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Euroopa seilab maakera idapoolkera põhjapooltes jaos 36. 
ja 71. põhjalaiufe-kraadi roahel. mered, mis seda maailma 
jagu kolmest küljest piiraroad, kergendajad suurel mõõdul läbi
käimist teiste maailma jagudega. Rii on lõuna pool Wahe 
meri looduslik tee Euroopalt Rafrikasle, Lõuna- ning Jda- 
Raliasle ja Austraaliasse. Atlandi meri ühendab Euroopat 
Ameerikaga ja Eääne-Aafrikaga. Isegi Põhja-Jäämeri on 
Euroopa kallastel meresõidule kolklikum kui mujal. Kõige lä
hemas ühenduses on Euroopa Aasiaga, millest teda Urali 
mäed, Urali jõgi, Kaspia meri, manõtsh'! jõe lau
sik m a a ja Must meri lahutacoad. Euroopa on maade- ja 
looduseseadustelt Aasia läänepoolne hiigla poolsaar. Kuid Eu
roopal on ka niipalju iteäraldufi, iseäranis ajalooliselt ja kultuu- 
ralilelt, et teda täie õigusega ise maailma jaoks nimetada wõib.

ITlerekäärude ja poolsaarte rohkuse poolest on Euroopa 
teistest maailma jagudest ees, niisama ka mõisamaa saarte hulga 
poolelt.

Euroopa on 4x/2 korda roähem kui Aalia, 4 korda toähem 
kui Ameerika ja 3 korda toähem kui Aafrika. Ta on üle 83/4 
milj. □ toersta ehk ligi 10 milj. Q kilomeetrit tuur, nii liis 
mähe suurem kui Austraalia.

Looduse ja kliima poolelt wõib Euroopat nelja olasle jao
tada: E Õ u n a-E u r o o p a pooltoored, Kelk-Euroo- 
pa, Loode-Euroopo ja Jda-Euroopa.

Couna-6uroopa poolsaared.
Pirenei poolfaar.

Piirid. Kõige hiurem Cõuna-Euroopa poolsaartelt on Pi
renei poolfaar (umbes 600.000 □-kilom.), mida lääne poolt 
Atlandi ookean ja ida poolt Wahe meri ümbritlemad. Põhja 
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poolt piirab teda Biscaya (biskaaja) laht ja Pirenei mägestik; 
flafrikaft lahutab Pirenei poolsaart Gibraltari mäin (kõige kitfa- 
mas kohas 15 coersta lai). Pirenei poolsaarel on trapeetsi kuju. 
Suuremad lahed ja poolsaared puuduroad, ainult loodepoolses 
nurgas on kallas merecooolude läbi katkestatud.

maapind. Suurem jagu Pirenei poolsaare pinnast on 
kõrgendik — Kastiilia ehk Costi Ila (kastilja) kiltmaa, His
paania keeli „meseta" — laud. Kastiilia kiltmaa jaotatakse 
„Kastiilia piirimägestiku1 läbi kahte jakku See mägestik 
seisab mitmest ida poolt lääne poole minemast mäeharuft koos. 
Kastiilia piirimägestikuft põhja poo) asub Mana Kastiilia kilt
maa (Duero jõekond) ja lõuna pool Uue-Kastiilia kiltmaa 
(la jo [teeho] ja G u a d i a n a [uadjaana] jõekonnad). Oma ida
poolses jaos on Wana-Kastiilia kiltmaa tühi rohtlaas, lääne 
pool aga pakub ta meile Duero ja ITlinho (minjo) jõgede 
ning nende harude tegemuie läbi sündinud orgude ja kuristik
kude tõttu enam mägise maakoha kuju. Uue-Kastiilia 
kiltmaa on iseäranis omas idapoolses jaos, ma neha (manttha), 
meel tühjem ja kõrbetaolitem kui Wana-Kastiilia kiltmaa. Kas
tiilia kiltmaad piiramad põhja poolt Kantabria-Hsturia mäed, 
mis mõõda Biskaya lahe randa ida poole lähemad. Kirde ja 
ida poolt piiramad kiltmaad Jberia mäed ja lõuna poolt Sier- 
ra-Hlorrna mägestik. Jberia ja Sierra-IRorena mägestikud ei 
ole muud midagi, kui kiltmaa kõrgemate termade järsud kalla
kud. Jberia mäed langemad järsult €bro jõe lausikmaale 
ja Valencia miljarikka tasandiku poole alla. Niisama järsult 
langemad ka lõuna pool Sierra-ITlorena kallakud miljarikka 
BndaluHa*)  lausikmaale, kust poolt roaadates ka Sierra-Otorenal 
mägestiku kuju on, kuna põhja poolt, kiltmaalt, maadates, mä- 
gestikku näha ei ole. Flndalufia lauskmaad piiramad lõuna 
pool mäeharud, milledest Sierra-Heuada kõige kõrgem on. 
Siin leiduroad pääle Hipi mägede kõige kõrgemad Euroopa mäe
tipud, näit. Hiulahacen („Hassani hobueelel"), üle 3 mersta 
kõrge, mille nõlmakul kõige lõunapoolsem Euroopa jääliugus- 
tik asub.

*) flndalulia — roandaalide maa; fee Germaani suguharu elas 
liin 5. aastasaja algul p. Kr.

