-
kana, joka Ranskan ja Saksan välisen sodan jälkeen rai-
vosi Parisissa, hävitettiin useita kaupungin kauneimmista
rakennuksista, esim. Tuileriat(lue: Tyjöriat) jakaiken-
laisia sen kalliita taide-aarteita. Parisin kaunistamiseen
vaikutti keisari Napoleon 111 varsin paljon, osaksi uu-
sien, leveiden lehtokatujen (— boulevardien) laittami-
sella, osaksi suurenmoistenhuoneusten rakentamisella.—
Kautta maan käy ristin rastin kanavia ja rautateitä.

Belgia.
Belgiaa ympäröivät Hollanti, Saksa, Ranska ja

Pohjan-meri, sen laveus on 530 Qpen. ja se on
siis pienimpiä kuningaskuntia Euroopassa, mutta
sitä vastoin tiheimmässä asuttuja. Sen kautta juok-
see koillis-suuntaa Maas ja Schelde. Kaakkois-
kulmalla on matalia vuoria, rikkaita rauta- jakivi-
hiili-kaivoksista, mutta muutoin on Belgia alanko-
maata.
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Etevimmät kaupungit ovat: Briissd (350,000
asuj.), valtakunnan pääkaupunki, jossa monia vap-
riikeja ja melkeä kauppa; Antwerpen, maan ete-
vin kauppakaupunki ja vahvin linnoitus; Lältich,
jossa suurenmoisia ampuase-tehtaita; Verviers (lue:
Yervjee), jossa on melkoisia verkatehtaita.

S:t Gudulen kirkko.

Bnlssfcl on kannfimjiia kaupuijkoja Kurriu]Ki>=a. Sri;
useidon korneain ntkenmistr-n M-a<ä:i on mainittava ko!-
--inannestatoista aina kumteuteeiuoisut viinsisataan ra-
keunottu S:t (nidvJen ikio: (iyiiyliui katelrali eli tuo-
miokirkko, jossa on kaksi iomatekoista guthilais-tirnia.
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Brusselissä tehdään kallisarvoisia pitsejä ja mattoja,
joita pidetään parhaina Kuroopassa. — Maanviljelys
on Belgiassa saatettu niin täydelliselle kunnalle, että
melkein koko maa on hyvin hoidetun puutarhan näköi-
in n. Teollisuus ja vuorityö ovat myös korkealla kan-
Ulliin, — Valtio-uskonto on katolinen; hallitusmuoto
rajoitettu yk>ii\valtiui]i'n: asujanua on 5' ~ miljoiiaan.— Kantateitä, on erinomaisen runsaasti.

Hollanti.
Hollanti, jota alhais-maisen laatunsa vuoksi

myös nimitetään Alankomaiksi, rajautuu Pohjan-
mereen, Saksaan ja Belgiaan. Sen pinta-ala ei
ole täyttä 650 Qpen., mutta sillä on laajoja siir-
tomaita eli kolonioja Euroopan ulkopuolella. —
Pohjan-meri tekee polijais- ja länsirannikolla useita
lahtia, joista Dollari ja Zuydersee (lue: Söider-
«LL) ovat isoimmat. Rheinin, Maasin ja Schelden
joet muodostavat laskupaikoissaan laveat suisto-
eli deltamaat. Luoteisen rannikon edustalla on
vähänlaisia saaria. Suuret alat maata ovat niin
alhaalla, että niitä täytyjr sulkuseinillii varjella
meren vedeltä. Hollanti on erinomaisen rikas ka-
navista, jotka risteilevät pitkin maata; rautatiet
eivät ole lukuisat.

Tärkeimmät kaupungit ovat: Amsterdam
(290,000 asuj.), pääkaupunki, suoseudussa ja sen-
tähden rakennettu paaluille, useampiakanavia kuin
katuja, suurenmoinen siirtomaan-tavarain kauppa;
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Haag, kuninkaan asuntopaikka, länsirannikolla,
ympäröitty puutarhoilla; Haarlem, lännessä Am-
sterdamista, tunnettu äärettömiin suuresta kukka-
sipulien kaupasta; Rotterdam, melkoinen kauppa-
paikka.

Kuninkaallinen linna Haagissa.

a' ilmanalan puolesta on Hollannissa lauhkeat talvet.
mutta kylmähkot kesät. Maanviljelys, karjan- ja puu-
tariian-hoito. kauppa. Merenkulku, kalastus ja teollisuus
ovat ylevällä kaunalla. — Valtio-uskonto on evankelis-
reformineu: hallitusmuoto rajoitettu yksinvaltainen.
Kansasto. nouseva lähes 4 miljonaan henkeen, <>!, van-
hastaan tunnettu rauhaa rakastavaksi ja uutteraksi.
Hollantilainen on myös tunnettu siitä erinomaisesta
puhtaudesta ja siisteydestä, jotka hänen talossaan ja
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huoneessaan vallitsevat. Kansanvalistus on korkealla
kannalla. — Lähellä Amsterdamia on Zaandam, jonka
laivaveistämössä Wenä.jän Pietari Suuri teki työtä.

Englanti.
Rajat: Englantiin, jota myös nimitetään Brit-

tein maltakunnatsi, kuuluu Euroopassa pääasiallisesti
Suuri-Britannian ja Irelannin saaret, joiden
ympärillä on Pohjan-meri, Englannin kanaali ja At-
lantin maltameri, sekä joita eroittaroat Pohjais-ka-
naali, Irelannin meri ja P. Georgin kanaali.

Sumuusi 5,700 npen. Euroopassa; mutta Eng-
lannin mallan alle kuuluu muissa maan-osissa niin
isoja alueita, että ne yhteensä omat toista mestaa suu-
remmat koko Euroopan alaa.

Lahtia: Ymjiäröitsevät meret tekevät monta uur-
rosta maalian, niinkuin Murruyn (lue: 31urräin.
l'ortlun, Ihunberiu (lue: Hömln-rin) ja 'lluune-sin
;luc: Tamssin) lahdet Suiiri-Jjntiinniaii itäisellä ja
Uristuiin kanaali (lahti V. (.Tuorein kanaalista) län-
tisellä rannalla sekä Gattccn/it ilve: (iolviin) lahti
Jrclaimin länsi-rannalla.

Jolla: Nämät eimät ole pitkiä, eiivätkä runsas-
nietisiä, mutta oraat melkein kaikki purjehdukselle sopi-
rata. Suurimmat oraat: Forth, Humber ja Tha-
mes, jotka laskeutumat Pohjan-mereen; Semern
Bristolin kanaaliin; Sh annon (lue: Sännen), joka



145

menee poilki Irelannin ja laskee Atlantin »valta-
mereen.

Saaria: Paitsi jo mainittuja, joista Suuri-Bri-
tannia sisältää Skotlannin kuningaskunnan, poti-
jais-osana, sekä Englannin ja Wellesin (lue: Hei-
sin) kuningaskunnan, etelä-osana, huomattakoon seu-
raavat isommat ja vähemmät saaret: Skotlannin
saaret, Orkneyn (lue: Orknin) saaret ja Hebridit;
Helgolandi Pohjan-meressä; Man (lue: Men) ja
Anglesey (lue: Anglsi Irelannin meressä; \Yiglit
(lue: Weit) ja Normandin saaret Englannin ka-
naalissa; Malta eli Maltesia Yälimeressä.