Kõikides Pirenei poolsaare jõgedes, pääle Guadalquiüiri 
ja põhjalääne termos olema roeerikka jõe ITlinho (minjo), on 
mäga mähe mett, kuna nende meejooks rutuline ning kange ja 
kaldad kõrged on, ning nende alamal jooksul kärestikka leidub. 
Nendel põhjustel on pääle nimetatud kahe kõik selle poolsaare 
jõed laemakäigule kõlbmatud. ,

Pirenei poolsaart lahutab Euroopa mannermaalt (Prantsus
maast) Pirenei mägestik, mis Biscaya lahest £ion’i laheni ula
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tab. Pirenei mäed on Hipi mägedelt palju madalamad, kõige - 
kõrgemad mäetipud on üle 3 roersta (kuni 3.400 meetri) kõrged. 
Selle mägestiku põhjapoolsed küljed on järfumad, siin on enam 
niiskuft ja selle tõttu on siin ka lügaroaid orgufid ja kuristikka 
küllalt. Pirenei mägestiku keskmises osas on palju mäetippuüd, 
mis igemete lumega kaetud on, näit. Rnethou (anetuu) mägi

Pirenei pooüaare kaart.
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(üle ZV-r roersta kõrge). PÕikorgufid on liin mägestikus toähe 
ja needki ei ole läbikäimileks juff sündind, umbes P/2 wersto 
merepinnalt kõrgemal. Sellepäraft roiib ka toaga mähe teesid 
Pirenei mägede kaudu Prantsusmaalt Pirenei poolsaarele. Pi- 
renei mägestiku jääliugustikud ei ole suured.

Kliima ja loodus. Pirenei pooKaar asub Wahe mere 
kliimamöös. Sumel on poolsaarel kuiro ning kuum, taimel — 
soe, ning mahel sajab lühike aeg hooroihma Poolsaare kiltmaa 
on oma kliima poolelt täiesti rannalauhkmaa mastand. Kilt
maal on kuiro mannermaa kliima, sest igalt küljelt fakistaroad 
kõrged mäed meretuuli kiltmaale niiskult toomalt. Suroel on 
liin toäga kuum, talroel aga roõrdlemili külm, igalt küljelt 
mägedelt piiratud Rragonia laulikmaal on ka sarnane manner
maa kliima. Poolsaarel sajab ülepää liiga roähe roihma; ainult 
põhja- ja loodekallas on niiskuse poolest rikas, Atlandi ookea
nist puhuroate niiskete tuulte mõju all. Suurem jagu poolsaa
relt on rohtlaas, mis ainult karjakasroatamiteks kõlbab. ITlet- 
sasi on roähe. Puudelt olgu nimetatud: buukipuu, tamm, 
kastanid ja kõrgemates kohtades ilegi kalk. Suured maa- 
jaod on põlluks täitsa kõlbmatud. Kus aga küllalt niiskult on, 
lääl haritakse põldu suure pülidulega ja katsutakse teda kunst
likkude abinõudega niisutada.

Rahwaft elab Pirenei poolsaarel üle 26 milj. Siin ela
mud Romuuni loost hispuonluled ju portuguullused. 
Reed on pooltoore endiste elunikkude, ibeeride, järeltulijod,. 
ugu keltidega, roomlostegu, germuunlustegu ju uruublustegu ie- 
gutud. Ibeeride puhult merd järeltulijad (neid on üle poole 
miljoni) nimetatakle baskideks; nad elamud Pirenei mä
gestiku läänepoolses joas. Pääle lelle eluroud pooKuorel roäik- 
fel urroul meel juudid, mustlused ju lõunu pool uruubluste jä- 
reltulijud, kedu moriskodeks nimetutukie. Wulittero usk on 
Roomu-kutoliku usk.

Pirenei poolsuure muud on kohe riigi pärult. H i spoo
ni a riigi päralt on suurem jagu poolsaart ja idaranna lähedal 
oleroad saared, kuna Portugali riik poolsaare lääne kaldal 
usub.

Hispaania kuningriik.
(ligi 450.000 □-roersta ehk üle 500.000 □-kilom. ja 20 miljoni inim.).

Hispuuniu on kuningriik, kus kuningu rooim kuhekojulise 
porlumendi kartes") läbi piiratud on.

Rahtoas. Hispuunlune on enumusti roäikele kusmugu, tu
gema kehu-ehitulegu, terule rooimugu. Tu on elurou iseloomu
ga, mehine ja tüdimata; ta on uhke, siiski lihtne ja lahke.
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Hispaanlafed armastajad lõbu, kõikfugufid etendusi, iseäranis 
aga härgade w 8 itlust tsirkuses.

Kahwa töö. Hispaania on pääasjalikult põlluta õ-maa, 
põlluharimine, mis siin ennewanasti kõrgel järjel oli, on tööga 
langenud. 32°/0 kõigelt maapinnalt seisab harimata ja tareoi- 
tamata. põlluharimise miilid on Hispaanias tööga mitmeluguled 
iga maakonna kliima ja loodule järele, niiske ja pehme klii
maga põhja- ja loodepoolsetel rannamail kasmata- 
fakk miljarikasks ning hästi haritud orgudes nisu ning paale 
lelle meel otre, juuremilja ja kartulid.

viljapuudelt leidub siin kõige enam Õunapuid. Lopsaka 
rohuga aasadel on suured meistekarjad. Piima-asjandus ja 
juustumalmistamine seisab liin kaunis kõrgel järjel. — Kas
ti i 1 i a kiltmaa oma kuiroa mannermaa kliimaga on ainult 
põhja- ning läänepoolses jaos põlluharimisele kõlbulik. Siin 
külmatakk nisu ja maisi. Suuremalt jaolt on kiltmaa kuim 
rohtlaas, kus pääasjalikult rohi kasmab, mis ainult lammastele 
toiduks kõlbab. Niisamasugused omadused on ka Hragonia 
laulikmaal, €bro jõe kallastel. Sellepärast kasmatamad 
inimesed siin karja, iseäranis peene millaga lambaid.— Kilt
maa kagupoolses osas on suured maatükid kõma e s p a r t o-ro- 
huga kaetud, millelt kormifi ja põrandamattifi punutakse ning 
paberit malmistatakk. Põhja-flafrikas nimetatakse seda rohtu 
h a 1 f a-rohuks. Kiltmaa edelapoolses nurgas, kus mäeküljed 
tammepuu-metfaga kaetud on, kasroatatakfe palju sigu, keda 
tammetõrudega söödetakse. Kiltmaal malitfeb iuurmaaomandus. 
mõisnikud rendimad maatükkifid rentnikkudele harinuteks ehk 
peamad rohtlaanes tuuri lambakarjafid. .