Wuolill' Englanti ja Irelanti omat ylimalkaan
mäkisiä alankoja; Wales ja Skotlanti ylänköjä. Mel-
koisimmat nmoriharjanteet omat: Grampian (tue:
Grämpien)-, (Rennot (tue: Sjemiöt)-, Peak ([ue:
$if)= ja Cambrin (tue: Kämbrin) muoret — kaikki
pohjais- ja länsi-osissa Suuri-Britanniaa, jonka lou-
naisin niemeke on Kap Landsend.

Ilman-ala on viileätä kesällä eikä erittäin kyl-
mää talvella, mutta hyvin kosteata ja sumuista.
Sateentulo on runsaampi kuin useammissa muissa
Euroopan maissa.

Tuotteet ja elinkienot. Vuoret ovat rikkaita hyö-
dyllisistä kivennäisistä (raudasta, kuparista, tinasta,
kivihiilistä); maanviljelys, rehunviljelys, kotieläinten
kasvatus ja kalastus ovat korkealle saatetut. Pää-
elinkeinot ovat: vapriikiteollisuus — suurempikuin
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missään muussa valtakunnassa —, maanviljelys ja
karjanhoito, kauppa ja merenkulku.

Ei mikään kansa maan päällä osaa tarkemmalla
huolella kuin Englantilaiset käyttää maansa elantoläh-
teitä. Teollisuudessa ja kaupassa voittavat he kaikki
muut kansat. Kauppalaivastossa on enempi kuin 30.000
purje- ja 3,000 höyryalusta Suuri joukko rautateitä
risteilee maassa kaikille suunnille.

Asujamet, Englannissa ja Etelä-Skotlannissa
anglosaksilaista sekä Ylä-Skotlannissa ja Irelan-
nissa keltiläistä sukuperää, ovat luvultansa lähes
33 (Euroopan ulkopuolella olevissa omistusmaissa
enempi kuin 200) miljonaa. Kansan opetus on
eräissä paikoin, esim. Skotlannissa, hyvin järjes-
tettynä, mutta toisissa paikoin laiminlyötynä. —
Yleisin uskontunnustus on Englannissapiispallinen
(pääasiallisestiprotestantillinenoppi,mutta paljo ka-
tolisiakirkkosääntöjä=Englanninyläkirkko), Skot-
lannissa presbyterinen (== reforminen) ja Irelan-
nissa katolinen. — Hallitusmuoto on rajoitettu yk-
sinvaltainen ja kruunu perimöinen naispuolisellakin
kannalla.

Mllllll jafo: Hallinnollisessa suhteessa on tämä
kuningaskunta jaettuna 117 kreinnkuntaan eli n. s.
Shires.

Kaupunkeja: Valtakunnan pääkaupunki ja suu-
rin kaupunki maan päällä on Lontoo eli oik.
London, jossa on 3,450,000 eli lähes 3 1

2 miljo-
naa asujamia, siis melkein kaksi vertaa kuin koko



SouthwarkinsiltaLontoossa.



148

Suomessa,ja joka on rakennettuna molemminpuo-
lin Thames-jokea, jonka ylitse menee iso joukko
komeita siltoja (esim. Soutlnvarkin silta) ja jonka
alitse on tehty kolme tunnelia; Hull ja New-
castle (lue: Xjukäsl) etevät kauppakaupungit, Suuri-
Britannian itärannikolla; Manchester (lue: Niin-
sestr) ja Birmingham (lue: Bermingäm), suuret
vapriikikaupungit sisämaassa,joista edellisessä on
490,000 ja jälkimäisessä370,000 asujanta; Liver-
pool (lue: Liverpul), hyvin etevä kauppakaupunki
(noin 500,000 asuj.) länsirannikolla; Edinburgh
(200,000 asuj.), pääkaupunki Skotlannissa, itäran-
nikolla ; Glasgow (lue: G-läsgo), vapriikikaupunki
(530,000 asuj.), myöskin Skotlannissa: Dublin
(lue: Döblin), Irelannin pääkaupunki (noin 300,000
asuj.), hyvin melkeä kauppa, Irelannin meren ran-
nalla, vastapäätä Liverpoolia.

Lontoon kaupungin suuruutta voi tuskin mieles-
sään selvästi kuvatakaan. Se kaupunki on toista pe-
nikulmaa pitkä; siinä on noin 300,0U0 huoneusta, 16,000
katua, ja 850 kirkkoa ja rukoushuonetta. Monta sataa
höyryvenettä kulkee edes takaisin pitkin Thamesia;
monta rautatietä kulkee keskelle kaupunkia, yksin osit-
tain sen alitsekin. — Lontoon monien suurenmoisten
huonerakennusten seasta mainittakoon Buckinghamin
(lue: Bökkin gamin) linna, Parlamenttikarta.no,P. Pau-
lin kirkko, Westminster Abbey, British Museum, Pankki,
Tower v. m. — Vanhin osa kaupunkia on nimeltä City,
asioimaliikkeenkeskus; Westminster on hovin jaylhäi-
sempäin asuinpaikka; Southieark sisältää monituisia
vapriikeja; Sydenham (lue: Sidenhäm) on esikaupungin
tapainen, jossa on mailman mainio Kristallipalatsi.
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Muuan eteläisestä Hispaniasta ulkoutuva nie-
meke, nimeltä Gibraltar, kuuluu Englannille. E-
räällä korkealla kalliolla ja osaksi kalliovuoreen
hakattuna on samanniminen linnoitus, jota pide-
tään vahvimpana maan päällä.



150

Aasia.
Aasia on suurin maanosista, mutta siellä on wer-

raten wähennnän asujamia kuin Euroopassa.
9?fljat: Pohjainen Saarnen; Tyyni meri; Indian

umltamcri; Punainen meri, Walimeri ja Euroopa.
Suuruus: lähes 815,000 \Z\V m-> ulottuen pisim-

mälle itä- ja länsisuunnalla.
Lahtia ja sisiimeriä: Karian meri, Obin-laliti,

Okhotan meri, Japanin meri, Keltainen meri, Kii-
nan meri, Siamin-lahti, Bengalin-lähti, Arabian
meri, Persian-lähti, Punainen meri eli Arabian-
lähti ja Kaspian meri.

Salmia: Belvringin salmi Jäämeren ja Tyynen
meren välillä, Ormuksen salmi Arabian meren ja
Persian-lähden välillä sekä Bab el Mandeb Ara-
bian meren ja Punaisen meren välillä.

Järviä: Anit, JJttlhi*cli ja JiuiLdl
Jokia: Obj, Jenissei ja Lena, jotka laskeutu-

vat Jäämereen: Amur, lloang-110 ja Yang-tse-
Kiang Tyyneen mereen; Ganges ja Tndus eli
Sind indian valtamereen;parijoet Tigris jaEufrat
Persian-lähteen.

Saaria: Japanin saaret, Filippinit, Molukkit,
Suttda-saaret (= liorneo, Celebes, Java ja Su-
matra) Tyynessä meressä; Ceylon Indian meressä.
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Niemimaita: Kamtsjatka ja Korea itä-ranni-
kolla, Itäinen ja Läntinen Tndian niemi molem-
min puolin Bengalin-lahtea, Arabia Persian-lah-
den ja Punaisen meren välissä, Vähä-Aasia Väli-
meren ja Mustan meren välissä.