Wahe mere toojadel kallastel, kus mähe mihma tajab, 
on luured kraamid ja muud kunstlikud niifutamile-abinöud lisle 
teatud. Niisuguseid kunstlikult nihutatud põldusid („h u e r t a’fid“) 
ja aedu leidub jõgede kallastel. Jõe mesi ei niisuta siin mitte 
üksi põllupinda, maid ta on ka mäetisaineks, sest jõemefi liial
dab siin rammusat lubjalt kõntla. Keerulise kaanalite ja kraa
mide mõrgu abil lastakse huertas jõemett põldude paale ja ae
dadesse. niimiili nihutatud põldude päält saab kaks ja isegi 
kolm saaki aastas. Siin külmatakfe nisu, maisi, ube ja 
kanepit ning kõige lõunapoolsemates maakohtades isegi troo
pika taimi: riisi, puumilla, hihkrupilliroogu. Aedades kas- 
matatakfe mii na puid, Õlipuid, mooruspuid ja kõiksugu lõu
namaa miljapuid: apellini-, tlitroni-, graanati-, mirliku-, mandli- 
pähklipuid ja m. Huertad on Hispaania pää rikkuleks. Hei
namaadel tehtakle aastas 10 korda heina. Siin toob iga des- 
lätin üle 2500 fr. aastas kalu, lehepurult makletukle liin des- 
lätini muu eelt ku kuni 30.000 fr. Huertude ringkonnus mu- 
litleb mäike ju keskmine muuomundus. — Loodule poolelt kõige 
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rikkam Hispaania maakond on fl n d a i u f i a laufikmaa Guadal- 
quioiri jõe kallastel. Sooja kliima ja jookscoate wete rohkufe 
tõttu on fee laufikmaa otfekui pakfu rahroaga aed, kus kasta
ni-, apelsini-, tfitronipuude metfad õlipuuaedcdega ja munamä
gedega tDaheldamad. Siin kascoaroad ka köikfugufed juurecoiljad, 
mandlid, riis, fuhkru-pilliroog ja safran. Sieria Nevada lõuna
poolsel küljel kasroatoad pääle datlipalmipuude ka korgi tam
med, millede pehmet koort teistesse maadesse roälja weetakse. 
Need puud on rahroale suureks sissetuleku allikaks. — Kõige

Korgitamm.

tähtsam rahwawaranduse allikas on aga mii na mäed. Wei- 
niroalmistamite poolelt on iseäranis tähtsad Tajo jõe alamjooksul 
asuw Valencia linn ning lõunarannas Maiaga.

Põldudel kaswatatokse Hispaanias pääasjalikult nisu, 
aastas läbistikku umbes üle 20 miljoni tlhetmerti. Siin kasma- 
nud wilja ei jätku aga rahmale. Sellepärast weetakse siia suu
rel hulgal wilja teistest riikidelt. Kiili kasroatatakle aastas 
umbes 700.000 tlhetroerti. Hispaanlaste armlam toit on kauna- 
roiljad, mida luurel hulgal kasmatatakfe. Juureroiljadest 
kasroatatakle kõige enam tibulaid.
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mäe töö, mis mineraalide rohkufe päralt rahmale luureks fis- 
letuleku - allikaks rudiks olla, on ruähe korraldatud. Wiimalel 
ajal on mäetöö liin ruäljamaa, iseäranis Inglis ja Prantlule ka
pitali abil edenema hakkanud. Kiltmaa lõunapoolid kallakul 
leidub luurel hulgal maske (Rio Tinto linna juures), tina, 
elaro hõbedat (fllmaden’i linna juures) ja k i ru i 1 ü 1 i. Põh
japooltel kallakul leitakse kiwisütt, rauda, tsinki ja kagu pool 
— tina, hõbedat, ning rauda. Kõik Hispaanias kaema- 
tud mineraalid rueetakle ümbertöötamata!! siit rudija teistesse 
riikidesse.

Wabriku tööstus seisab tuäga madalal järjel, flime- 
tamileruäärt on puumilla, willase ja hidiriide roalmistamine kir
depoolsetes linnades. Puuruillariide ruabrikute poolelt on iseä
ranis tähtsad Wahemere kaldal asuru Barcelona linn ja Va len- 
cia. Barcelonas (üle 1/2 milj, elan.) on ka luured hidiriide- 
ruabrikud ning raua- ja malinatehaled. — Suured liidiriide-roab- 
rikud on ka Guadalquiuiri jõe ääres aluruas 5 e u i 11 a (letuilja) 
linnas. Põhja pool leidub rauatööstult ja Rndalulia linnades 
naha-, tubaka- ning ligariruabrikuid.

Kaubandus ei ole Hispaanias maa loodusliku rikkuse 
kohaselt edenenud, sest kitsad teerajad ja maanteed on siin sa
gedasti ainukesteks läbikäimise teedeks. Raudteed, mis siin prants
laste rahaga on ehitatud, ei täida kaugeltki läbikäimise nõud
misi, ka ei peeta neid korras. Pääruäljarueo aineteks on ru i i n, 
lõunamaa puutuili, korgid, espartorohi ja metalli
ni uid (tina, elaruhõbe, mask, raud, ja hõbe.) Kõige elamam 
on kaubamahetus Prantsuse- ja Inglismaaga. Tähtfamad kau
balinnad on Barcelona Hispania idarannal, Cadiz ja mai a- 
g a lõuna rannal.

maa loodusliku rikkuse pääle maotumata, on hispaanlaste 
aineline järg möga milets. maata inimesi, töölisi, on Hispaa
nias tuäga palju ja selle tagajärjel on tööpaik roäga mäike. 
Teifeks harib hispaanlane põldu manal isaisade miilil ja põlgab 
kõiki uuenduli. Põlluharija rähmu muelus kasruub igu austugu; 
paljud rändumud muult roälju," ifeärunis flmeerikusle.

Hispuuniu ruhuusjundus on milets.*)

*) Hispaania riigi ja rahroa majandusliste olude edenemifekäiguft 
leiab lugeja pikemaid seletusi raamatult: 3. £. 3ürgens ja R. flaroakiroi 
„£ õ b u ja teadus" 11. lehek. 78—105.

Üleüldine haridus on Hispounius mudulul järjel. Hegi 
kõrgemolt leilulelt inimeled on luurelt jaolt mähe haritud. 10 üli
kooli pääle muutumatu on kõrgem huridus puudulik ja ei leila 
meie aja teadule kõrgulel. Rahtuakoolid on miletlas seisukorras, 
roalitfus ei hooli ruhmuhuridusest.
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Kastiilia kiltmaal, meeta ja puudeta tasandikul, asub His= 
paania kuningriigi päälinn Madrid, Tajo jõeharu Mannana- 
res’e ääres, mis suwel tühjaks kuiraab. Linn on kuningriigi kes
kel ja on kõikide tähtsamate Hispaania linnadega raudtee läbi ühen
datud. Opeasutuste poolest seisab see linn Hispaanias esimesel ko
hal. Siin on mitmed tähtsad museumid ja kuulus pildikogu, 7 aka
deemiat, ülikool ja rikas raamatukogu. Linn kaupleb toiljaga 
ja toredufe-asjadega. Ka roabrikuid on linnas olemas. Elanikku 
on Madridis üle 600.000.—

Pirenei mägedes asub Hispaania ja Prantsuse kaitse all 
olem roäike Andorra roabariik (10.000 in.). — Hispaania riigi 
päralt on ka Bakaari saared Wahe meres. Inimesed elaroad 
siin aiatööst ja kalapüügilt

Endised Hispaania määratumad alumaad on korratu, lo
haka ja olacouleta malitlule tõttu peaaegu kõik kaduma läinud. 
Ainult mõned tähtluleta alumaad Aafrikas on meel järele jäänud: 
ITlarokko rannas, Ceuta (dle-uta) kindlus, kuhu Hispaaniast kur
jategijad elama saadetakse, jagu Sahara kõrbe läänekallas, 
Kanaari saared ja 2 Guinea saart.

Portugali roabariik.
(ligi 80.000 ^-roersta ehk üle 90.000 ~-kilom. ja 6 miljoni in.).

Loodus ja kliima. Portugali riik on Pirenei poolsaare 
lääne-oks. Hispaania mäed ulatumad ka Portugali piiridesse 
aga siin on nad palju madalamad ja koomad Atlandi mere kalda 
lausikmaale ära. Portugali piirides mõimad laemad ITlinho, Du- 
ero ja Tajo jõgedel käia. Kliima poolelt ei ole Portugali! His
paaniaga mitte palju larnaduft. Atlandi mere lähedale ja niis
kete meretuulte tõttu on Portugalis niiske merekliima. Iseära
nis palju mihma sujub põhjupoohes juos, ITlinho ju Duero jõ
gede rouhcl. Siin on roägu miljurikus muu ju põlluhurimHe 
ning roiinumurjude kusroutumile .poolelt on lee Portuguli esimene 
muukond. Kühmust elub siin mägu puksult ju inimesed on siin 
küünis jõukod, mis ugu lõunopoolleteit mookondüdelt mitte 
ütelda ei roõi. £õunu-Portugolis tuleb muumärisemisi tihti ette.

Rühma töö ja aineline järg. Ehk Portugali rahma täht
sam töö küll p õlluhurimine (iseäranis mailikasroatamine) 
on, siiski seisab põlluharimine siin nii madalal järjel, et milja 
niipalju ei kasroa, et teda kõikidele jätkuks, maid teistest maa
delt tuuakse leiba juurde. 19. aastasajal on põllutöö toitmiseks 
Portugalis palju tehtud. Aga praegugi on meel suurem jagu 
maad mõisnikkude käes, kuna talupojad suuremalt jaolt rent
nikud on. Rohumaa on siin suuremalt alalt lammaste, kitlede 
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]a hobueeslite karjamaa, ainult põhjapooltes Portugalis leidub 
ka heinamaid.

Kõige tähtsam Portugali rikkufeallikas on id i i n a m ä e d 
ja id i 1 j a p u u - a i a d, ehk liin küll röõmmardikad munamäge
dele palju kahju on teinud. Tööstus ja mäekaeroandus on ma
dalal järjel Tarbeasju tuuakse malmilt Inglismaalt. Wäljamaale 
meetakfe siit puuroilja, meini, puu-õli, ja korgipuu 
koort, aga kauplemine on täiesti inglaste käes.

Portugalis on rahvaharidus kõrgemal järjel, kui Hispaa
nias. Portugalis on palju enam rahmakoolitid, kus õpetus mak
suta ja sunduslik on.

Portugali päälinn on Cisböa ehk Lissabon Tajo jõe ää
res, umbes 360.000 elan. Lissabon on ilusas ja möga viljarik
kas maakohas. Tema on lelle maa kõige tähtsam kaubalinn, 
möga ilusa ja ruumika sadamaga.

Duero jõe ääres asub Portugali v teine kaubalinn Oporto 
ehk Porto (170.000 ei.). Oporto on ka tööstuse linn. Rime- 
tamisemäärt on siin Hidiriide-mabrikud. Tähtis on Oporto ni
melt meini de (portmeini) mäljameo poolest.