Niemekkeitä: Tsjcljnskui un Aasian pohjaisin
ja Romania sen eteläisin niemenkärki.

Ylänköjä: Aasian keskitse menee itä- ja länsi-
suuntaa jiänkömaa-jakso,n, s. Keski-A asian ylän-
kö, jonka JJolor-tagin ja Suleimanin vuoret jaka-
vat Itä-Aasian ja Länsi-Aasian ylänköihin. Edelli-
sessä ovat vuorijaksot Altai ja Himalaja sekä
tämän kukkula Everest, jotka ovat korkeimmat
vuoret maanpäällä; jälkimäisessä tlindukusj, Kau-
kasus, Ararat, Libanon ja Sinai. Sitä paitsi on
Arabian ylänkö, niin myös TJekanin ylänkö Län-
tisellä Indian saarennolla.

Alankoja: Aasian puhjais-osana on Squ-rutu
tätiinkö, lavein alanko maan päällä, ja sen lou-
nainen jatko Tuvanin aromaa.

Ilman-ala: Kun tämä maanosa on kolmen ihnavyö-
hykkeen alalla sijkä sisältää korkeimmat vaoriseiulut
ja matalimmat alangot maan päällä, on ilman-ala hy-
vin erilaista eri paikoilla.

Tuotteet: Vuorista, varsinkin etelässä olevista, saa-
daan jalokiviä, kultaa, hopeata, kuparia, tinaa, rautaa,
elohopeata y. m. Koko maan päällä nyt tavalliset vil-
jalajit sekä hedelmäpuut, viiniköynnös, sokeriruoko ja
pumpulipensas ovat alkuansa Aasiasta. Suuri paljous
ryytejä — niinkuin muskotti, kardemumma, inkivääri —,
tee, kahvi, balsami, opiumi, sago, kanvärtti ja monta
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muuta kallisarvoista kauppatavaraa kuuluvat yksin-
omaisesti tahi alkuperäisesti tähän maanosaan. Eläin-
lajit ovat erinomaisen lukuisat ja useat varsin omi-
tuista laatua, niinkuin myskieläin, sarvikuono, elefantti,
kameeli y. m.

Asujamet, joiden luku on lähes 800 miljonaa ihmistä,
kuuluvat osittain Mongolilaiseen, osittain Kaukasolai-
seen, osittain Malajilaiseen rotuun eli kantalajihan.
Maakauppaa harjoitetaan hyvin suuressa mitassa mat-
kustavien kauppaseurain eli n. 8. karavanien (kauppa-
matkueiden) kautta. Suuret joukot asujamia pitävät
paimentolais-elantoa. Paikallaan asuvien seassa ovat
useat hyvin eteviä kaikellaisten käsi- ja kototöiden
(konstikankaiden, metalliteosten y. m,) taidossa. — Us-
kontunnustukseen katsoen on suurin enemmistö paka-
noita; mahometin-uskolaisia on kuitenkin hyvin paljo,
mutta kristittyjen luku on verraten sangen vähäinen.— Hallitusmuoto on melkein kaikkialla despotinen eli
ylenvaltiainen.

Maan jako: Venäjän Aasia, johon nyky-
jänsä kuuluu koko Siperia (mahdottoman lanta,
jalometalleista ja turklieläimistä rikas ala; suurin

kaupunki Irkutsk] setä enin osa Jumitin (kaup.
Jirjjfenti ja Kaukasiaa ifaup. listisi; Japani
ipäätaup. Iedol, jona on joukko saaria Japanin me-
ren itäpuolella; Kiina ,päätaup. Peking', itäinen
osa testistä Aasiaa, suurempi tuin koko Euroopa;
Inoia, sisältämä osaksi Itä-Indian saaret, ojaksi
litäiien, !aka-Indian ja ojaksi «läntisen! (i"tu = In=
di an, setä enemmätsi ojaksi Englannin mallan alla
(päät. Kalkutta!; Persia eli Irani (päät. Teheran»,
Persian-lähden, Kaspian meren ja Indutsen mälillä;
Arabia, tunnettu kahmistansa ja hymistä Heinosia-
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taan, Persian-lähden ja Punaisen meren matilla,
jaettuna, useihin mähempiin maltioihin (pyhät kaup.
Mekka ja Medina); Aasian-puolin en Turkki,
Mustan meren, Persian, Arabian ja Välimeren wa-
litta, sisältämä Wähän Aasian, Armenian, Me-
sopotamian, Syrian jaPalestin an maakunnat.

Palesti na.
Rajat: Foinikia, Syria, Arabia, Välimeri.
Suuruus: 465 Qpen., ulottuen pisimmälle poli-

jais- ja eteläsuunnalla.
Jämä: Merom, Genezareth (hyvin kalainen

järvi, muinoin tiheässä asutut rannat) ja Kuollut
meri.

Jokia: Jordan, joka jakaa maan kahteen osaan,
nim. vähempään itäiseen ja isompaan läntiseen, yh-
distää yllämainitut kolme järveä. Molemmin puo-
lin jokea, Genezaretin ja Kuolleen meren välillä,
on penikulman levyinen Jordanin laakso. Vähä-
pätöisempiä jokia ovat: Jordaniin laskeutuvat Hie-
romaa (idästä) ja Cheritli (lännestä?); Kidron,
juokseva Kuolleen meren luoteis-osaan; Kison ja
Eskol, jotka molemmat laskeuvat Yälimereen, edel-
linen lähempänä pohjais-rajaa, jälkimäinen etelä-
rajalla.

Tuuria: Palestina on hyvin vuorista maata. Sen
pohjaisen osan kautta kulkee 10,000 jalanko»
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kuinen Libanon, joka jakautuu kahteen haaraan,

nim. luoteinen eli Varsinainen Libanon ja kaak-
koinen eli Antilibanon (Pipliassa tavallisesti ni-
meltä Hermon). Näiden vuorien etelä-rinteillä kas-
vaa Raamatussa usein mainittu cederipuu. Liba-
nonista etelässä ja Jordanista idässä on Gileadin
seutu BeM sen vuoret Pisaa ja Nebo; lännen-
puolella Jordania, ei kaukana sen juoksusta ulos
Genezarethista, ovat Tabor, Kahdeksan autuuden
vuori ja Kannel; etelään päin tästä vuoresta Väli-
meren rantaa pitkin on ihana Saronin lakeus. Tä-
män lakeuden eli tasangon ja Jordanin välillä ko-
hoaa Efraim, jonka tutuimmatkukkulat ovat Ebal
ja Garizim. Etelämmällä on tämä vuori nimeltä
Judan vuoret, joissa on Sioirin, Morian ja Öljy-
mäen ylänteet. Näiden viimmeksi mainittujen ylän-
teiden välillä on Josafatin laakso. Länteen päin
Jordanista, vähän matkaa sen laskusta Kuolleesen
mereen, on muuan korkea, paljas kalliomäki, ni-
meltä Qvarantania, koska luullaan sitä siksi vuo-
reksi, jossa Jesus oli kiusauksessa neljäkymentä
päivää paastottuansa.