Rfumaad. 1) Tähtsamad asumaad Aafrika mannermaal 
on: osa 5 e n e g a m b i a it, Rio-õrande jõe ääres; osa fllam- 
0 u i n e a ft (Angola); 5 o f a 1 a ja Hl al a m b i k'i kaldad. 
2) Aafrika saared: Madeira, Azori ja Rohelise neeme 
saared. 3) Aasias: mõned linnad Jda-Jndia läänerannal ja 
Macao saar (Hiina lõunarannal).

flpennini ehk itaalia poolsaar.
(üle 255.000 O-tDersta ehk üle 280.000 □-kilom. ja 55 miljoni elan )

Apennini poolsaar jaotab Wahe mere ida- ja lääneosasse. 
Poolsaare lõunapoolses otsas sünnitab Toronto laht kaks mäi- 
keft poolsaart: A p u 1 i a, mis Palkoni poolsaarele läheneb, ja 
Kalabria poolsaare. VPiimasesf lahutab Messina roäin 5izi- 
lia saare ära.

Terme poolsaare pääl elab üks katoliku usku Itaalia tah
mas. Seda ilusa kehaehitusega ja hääde roaimuannetega tahmast 
armutakse tema keele päralt, mis Rooma keelelt sündinud, Ro
maani tahmaste hulka.

Rahmaharidus on siin keskmisel järjel: umbes pooled kõi
gilt Itaalia elanikkudelt on kirja-oskajad. Itaalias on 21 üli
kooli, nende leos 11 elimelejärgulilt, I. o. kõigi teaduskonda
dega. Algkoolis käimine on sunduslik ja maksuta.
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Pdhja-Jtaalia.
Hlaapind. Päälc Eombardia 1 a u I i k m a a on Põhja-Jtaa- 

lias tücel mägine Ciguria maakond, Oenooa (diheenoroa) la
helt põhja pool. Eombardia laulikmaaft põhja ja lääne pool

Rpennini poolsaare kaart

on kõrged fllpi mäed ja lõuna pool flpennini mäed. Eombar
dia jaolt künkline, jaolt talane laufikmaa, lõpeb ida pool, fld- 
ria mere ääres, loodega ja madalate landudega (laguunidega). 
Wiimaled on luitede läbi merelt lahutatud.

10



Jõed ja järtved. Eombardia lauiikmaol on enam jõgefid, 
kui kuskil mujal Euroopas, feTt Hipi mägedes sajab rohkesti 
wihma. Pääle selle täidab jõgefid mäetippudel olem lumi ja 
jääliugustikkude jää sulamite puhul meega. Kõige tähtsam jõgi 
on siin Po, mis Eääne-fllpides algab, lääne poolt ida poole 
minnes Lombardia lausikmaast läbi jookseb ja fldria merde lan
geb. Hipi mägedelt tulemad ka kõik Po jõe pahempoolsed mee
ri kkad harud. Had saamad alguse jääliugustikkudeft ning oma 
jookfuteel pikki kitsaid ning fügamaid Hipi ärge tekitamad nad 
pikklikka käänulisi järmi. Näit, jookseb Ticino (tiitfhino) 
üago-lHaggiore (madshoore) järmeft läbi, Rdda — Como jär- 
mest ja IHincio (mintfho) — Garda järmeK. Hipi mägedest 
tuleb ka Rdige (ädidfhe) ehk Etfdi i jõgi, mis Po’ga kõrmuti 
jookseb ja jõesuus temaga ühineb. — Kõikidel Lombardia jõge
del on roäga madalad kaldad ja nad oleksid maa üm
berringi ammugi sooks muutnud, kui elanikud Po ja terfia 
harude kallastele tammifid poleks ehitanud. Weetõufude ajal 
miib Po jõgi palju muda ühes; fee kogub jõe põhja ning tõs
tab ta aasta-aastalt kõrgemale, nii et juba nüüd jõgi tammide 
mahel tasandiku pinnast hulga kõrgemal rooolab. Wiljapõldufid 
niisutatakse siin pääle jõgede meel kaanalite abil. Kaanalitett on 
mõned suuremad, nii et ka laemad nende pääl käia roõimad.

Kliima ja laadus. Suure hulga jõgede (ja kaanalite) 
pääle maotumata, on Lombardia laufikmaa kliima kuim; lumel 
on siin palaD taimel külm. Wihma sajab kõige enam koma
del ja sügisel. Kuiroa põhjuseks on see, et Hipi ja Hpennini 
mäed lääne- ja edelatuul! siia niiskust toomalt takistamad. Kõige 
parem kliima on Lombardia järmede kallastel, kus ka taime- 
kalm roäga loplakas on.

maaharimine. Sooja kliima ja jõgede rohkule tõttu on 
Lombardia laulikmaal põlluharimise edenemise tingimised kõige 
paremad. Jõgede ja kaanalite läbi on kõik maapind roäikesteks 
põllulapikesteks jaotatud, mida mitte adraga üles ei künta, roaid 
labidaga ümber kaeroatakle. Iga põllu ümber on puud istutatud ; 
põllu pääl on roilja- (mandli-, pähkli-, ja kastani-j puude 
read ja ka mooruspuud (millede lehti liidiusfid iööroad). 
Puude ümber, kuni nende ladroani, kasroaroad ro i i n a p u u d_ 
Wabaks jäetud maatükkide pääle, mis puude roahel leiduroad, 
külroatakfe maisi, nisu, ja juureroilja. Sööstes kohtades 
aga, näit. Po jõe suus, kasroatataMe riisi. Hii on siis üks 
maatükk ühtlasi põld, roiljapuu-aed ning roiinamägi ja annab 
Itaalia põllumehele korraga leiba, roeini, materjali riide tarrois 
(siidi) ja kütet. Heinamaadelt, mida kaanalid niilutaroad, roõib 
kuus korda aastas heina niita. ITlägede külgedele on astmed 
raiutud, linna mulda pääle kantud ja siis roiljapuud pääle istutatud.
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-SiidiüDalmistamine on Tiin roaga tähtis. — Kariloomadelt kas- 
roatatakle liin kõige enam ro ei leid.