Ilmanala ei ole niin kuumaa, kuin maan eteläinen
asema osoittaisi, joka taas tulee maan korkeudesta ja
lähellä merta olosta. Vuodenaikoja on kaksi: kuiva
ja lämpimämpi sekä märkä ja kylmempi, jolloin var-
hainen sade Lokakuulla ja myöhäinen sade Maalis-
kuulla.

luulet ja eliukeiuot. Viljon, öljyä, hunajaa, kalaa
sekä raavaan- ja lampaanhoidon tuotteita oli muinais-
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aikaan saneen runsaasti Palestinassa. Nyt sitä vastoin
ovat laajat, «miun hyvin viljellyt alat auttmua ja vil-
jelemättä. Tavallisimmat kotieläimet •Intialaisten ajalla
olivat raavaskarja. lampaat, vuohet ja a.isit.

Maan jako: Vanhan Israeliitain jaon mukaan
oli Palestina soitettuna Israelin kahdentoista suku-
kunnan viilillä. KuomalaisUn vallan aikana oli
maa jaettuna neljään pää-osaan, niin.: Galilea,
pohjainen osa liinnenpuolella Jordania; Samaria,
keskinen osa, ja Judea, eteläinen osa; sekä Pereä,
idänpuolella Jordania. — Nykyjftnsä asuu Pales-
tinassa enimmäkseen Turkkilaisia ja Arabialaisia.

Kaupungit muinaisessa Judan valtakunnassa ei-
vät ylimalkaan olleet erin suuria, mutta kuitenkin
paljon suuremmat ja useammat kuin tätä nykyä.
Judeassa oli Jerusalem, jossa muinoin oli suuri
asujanmäärä, mutta nyt ainoastaan noin 1(3,000;
temppeli ja kaikki komeat rakennukset ovat tuh-
kana ja raunioina, mutta kaikkialla on kuitenkin
mitä mnietorikkaimpianimiä japaikkoja-.kohta itään-
päin Jerusalemista olivat Betlifage ja Bethania,
idempänä Jeriko; etelässä Bet/dehem, nykyjänsä
vähäpätöinen kylä, ja vielä ctelämmässä Thekoa,
Hebron, Gerar ja Beersaba. Samariassa olivat
Silo ja Samaria. Galileassa oli Nazareth lännen-
puolella Taborin vuorta sekä Bethsaida ja Kaper-
naum Geiiezarethin järven länsirannalla. Pereassa
oli <?««««?>«« Filippi valtakunnan pohjais-rajalla.
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Afrika.
Tämän maan-osan sisäpuolia ei wielä paljoa tun-

neta; ainoastaan ne seudut, jotka oraat lähempänä
rannikkoja, omat roähän tarkemmin tiedusteltuja. Koko
Afrika on, sittenkuin Suezin kannas nykyaikaan on
poikki laimettu, suuri saari, jota nmpäröiroät Väli-
meri, Punainen meri, Indian maltameri ja Atlantin
maltameri. — Suuruus : 540,000 Qpen.; pisin ulot-
tuwaisuus luoteis- ja kaakkosuuntaa.

Suurempia lahtia ja saarentoja ei ole. Länsi-
rannikkoon tekee meri lavean poukaman, nimeltä
Guinean mutka. Suurimmat tunnetut järvet ovat
Tsad, Viktoria- ja Albert-Nyansa, Tanganjika,
Njassa ja Ngami.

Jokia: Siili, Nyansan järvistä Valomereen, jo-
hon laskeutuessaan se tekee mainion Deltan (suis-
tomaan); Oranje, Kongo, Niger ja Senegal At-
lantin mereen; Zambese Indian mereen (Mozam-
bikin salmeen).

Saaria: Madagaskar, jota mannermaasta eroit-
taa Mozambikin salmi oli kanaali; Madeira, kuu-
luva Portugaliin, Kanavin-saaret, kuuluvat His-
paniaan, ja S:t Helena, kuuluva Englantiin —
kaikki nämät Atlantin valtameressä.

Afrikan itäisin niemeke eli kärki on Kap
Guardafui, eteläisin Hyvän Toivon Niemi, län-
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tisin Kap \'erJc eli Viheriä niemi ja Pohjaisin
Kap lion.

Pohjaisessa Afrikassa ottaa Saharan erämaa
suurimman alan, jonkarajana pohjasessa on Atlas-
vuoret ja idässä hedelmällinen Niilin laakso.
Keskisessä Afrikassa on itäpuolella Abyssinian
eli Habeschin ylänkö ja länsipuolella Kongvuoret.
Eteläinen Ulrika, on suurenmoinen kulppo, jonka
reunoina on idässä Kuunvuoret ja Liipata, ete-
lässä ahmaan vuoret ja pohjasessa hyvin vähän
tunnettu ylänkö. .

Ilman-ala on lämpimämpi kuin muissa maan-osissa.
Koskei eräissä paikoin tule sadetta melkein ollenkaan,
on siellä äärettömän laveita erämaita, joista Sahara
on suurin (115,000 Qpen.). Tässä hedelmättömässä
hiekkameressä löytyy kuitenkin suuri joukko hedel-
mällisiä keitaita eli oaseja (= asunto), joissa on rehoit-
tava kasvullisuus, mutta tämän hävittää usein Samum-
tuuli, joka puhaltaa tuimasti, ei ainoastaan Afrikassa,
vaan myös Välimeren ylitse Italiaankin Siroccon nimel-
lisenä.

Afrikan vuoret ovat rikkaita kullasta, raudasta ja
kuparista. Niillä seuduin, missä vettä on, on tämä
maanosa hyvin hedelmällinen;dadelipalmuja on suuret
metsät, kahvi- ja pumpulipensasta, sokeriruokoa, kal-
liita ryyti- ja värikasveja tavataan runsain määrin.
Eläimiä on monta Afrikan omituista, niinkuin giraffi,
jokihepo, strutsi; sitä paitsi löytyy täällä leijonia, hye-
noita, leopardeja, elefantteja, buffelihärkiä,metsäsikoja,
krokodilejä ja suuria karmeita. Kotieläimistä ovatka-
meeli, dromedari, nautaeläimet ja hevonen tavallisim-
mat. Ilman kahta ensinmainittua ei olisi mahdollista
kulkea aavoissa erämaissa.

Asujamet ovat Neekerejä, Malajilaisia ja Kaukaso-
laisia. Ensinmainitut asuvat enimmästi Afrikan sisä-
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puolissa, muinaisessa Etiopiassa, josta tätä kansarotua
myöskin nimitetään Etiopialaiseksi. Useimmat tiiman
maanosan asujamista, joiden lukumäärä arvataan yli
200 miljonan, ovat uskonnoltansa pakanoita; pohjai-
sessa ja keskisessä Afrikassa ovat kuitenkin Mahome-
tilaiset jokseenkin lukuisia; kristittyjen luku on sitä
vastoin hyvin vähäinen.

Tavallisesti jaetaan Afrika seuraavalla tavalla:
Berberiä, Välimeren rannikolla, sisältävä Marok-
kon sultanikunnan (kaup.: Morokko ja Fez); Al-
geria (lue: Alscheria), kuuluva Hanskalle; Tunis,
Tripoli, Egypti (pääk. Kairo) ja Nubia, Turkin
alusmaita; Habesch eli Abyssinia; Sahara, sisäl-
tävä suuren erämaan, jonka harvat asujamet ovat
paimentolaisia eli nomadeja taikka elävät kaupalla
ja ryöstämisellä; Senegambia, länsirannikolla, Se-
negalin ja Gambian jokien ympärillä, on suope-
räisiä, terveyttä turmelevia seutuja; Sudan, ete-
länpuolella erämaata, ja siellä sisä-osassa Tumbuh-
tun kaupunki; Guinea, johonkuuluu Ylä-Guinea
pohjasessa ja Ala-Guinea etelässä Guinean mut-
kasta; Kapmaa, eteläisin osa Ulrikaa, kuuluva
Englannille, ja siellä Kapkaupunki, joka on niiden
tavallinen levähdys- ja ruoastelupaikka, jotkapur-
jehtivat Hyvän Toivon Xiemen ympäritse Itä-In-
diaan. Itäiseen rannikkoon kuuluvat Kafferimaa,
Jfozarnbik, Zansibar, Ajan, Sornal, Galla v. m.
maita, joissa asuu enemmän tahi vähemmän kesyt-
tömiä ja kuljeksivia kansoja.
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Enimmästä,mitä tiedetään Afrikan sisäpuolista, on
kiittäminen Euroopalaisia matkustajia, joista mainitta-
koon Saksalainen Barth, Englantilaiset Licingstone,
Balier ja Cameron, Amerikalainen Stanley, Ruotsalai-
nen Andersson y. m.
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Amer ika.
Jo noin 1000 vuotta j. Kr. s. sanotaan Islantilais-

ten löytäneen Amerikan, mutta tieto siitä ei näy levin-
neen Euroopassa. Vasta v. 1492 tapasi Kolumbus jäl-
leen tämäii maanosan, jota nimitetään Uudeksi mail-
maksi.

9?ajdt: Pohjainen Saamen; Atlantin roaltameri;
Eteläinen läämeri; Tyyni meri.

SuuiUUs: 740,000 DP e"v pisimmälle (lähes
2,000 penik.) ulottuen pohjais- ja etelä suuntaa.

Lahtia : pohjais-rannikollaHudaonin (luo : Höd-
senin) lahti, itärannikolla Lorenzon, Mexikon
(lue: Mesjikon), Honduraan ja Guatemalan lah-
det sekä länsirannikolla Panaman ja Kalifor-
nian lahdet.

Salmia: Davis (lue: Dävis)-saZmi', Jäämeren ja
Atlantin valtameren välillä; Beerinyin salmi Jää-
meren ja Tyynen meren välillä.

Järviä: Karhunjärvi, Orjanjärvi, Viuipeg,
Ylijärvi, Huron (lue: Juron), Michigan (kolme
viimmeksi mainittua yhdessä jaksossa), Eric (lue:
liri) ja Ontario (lue: Ontario), joiden välillä on
160 jalkaa korkea Niagaran (lue: Nejägärän)
koskiputous. Kaikki nämät vesistöt ovat Ameri-
kan pohjaisessa osassa.

Jokia: Mackenzie (lue: Mekkensi) juoksee Jää-
mereen, Lorenzo laskeutuu samanimiseen lahteen,
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Mississippi ja sen haarajoki Missouri (lue: Mis-
suuri), jotka yhteensä tekevät maapallonpisimmän
virtaveden, laskevat Mexikon lahteen; Amazon,
suurin joki maan päällä, ja sen ohessa monta
isoa sivujokea, Etelä-Amerikan pohjaisessa ja La
Plata eteläisessä osassa, edellinen juosten itäistä
ja jälkimäinen eteläistä suuntaa Atlantin valta-
mereen.

Kannas: Panaman kannas, yhdistävä Pohjais-
ja Etelä-Amerikan.

Saaria: Pohjaisessa on paljo suurempia ja pie-
nempiä saaria, joista Grönlanti, jota pidetään
Tanskalle kuuluvana, on suurin. IdänpuolellaAme-
rikaa ovat: Netvfoundland (lue: Xjuföndliind),
Lorenzon lahden edustalla, jonka saaren lähistössä
harjoitetaan mailman suurinta turskakalan pyytöä;
Länsi- Indian saaret, koillisessa Panaman kan-
naksesta, joita ovat: Bahaman saaret, Suuret An-
tillit (Kuba, Hayti, Jamaika ja Portoriko) ja Pie-
net Antillit — joista mainittakoon Ruotsille kuu-
luva S:t Barthelemy sekä Tanskalle kuuluvat B't
Thomas, S:te Croix (lue: Kroaa) ja S:t Jean (lue:
Schang); Falklandin (lue: Foklandin) saaret,
itään päin Magalhaenin salmesta, joka eroitta»,

Tulimaan saaren Amerikan manteresta. Etelän-
puolella Beeringin salmea ovat lukuisat Aleutin
saaret.

Meniiuiaita eli saarentoja: Labrador Hudson-
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lahden, Davis-salmen ja Lorenzo-lahden välissä;
Florida, Atlantin meren ja Mexikon lahden vä-
lissä; Kalifornia lännenpuolella samanimistä lah-
tea; Aljaska Tyynen meren ja Jäämeren välissä.

Xiemekkeilä oli kärkiä: Murrliisou (luo: 3lort-
jiscn) ja Barroir {luo: (ISärro), Amerikan pohjai-
simmat paikat: Prins Wales läntisin niemeke I'oh-
jais-Amerikassa: Kaj, /,'o</m> (lue: Jtok) itäisin
ja Kap lloorn eteläisin kiiriä Ktelä-Amerikassa.

Vuoria: Pitkin länsirannikkoa, Jäämorestä alas
Tulimaahan, kulkee yhtäjaksoinen vuorisolanne, joka
l'ohjais-Anierikassaon nimeltä Chijm-aij eli Kallio-
vuoret ja Ktelä-Anierikassa A/ulitfU Koniillm-it.
Korkeimmat kukkulat tässä vuoristossa ovat: tuli-
vuori Aroncaijiia sekä Sotata, Hihnan,'ja (Itiin-
/'Ora-o (lue: Kemliorasso), kaikki enemmän kuin
20,000 jalkaa korkeita. I'olijais-Amerikan Itäpuo-
lessa ovat Allcahauij (lue: \\\\<XM\\)-ruoiei ja Ktelä-
Amerikan itäpuolessa kullasta ja timanteista rik-
kaat Brasilian rnov,'t. — Amerikassa on noin
150 tulivuorta, joista useat ovat aina toimessaan.

Alankoja : Pohjais-Amerikan koillis-osassa le-
viää Arktinen tasanko; molemmin puolin Missis-
sipin jokea on Mississipin alatasanko, äärettö-
män suuria, ruohoisia niittymaita eli prärioita.
Etelä-Amerikassa on kolme suurta alankoa: Lla-
nos (lue: Janos) pohjaispuolessa, Seiväs keski-
puolessa ja Parnpas eteläpuolessa. Pohjais- ja
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eteläpuoliset tasangot ovat laajojaruohomaita, kes-
kiset äärettömiä aarniometsiä.