Linnad. Suure roiljarikkule tagajärjel elab rahroalt Lom
bardia laulikmaal roäga paklult. Rahroa rohke arrou tõttu 
on liin ka palju linnu. Kõige luuremad ja rikkamad nende 
leolt — lorina, milano, VeneziajaBologna (bolonja) 
— on lellepäralt nii edenenud, et nad kauplemiseks roäga sündsa 
koha pääl on. Siia tuleroad need raudteed kokku, mis Itaaliat 
teiste riikidega ühendaroad. (ITlont-Cenis (mon lenii) mäetee 
kaudu — Prantlulemaaga; Simploni mäetee kaudu — Hel- 
veetsiaga ja Prantlulemaaga, Sankt õotthardi mäetee kaudu 
— Heloeetliaga ja Saksamaaga, Brenneri mäetee kaudu—fluttriaga.

Torino ehk Turin (üle 350 000 inim.) on Po jõe kaldal. 
Siit lähemad teed Itaaliast Prantsusmaale ja Schroeizi. Torino 
on üks tähtsamatest Põhja-Jtaalia tööstuse- ja kaubalinnadelt. 
— Hlilano (ITlailand), poole miljoni elanikuga, on esimene 
roabrikulinn (tiidiriide-roabrikud jne.) Itaalias. Teadusliste asu
tuste ja koolide poolelt on milano üks tähtsamatelt Euroopa 
linnadelt. Tähelpanemile roäärt on milano tore pääkirik.— 
Bdria mere ääres on kuulus Venezia linn (enam kui 150.000 
in.). Venezia on üks kõige ilusamatelt ja algupäralisematelt 
linnadelt Euroopas. Linn on enam kui laja laarekele pääle ehi
tatud. Uulitsateks on suuremalt jaolt kaanalid, milledelt 378 ki- 
roililda üle roiiroad Läbikäimine lünnib lootsikute („gondolite“) 
abil, majade ja kaanalite roahel leidub aga ka suuremaid plat
sis!, (näit, märkuse plats) toredate ehitustega (näit. Püha mär
kuse kirik, endile Venezia roabariigi roalitlejate—dogede [dood- 
Ihede] palee ja m.). mailamaaga on linn kolme roersta pik- 
kule raudlilla läbi ühendatud. Venezia on kolmas kaubalinn 
Itaalias, ja roäga kindel lõjaladam. — Bologna (üle 150.000 
in ) on elaro kauplulelinn roana (800-aastale) ja kuulfa ülikoo
liga; tähtis muusikalile haridule keskkoht. Siin ühendaroad en
nast raudteed, mis teistest maadelt, üle Hipi mägede, fldria 
mere poole roiiroad.

Ciguria maakond, õenooa lahe ääres, on mägine 
maa. Et mäed mereranda külmade põhjatuulte eelt kaitleroad, 
liis on hinne kliima loe ja taimekalro loplakas. Kõige tähtsam 
linn selles maakonnas ja esimene sadama- ning merekauban- 
dufe-linn Itaalias on Genova (dlheenoroa) ehk Genua, ligi roee- 
rand miljoni inim. Siin on ka luured liidi-' tammeti-, puu-, miila
ja rauaroabrikud. Linn on oma toredate marmori-ehituste ja 
ülikooli läbi tuttaro. Kauplemine tõulis iseäranis pääle Suezi 
kaanali aroomist.
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flpennini poolsaar kitfamas mõttes ehk 
kelk- ja Cõuna-Jtaalia. -

IHaapind. flpennini poolfaareft läheb pikuti flpennini 
mägestik läbi, mis Genoou lahe ääres algab ja Kalabria pool
saarel lõpeb, flpennini mägestikku jaotatakse harilikult 3 osasse: 
need on põhjapoolne, keskmine ja lõunapoolne flpennin. Põh
japoolne flpennin seisab Genova lahe ääres fllpi mägedega ühen
duses. Siit läheb flpennini mägestik ida poole kuni flrno 
ja Teo ere (ehk Tiberi) jõgede allikateni, kust keskmine flpen
nin algab. Keskmine flpennin on selle mägestiku kõige kõr-

flpennini mäed.

gem jagu, sest siin on flbruzz’ide kiltmaal kõige kõrgem 
Itaalia mäetipp Gran Sasto (ligi 3 tuhat meetrit kõrge). 
Volturno jõe allika juurelt algab lõunapoolne flpennin. See 
läheneb Itaalia läänekaldale ja lõpeb mestina rväina juures. 
Toskana merekallas, flrno jõe tuult kuni Kalabria pool
saareni, on soone ja ei ole elamiseks mitte kõlbulik, sest liin 
malitieb külmtõbi. Reid Itaalia termitele kahjulikku looteid 
maakohti nimetatakte maremmideks. Uuemal ajal on üks 
jagu lellelt loolt täitmise ja torutamise teel kliimaks lastud.— 
Wäga miljarikas on Volturno jõe ümbruses asum Kampania 
lauiikmaa. See on kõige ÕiHemam maakoht Itaalias,, kus rüh
malt mäga paklult elab. Linnad, külad, mõisad kaarnad apel
sini- ja tiitroni-puude mahele ära. Selles laulikmaas, Rapoli 
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lahelt ida pool, asud Veiuoio tulemägi mis mitmel korral 
kõik elu oma ümbruses ära on häcoitanud?)