Ilmaa-ala ja tuotteet. Tämän maan-osan suuren laa-
juuden vuoksi pohjasta ja etelää kohden on ilman-alahyvin erilaista, mutta ylimalkaan raitista, paitsi muu-
tamilia matalilla rantaseuduilla. — Tämä maan-osaonerinomaisenrikas kalliista metalleista, jaetenkin — niin
Pohjais- kuin Etelä-Amerikan länsirannikolla - löytyy
kosolta kultaa sekä vuorissa että joissa. Maanlaji on
erinomaisen hedelmällistä. Useissa paikoin koillisessaAmerikassa au runsaita vuoriöljy-lähteitä, joista saa-daan fotogenia. Kasvullisuus on vahva ja vaihtelevai-nen. Tästä eroittuu Etelä-Amerikan eteläinen huippu,
joka enimmäksi osaksi on autiota ja hedelmätöntä. Suu-
rissa aarniometsissä kasvaa moninaisia puulajeja, niin-
kuin palmuja, kiinankuori-puita, mahonkipuita, mam-
mutpuita v, m, Kesyttömät eläimet ovat lajiltaan vä-
hempiä kuin lnuissa maan-osissa. Meidän tavallisiakotieläimiä ei Amerikassa ollut, kun se ensin löydettiin,
mutta sittemmin tänne tuotuina menestyvät ne hyvin.Tässä maan-osassa omituisia eläimiä ovat lama, puma,
jaguari, kondori, kolibri v, m, Paraat elinkeinot ovatkauppa, merenkulku ja vapriikiteollisuus Pohjais-Ame-rikassa sekä kahvin, sokeriruovon, pumpuli- ja ryyti-kasvien viljelys Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Asujamct, joiden luku nousee lähes 85 unhonaan ja
myös alituisilla muuttamisilla toisista maan-osista yhälisääntyy, ovat osittain kotomaalaisia (likimaita ja In-dianeja), osittain valkoisia (alkuperäisin Euroopasta)
sekä neekereitä, joita un isot aikoja Afrikasta tänne
tuotu tekemään orjantyötä laveissa kasvatusmaissa eliplantageissa. Kykyjänsä on orjuus kuitenkin lakkau-tettuna muualla kuin liudan saarella. - Amerikan
useimmat asujamet ovat kristittyjä, ja niistä lienevätkatolilaiset toista vertaa lukuisammatkuin protestantit.Hallitusmuoto on erilainen eri valtioissa, enimmästi kui-tenkin tasavaltainen. Toisissa valtioissa on kansansi-
vistys korkealla kannalla, toisissa aivan alhaisella.
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Maan jako: Tämil rnaan-osa jakautuuensiksikin
kahteen osastoon, nim. I'ohjais- jaEtelä-Amerika.

I'olijais-Amerikaan kuuluvat: Grönlanti ja na-
paseutu-maat; Brittiläinen Pvhjais-Amerika. si-
sältävä koko pohjaisimman osan, paitsi Aljaskan
saarentoa, Pohjais-Amerikan manteresta sekä suu-
ren luvun saaria pohjaisen ja itäisen rannikon ul-
kopuolella (Xew-Foundland y. m.); oteläisin osa
tätä Englannin vallan alaista piiriä on nimeltä
Kanada, jossa kaupungit Quebec (lue: Kvibek) ja
Montreal (lue: Montriol) y. m.; Yhdys-Vallat,
Brittiläisen Pohjais-Amerikan, Atlantin valtameren,
Mexikon lahden ja Tyynen meren välillä, alaltansa
170,000 | |pen., jossa on noin 39 milj. asuj. ja
johon kuuluu 1 liittokunnan-piiri (Kolumbia), 38
valtiota ja 10 n. 8. territoriota eli aluskuntaa,
sekä jonka pääkaupunki on Washington (lue: Wö-
singten); Me.viko, Tyynen meren ja Mexikon lah-
den välillä, ja siinä kaupunkeja: Mexiko, Vera
Cruz y. m.; Keski-Amerika, jossa on useita itse-
näisiä valtioita;Länsi-Indian saaret, joistaKuha
(kaup. Havanna) on suurin ja jotka enimmäkseen
ovat Huroopalaisten vallassa.

Yhdysvallat eli, niinkuin niitä myös nimitetään,
Unioni on tärkein valtakunta Uudessa mailmassa, alal-
tansa melkein yhtä suuri kuin koko Euroopa. Halli-
tusmuoto on täällä, samoin kuin Mexikossakin, tasaval-
tainen. Maan. yleisin kieli on englannin-kieli, koska
ensimmäiset uudis-asukkaat olivat Englannista.
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Niistä monista suurista kaupungeista, joitatäällä
on nousnut, ovat seuraavat etevämmät: Ilostun,
New-York (lue: Njujork) (1,530,000 asuj.), Fila-
delfia, Baltimore, (lue: Isoltimor) itärannikolla:
Nevo-Orleans (lue: Njuorliöns), ci kaukana Mis-
sissipin suusta; Cliicutjo (lue: Sikägo), Michigan-
järven eteläisimmässä kulmassa, Amerikan joutui-
simmin kukoistuvia kaupunkeja, V. 1871 hirmui-
sella tulipalolla suuresti hävitetty, mutta jälleen
rakennettu; S:l Frandsco länsirannikolla, yhdis-
tetty New-Yorkiu kanssa n. 8. Pacific-rautatiellä.

Etelä-Amerikaankuuluvat: tasavallatVenezuela
(pääk. Caracas) ja Kolumbian yhdysvallat (pääk.
Bogota) pohjais-rannikolla; Ekuador (pääk. Quito),
Peeru (pääk. Liina) ja Chile (pääk. Santiago)
länsirannikolla; Argentina (pääk. Buenos Ayres)
idässä Chilestä ja lännenpuolella Atlantin merta;
Uruguay (pääk. Asuncion) koillisessa Argentinasta;
Bolivia (pääk. Chuquisaca) pohjasessa Argenti-
nasta; keisarikunta Brasilia (pääk. Rio de Ja-
neiro — lue: Dsjanero; 275,000 asuj.), alaltansa
155,000 Qjpen., asujamia 10 milj., koko itäinen
osa Etelä-Amcrikaa; Guyana, idänpuolella Vene-
zuelaa, jaettuna Ranskan (idässä; kaup. Cayenne),
Hollannin (keskellä) ja Englannin (lännessä) vä-

lillä; Patagonia, hedelmätön ja Indianien harvassa
asuma maa, ollen etelin huippu Amerikan man-
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teresta: Tulimaa, jossa asuu IVsjerejit, raaimpia
ja sivistymättömimpiä kansoja maan päällä.

Fnlldannln saaret kuuluvat Englannille, mutta nii-
hin on siirtolaisia asettunut vähän. Summaton paljous
lintuja, n. s. pinsuinejä. oleskelee näillä ja muilla lä-
heisillä saarilla.
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Australia.
Tämä kaikista wähin maan-osa, alaltansa yli

160,000 Q>env myös nimeltä Polynesia, sisältää
kaksi pääosaa, jotka omat: Uusi Hollanti eli Aus-
tralian mannermaa ja £ceanta eli Australian saa-
ret, edellinen Tyynen meren ja Indian meren malilla,
jälkimäinen Tyynessä meressä.

Varsinainen mannermaa on sisäpuoliltansa
hyvin vähän tunnettu. Pohjais-rannikolla on joten-
kin syvälle pistävä Karpentarian lahti ja etelä-
puolessa leveä Australi-lahti. Joista ovat Dar-
ling ja Murray suurimmat ja juoksevatkumpikin
etelä-rannikolta mereen. Kaakkois-puolissa ovat
n. 8. Australi-alpit ja Sinivuoret.

Englantilaiset, jotka ovat omakseen ottaneet
suurimman osan Uutta Hollantia, ovat jakaneet
sen useihin piireihin, joista tutuimmatovat: Queen-
sin (lue: Kvinsin)-maa, Uusi Etelä- Wales ja Vic-
toria. — Isoimmat kaupungit ovat: Sidney (lue:
Sidni) itäisellä ja Melbourne (lue: Melbörn) ete-
läisellä rannikolla.

Suurimmat tähän maan-osaankuuluvat saaret
ovat: Uusi-Guinea, van Diemenin maa, Uusi
Zeelanti, Uusi Kaledonia ja Sandivichin (lue:
Sänchvitschin) saaret. Ulompana Tyynessä meressä
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olevat saaret ovat pieniä, mutta luvultaan monta
tuhatta jaenimmiisti muodostuneitakoralli-riutoista.

Asujamet, joiden lukumäärä nousee 4 ' , miljonaan
ja jotka suurimmaksi osaksi ovat Mongolilaista rotua,
ovat useissa paikoin ruvenneet kristinuskoon ja Euroo-
pan sivistykseen. Englannilla. Hanskalla. Hollannilla,
Hispanialla ja Yhdysvalloilla on siirtokuntia eli kolo-
nioita tässä maan-osassa.

Ilman-ala on Uuden Hollannin pohjais-osassa läm-
mintä, eteläisessä lauhkeata. Eläimet ja kasvit eroavat
sangen paljon muissa maan-osissa olevista. Niin on
täällä esim. uoukka-eläimiä, kenguruita, pussirottia,
mustia joutsenia v, m.; metsäpuut ovat joko lehdettö-
miä, taikka on niissä kankeat, nahkamaiset, pystyk-
käät lehdet j. n, e.'—Mannermaa on rikas metalleista,
muun muassa kullasta.

Rantajatsoja eräästä,(uultcimasti hymin suuresta,
etelänaman ympärillä olemasta mannermaasta on siellä
täällä lamattu, mutta mielä ei nnu-masti tiedetä, minkä
laatuisia nämät seudut omat. Niiden armeliaan ole-
man enimmätsi ojaksi jäällä peitettyjä iefa cläimetto-
miä ja laömittomia. Niitä nimitetään eläisit
Napamaitii.
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180,897

. .
Peking

1,650,000

1 2 3 44 55 6677 8 9

rbnl
Suu

n , ,
Turkk
i .Hankkii .Tnuskn...1

»

.
2

»

7

»

31,110

»

5,776,000

5,658

»

3,490

129,000
»

» , 856,220

291,720,000
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Amerika.Afrika.

Imlisi

'.',. II !'>','«n
;",

Takainen
1

saaret
.

7

Aasian
'J'urkki .l'crsia

S

-lapani
t

2.1 59 45 84 88 383

71,515 41,30845,537 85,00041,308 7,31536,88635,000 29,0007,315

1,000,000,-!,7N0,<>!>»:!,700,000 r•_>.'v ::-_V>00,00013,000,000 5,0(10,000 :;:s,ooo,ooo
Kalkutta. .

'lukio

.

Teheran
....

Tokio

.
(Jcdo)

7O5,O0C «74,00!^90,000

1 3

Iiipnii
alusmaat

.

Egypti
5 6

..

..

Tripoli
7

Marokko
4 8>5

Algeria
6

.

Kapmaa
78|

Tunis

2 17 5 4 8 3 .6

114,60040,892 16,200 12/21012,15011,3907,450 2,150

3,700,0008,400,000 1,150,000G,000,000 2,414,0002,414,000 1,080,0001,080,0003,000,0003,000,000 2,000,0002,000,000
Kairo .... 1>'«?

, ....Tripoli.(!omi:ir .Tunis
....350,00c 150,00c49,00C39,00C 13O,00C

11Yhdysvallat II!!
">

I

2

J'olij. '.)7
"2

Urasi

lfv

1

Aii:''ntina

IS

(1

0

7

169,509167,143154,65739, 34,89235,788 23,559
38,926,000

.

3,881,000 10,196,000 1,813,0009,158,000

..

2,000,000
Lk>i^ui»ac»,

,

10,0002,000,000

..

Cbuquisaca
.

109,00c 275,OOC 178,00c178,00C
..
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Australia.
8

8

II

9

17

ja611
6

Kolumbia
11 12121212 141314

Guyana 1015
7....
14 4161015 1317416 151813

Uruguay 1518Paraguay

23,677 18,968 17,700 15,08711,6838,3908,860 5,92!) 4,4603,285 2,668

2,500,000 1,784,00024,000 3,000,000 1,300,000300,000 2,605,0002,074,0004,195,000 400,000221,000
Lima Caracas

.
Bogota

.

.

(juita....Quito
....160,00049,000 50,000 75,000

Guatemala. Santiago

45,000 148,000

Montevidco Asuncion

105,000

1 ■ I

,
I

l'usi
/. . . <!

I.■1

Sand
saaret,.,")
ii

l'usi
KaIcdonia

1!23 5 4

138,52912,1)124,998 1,2331,23335)!»359 315315

1,777,0001,000,000276,00068,000 57,00057,000 I35MU135,000
uckland
A

IIoiX'!,,!'!.Hunnlulu..i:;,i«K !5),<»0<
i

i),ooi 15,00<
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5. Vuoriharjanteet ja niiden korkeimmat huiput.

6. Suurimpain jokien pituus.

Himalaja . , Mount Everest . j
Sam. , , , Dhawalagiri . ,

Kordillerit . , Sorata ....
Sam. , . . Aconcagua . ,

Kilimandjaro I
Alpit .... Mont Blano . . !

Sam. . . , Monte Rosa . , !
Sam. . . . Finsteraarhorn .
Sam. , . . Jungfrau . .
Sam. . , , Ortle-Spitz . .

SierraNevada Cerro de Mulhacen
Pyreneit . . . Pic de Nethon ,
Apenninit , . Gran 823»» .
Karpatit , , Gerlsdorfer Spitze
Skandinav. ylänkö Galdhöpiggen

Sam. «ani, Skagestölstind
Sam. sam. Snöhättan . :
Sam. «äin, Sulitelma . , i
Sam. sam. Syltoppi , .

Riesengebrrge . Schneekoppe
Schwarzwald . Feldberg . . .
Suomen Lappi, Pallastunturi

31,150 Suom. jalk.
28,820 » »
25,900 t »
24,450 » »

! 18,800 » »
l 16,200 » »
l 15,950 » »

13,000 » »
12,500 » »
12,500 » »
12,150 b »
11,360 b i
10,100 » »
9,100 » »
8,700 » »
7,800 » • »
7,400 b »
6,500 » »
6,200 b »
5,400 b »
5,000 » »
2,900 » »

Xiili Silli murua<■■I
Amazoni 800 »
Jenissei 700 »
Missouri 660 »
Mississippi 660 »
ir ang-tse-

kiang 650 »
Niger 650 »
Amur 600 »
Hoang-ho 600 «
Lena 550 »
Ob 550 »

Volga 4<0 maan
La Plata 450 »
Mackenzie 450 »
Ganges 400 »
Eufrat 400 »
Murray 370 »
Orinoco 350 »
Donau 350 »
Ohio 300 »
Tigris 250 »
Senegal 250 »
Dniepr 240 »
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7. Suurimmat järvet.