Loodus. Looduse rikkuse poolest ei luuda flpennini pool
saar Lombardia madalikuga coõistelda, sest et Hpenninide ümb
ruses kohati suur coeepuudus on. Kus aga niiskust küllalt on, 
sääl on rikast miljafaaki loota, sest põldu haritakse luure 
hoolega (n i T u) ja kasmatatakfe igal pool õli- ja miljapuid. 
Hagu Lombardia laufikmaa, nii on ka mitmed kohad Kelk- ja 
£Õuna-ltaalias (Toskana, Kampania ja t.) aiawiisi haritud: sääl 
pandakse ka kõige ruähem maalapike mil ja alla. Tööstuslisteit 
taimedest kasmatatakfe tubakat ja kanepit

Linnad, flrno jõe ääres on enam kui 2000 aastat roana 
firenze (firendfe) ehk florenzi linn (üle 200.000 inim), to-

Peetri kirik Rooma linnas.

redate ehitustega ja marmori kujude- ja pildikogudega. Siin 
on Õlelt asjade, tapedi- ja liidiriide-roabrikud. — mererannas, 
Arno jõe luult lõuna pool, ahib Livorna (üle 100.000 in.), teine 
sadamalinn Itaalias. Siit saadetakse puuõli ja marmorikiroi roäl- 
jamaale. — Teoere jõe ääres asub Itaalia kuningriigi päälinn 
Kooma, enam kui poole miljoni elanikuga. Wäga palju ehitusi 
wanemast ja uuemalt ajalt ehiroad linna. Kõige tähtsamad nende 
seast on: Ingli loss; Peetri kirik: paavosti loss Vatikaan: raa
matukogu ja muleum. Rooma linn on üks kõige tüünematelt

*) 79 aastal p. Kr. Vefuoiolt väljaheidetud tuha ja laama alla 
maetud P o m p e j i linna jätised on roiimaie saja aasta jooksul mälja kae- 
watud.
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Euroopas. — Kõige rahroarikkam linn Itaalias on Napoli ehk 
fieapol (ligi 600.000 inim.), Flapoli lahe ääres. Wabrikutett 
on liin korallidelt asjade iDabrikud kõige tähtsamad. £inn on 
toäga toredas kohas, iluta ümbrusega. Selle tõttu käimad ka 

' 19a aasta tuhanded roÕÕrad linna maatamas. Tulepurskaroa 
mäe Vesuvio pääle on raudtee ehitatud. — fldria mere ääres 
osumal Brindifi sadamalinnal on iseäranis tuur tähtsus St. Got- 
hardi tunneli Idbipuurimifett saadik. Rüüd weetakse postisaa- 
detukd ja kallimad kaubad Üääne-Curoopah raudteega Brindifi 
linnani ja siit laeroadega Rahasse ja Rustraaliask.

Napoli, Vefuoio tulcmäega.

Itaalia faared.
Itaalia kuningriigi päralt on ,S i z i 1 i a, £ i p a r i, Sor

di n i a ja Glba saared. Korsika ja Malta saartest, mis 
oma loodute poolelt Rpennini poolsaare juurde tuleroad arroata, 
on esimene prantsuse riigi, teine Inglismaa päralt.

Sizilia saar (üle 25.000 □-kilam., 4 milj, elan) on Rpen
nini poolsaarest 3 merita laiuse Messina roäina läbi lahutatud.

Oma loodule poolelt on Sizilia saarel suur farnadus Rpen
nini poolsaarega. Mõõda saare põhjakallaft näeme mägestikku, 
mida Rpennini mägestiku järguks coõib annata. Rlägestikuft 
lõuna pool on kiltmaa ja ainult saare idapoolsel sermal on 
lauhkmaa. Siin lauhkmaal tõstab Etna tulemägi (3 roersta 
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kõrge) oma igaroele lumega kaetud mäetipu taeroa poole, maa
pind on möga uoiljakandja, ifeäranis Etna ümbrufes lausikmaale 
kus toimekasu) õige lopsakas on. Tööstuslisteft taimedest kas- 
matatakfe puumilla ja iuhkrupilliroogu.

Kliima vn soe, taimel sajab ainult mihma, lumi on roaga 
põudne. lähelepanemise-roäärt on siin kuum ja lämmataro s i- 
ro cc o (hrõko) tuul, mis flafrikait tulles iga kuu 2 roõi 3 päe- 
roa puhub ja taimekasroule suurt kahju teeb.

Kahmas, keda Sizilias roaga paksult elab, kasroatab pää- 
asjalikult lõunamaa puuroilja, mida Tiit kõigesse Euroopa maa
desse roeetakse. Põldudel kasroatatakte nisu. Merest püütakse 
kalu ja muid mereelukaid ja korjatakse k o r a 11 i \ i d. 
Wäärolit leitakse ka igal pool Sizilia mägedelt.

Kahwaharidus seisab Sizilias madalamal järjel, kui mujal 
Itaalias. Keskhariduse eest on muretsetud. Ülikoolihd on Sizi
lias kolm: Catanias, Palermos ja mesiinus.

Rahroa hääle käekäigule on suureks takistuseks tee asja
olu, et roeel praegu Sizilia saare maapind mõne päratu rikka 
isiku omandus on. Ka kirikumaade müümine roähemate tük
kide kaupa ei ole midagi muuta roõinud, sest rahroal puudus 
maaostmiseks raha. Suurte mõisate omanikud elaroad suure
malt jaolt linnas ja ei käigi oma mõisaid roaatamas. Mõisad 
on roalitlejate hoole all. Et talupojad niisugustel oludel roaga 
roiletsat elu elaroad, on iseenesestki mõista.

Kõige suurem linn Sizilias on Palermo (400.000 elan.), 
saare põhjarannas, üks tähtsamatest Itaalia sadama- ja kauba
linnadest. Iseäranis tore on linna ümbrus. — Oma tähtsuse poo
lest Palermo järgmine on kaubalinn filesfiwa (üle 200.000 
elan.), TelleTama-nimelife robina ääres. — Wiljaga kaupleb ida- 
rannal afuro Catania (200.000 elan.).