8. Suurimpain kaupunkien väkiluku.

Viena
Don
Lorenzo
Rhein
Elbe
Rhone
Wäinä
Weichsel
Loire
Iheiss
rajo
Oder
Duero

215 maant. p.
195 ).

180 »
175 »
161 »
140 »
140 »
134 »
132 «
120 »
120 »
119 »
100 »

Garonne 94 maant. p
VVeser 90 i
Po 88 »
Qnadiana 85 b
Seine 85 »
Ebro 80 b

Suadalqui-
vir 70 «

Fiber 67 e
Klar- ja Gö-

tajoki 49 b
rornionioki 42 »

in. ilui. pev
Kaspian meri , , 8,008
Yli-järvi .... 1,519
Aral 1,217
Michigan .... 1,124
Huron 1,114
Baikal .... 634
Erie 446
Balkasch.... 374
Ontario .... 360
Laatokka ... 329

Onega .
Veneri . .
1'eipus . .
Päijänne
Petteri , ,
Saimaa .
[narijärvi .
Uälari . .
jenfin-järvi
Boden-järvi

m. lDel. per, 177, 95, 63, 36, 34, , 32, 24, 22, 11, 10

London
L'aris ,
rekinsr
Neuyork .
Wien . .
Kainon
Berlin .

. 3,450,000. 1,850,000, 1,650,000, 1,527,000, l,02»i,000, 1,000,000, 990,000

Iientsin . ,
Hangschu . .
5:t Peterburg

(Pietari) .
Kalkutta . .
b'iladelfia .
Tokio (Jedo). . 93O,UOC, 800,00C,75O,OOC,705,00C, 674,(JOC. 674,(XX
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Bombay , , . «44,000
Moskva. . . . 612,000
Konstantinopel , 600,000
Fuschu .... 600,000
Glasgow . , . 535,000
Liverpool . , , 516,000
Bangkok , , , 500,000
Manchester , , 492,000
Napoli (Neapel) 416,000
Singpo .... 400,000
Madras .... 390,000
Kiote (Miako) , 374,000
Osaka , , .' , 373,000
Birmingham , , 366,000
Bryssel (Bruxel-

les 355,000
Kairo .... 350,000
Madrid .... 332,000
I.von 323,000
Dublin .... 315,000
S:t Louis , , , 311,000
Amoy .... 300,000
Marseille , , . 800,000
Chicago. , , , 290/;00
Amsterdam , , 287,000
Leeds . , , , 285,000
\Varschau , . , 280,000
Shanghai , , , 277,000
Rio de Janeiro , 275,000
Buda-Pest , . , 270,000
Sheffield , , . 268,000
Baltimore , . , 267,000
Koston .... 251,000
Hamburg , . , 250,000
Havanna , , . 230,000
Mexiko .... 230,000
Lissabon , , , 224,000
Ronia . , . 220,000
Kjöbenhavn , , 220,000
Cincinnati , , , 216,000
Aleksandria , , 212,000

Edinburgh. , , 211,000
Breslau .... 21)8,000
Bukarest . , , 200,00c
Milano .... 199,00C
Bristol .... l!)6,00C
Melbourne. . . NN/XX
Bordeaux . , , 194,00C
Turin .... 192,00c
New Orleans , , !!!I,00c
Barcelona . . , 190,0«
Prag 190,00c
Palermo , , , 186,OOC
Buenos Ayres , 178,001
Dresden , . , 177,OOC
Belfast .... 174,00C
Munchen , , . 170,0OC
Odessa .... 162^001
Lima 160,00C
Manilla .... 160,000
Lille 158,00C
Delhi .... ];>4,O0C
Stockholm. , , 150,00C
Singapore , , , 150,00c
Smyrna .... 150,00t
Fez 150,00C
San Francisco , H9,00C
Santiago . , , 148,000
Antwerpen . . 142,00C
Newcastle , , , 138,OOC
Sidney .... 135,"0c
Hull . . . . , 134,00c
Genua .... 130,00C
Köln 129,00C
Rotterdam. . . 129/XK
Venezia. , , . 128,00C
Gent 128,O0C
Toulouse . . . 1:!5,00(
Florens (Firenze) 124,O0C
Portsmouth . . 123,001
Damaskug , . . 120,00C
Tunis .... 120.00C

M l{
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9. Suomen kaupunkien väkiluku.

10. Euroopan kansallisuudet.

Nantes .
Liöge
Königsberg
S:t Etienne
Washington
Triest J. .
Leipzig . .
Montreal .

. . lr.yioo. . 111,000. 1 1"_',O(II). . U1,IKHJ. . lu:1,000. . U)',i,O0o, , 107,000. . H>7j<>0(>

Muntevideo
Rouen
Hisrn , , ,
A drianopel
ller.it
n:\._-dail . .
lieyrut •

. , 105,00C. , 10'2,00C. . 10-2,00C. , iao,<xx. . 100,00C, , 100,00C. . 100,00c

LI(;lsmki . . ■
Purku ,
\Yiipnri
Oulu . . . .
J."amnere .Puri' , , , ,
Kuopio
Nicolain kaup.
L\.rvoi. . .' .
rusikaup.
Hameenlinna
llaalieu
Liaania
Llainiua .
Lvi'istiina .
Loviisa , , -L'ietar?aari .
Kokkola , , ,

. 30,000, 22,000. 13,000, S,."»00, 8,400, 7,300, 6,000, 5,000. 3,800, 3,700, 3,500, 3,400, 3,300, 2,600, 2,500, 2,2 )o, 2,100. 2,000

.Jyväskylä.
Tammisaari .
Mikkeli , , ,
liisi Kaarlupyy .
Käkisalmi .
.luulisän
Lappeenranta
Heinola
Savon linna
Tornii
Kaskinen .
Kajaani
Sortavala .
Naantali .
Maarianhamina .
Hanko ....
Kemi ....

. 1,600, 1,500, 1,200. 1,200, 1,100, 1,100, 1,100, 1,000, 1,000, 900. 800. 700, 700, 500, 300

Romanilaisia
Germanilaisia
Slavilaisia
Suomensukuisia kansoja
Juutalaisia ja Kelttiläisiä
Turkkilaisia. Tatarilaisia, .

, 97,200,000, 93,900,000. 82,150,000, 10,420,000, 5,000,000. 4,200,000
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11. Euroopan uskonnot.

Kimbrt-ijä .
I.;i tii lii isiä. Li Lv a la is ia. Preussi Hiisiä
15askeja. A nneni laisia. Mustalaisia, Maurein

3,400,000
2,880,000
1,780,000

[luomalai>-k;uiJi?ecn kirkkouit kuuluu
1'rotestantt Niin kirkkuihin " r>
,i reikkalais-kat < liseon knkkouii »
Mahomotilai~ia on
Juutalaisia on

147,800,000
71,800,000
69,100,000

6,800,000
5,000,000
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