Sardinia saar on mägine, toredate metsadega ja karja
maadega. Inimesed kasroataroad siin karja, püüaroad kalu ja 
korjaroad korallhid. Mägedest kaeroatakse seatina, tsinki ja 
hõbedat (iseäranis 1 g 1 e i i a linna ümbruses). Sardinia päälinn 
on Cagliari (käljari), taare lõunarannas,

Toskana meres, Itaalia ranna ligidal, asub 61ba saar, 
rauakaeroandustega.

Sizilia taare ja Rafrika ranna roahel on roäike Malta 
saarestik (umbes 200.000 inim.), mis inglaste päralt on. Kõik 
saarekesed on kaljused, halroa maapinnaga, kuiroa kliimaga ja 
roaese taimekasrouga. Elanikkude roaeroa ja ofarouie tõttu on 
aga Ulaltas kohati siiski hää põllu- japuuroilja saak.

RTumaadeTf on Itaalia kuningriigi päralt Põhja-Rafrikas 
£ y b i a [liibia] (end. T r i i p o 1 i) maakond ja jagu Punate 
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edelaranda, fl s f a b i lahelt kuni JU a s f a u a linnani. Itaalia 
roalitfute all on ka jagu Somali pooHaareft.

Laikani poolsaar c -is

(üle 400.000 Ej-ruersta ehk üle 450.000 [^-kiiom. ja unT&es 20 milj. iv./.

Piirid. Balkani poolsaart lahutacoad Euroopa manner
maalt D o n a u jõgi ja selle haru Saua (Saaroa). Jda poolt on 
temale Must, niarmara ja flgeufe meri rajaks, lääne poolt fldria ja 
Joonia meri. Balkani poolsaare rannad on suure hulga lahtede 
jo poolsaarte tõttu maga iopilifed. Ranna lähedal on mäga 
palju saari, iseäranis Rgeul'e meres.

lilaapind ja jõed. Balkani poolsaar on suuremalt osalt 
mägine maa. Poolsaare läänepoolses osas lähemad mäeharud loode 
paolt kagu poole, idapoolses — lääne poolt ida poole. Lääne
poolsed paekimi mäeharud nimetatakse põhja pool Dinaria 
alpideks, omas keskmises ja lõunapoolses osas— Pindos’eks. 
Flende mägede jätkuks mõib Pelopon neelate poolsaare 
ja Küklaadi saarte mäeharufid nimetada.

Dinaria alpide kõrgus ei ulata kuskil üle 3 mersta. 
Põhja pool ühendab neid paekimi Karsti kiltmaa Hipi mäges- 
tikuga Dinaria alpide mägestikul, mis Hdria mere poole ast
metes alla langeb, on puudulik niiskus, kehm põllupind, konar- 
line ning suurte pragudega ja lohkudega maapind. Siin leidub 
suuri koopaid ja maa alla kodumaid ning mõne maa tagant 
jälle maapinnale ilmamaid jõgesid. Hinult mõnes mäekolus 
leidub põlluharimiseks kõlbulikku maapinda. Dinaria alpide ja 
nende lõunapoolsetel harudel ei ole põikorguüd peaaegu olemaski. 
Sellepärast on Hdria mere poolt mäga raske üle mägede sise
maale minna. Jõgedelt on siin ainult D r i n nimetamitemäärt, 
aga ka tema pääl ei mõi laemad käia.

Lühem, kitsam ja madalam kui Dinaria alpid on Laikani 
mägcstik. Põhja pool lähineroad Balkani mäeharud Karpatidele, 
milledelt meid ainult kitfas Donau jõe „r a u d m ä r a m a“ 
kuristik lahutab (maota pilt Ihk 29). Jda poole läheb Balkan 
kuni lllusta mereni. Läbikäimisele Balkani mägestik luuri takis
tusi ei tee, selt mägestikult miimad mitmed mäeteed üle, mille
delt S h i p k a mäetee kõige käidaroam on. — Balkani mä
gestikult lahutab lõuna pool 111 a r i 11 a jõe laulikmaa Des- 
p o o t o - D a g h’i mägestiku.

Pääle JTlaritla on Balkani poollaarel .kõige tähtsamad jõed 
Donau harujõgi mo raa roa ja Hgeufe merde rooolaro \X7ar- 
d a r. nimetatud kolme jõe orud on ainukesed kõlbulikud teed 
Kelk-€uroopalt H g e u I e ja 01 a r m a r a mere rannamaile.

17 2



Kliima poolelt jaofacoad Balkani mäed poolfaart kahte 
otaste. maakondades, mis Balkanih põhja pool on ja külmade 
kirdetuulte mastu mägede läbi mitte kaitstud ei ole, on talro

Balkani pooltoore kaart.

külm. Lõuna pool Balkani mägestikku sajab lauskmaades mäga 
horma lund. Lõunapoolsetes maakondades sajab enam mihma 
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kui põhjapoolides. Pääle lelle sajab mererannas fagedamini 
toihma kui sisemaal, ja mägedes sagedamini, kui lauiikmaaL

Rahruas. Polkani poolsaarel elab roaga mitmet seltsi 
rahroalt.

Poolsaare lõunapoolel, flgeufe mere kallastel ja saarte 
pääl elamad greeklated (5 milj.). Palkoni mägestikult 
lõuna pool elamad türklased (2 milj.), kes 14. ja 15. aasta
sajal poolsaare oma alla heitsid. Poolsaare läänepoolses jaos, 
Joonia mere kaldal, elacoad albaanlased (2 milj.) ja pool
saare kagupoolses jaos leidub roäiklel armul ka rumeenlast, 
juutisi, mustlasi ja m.

Utu poolest on suurem jagu Polkani pooHare elanikka 
Oreeka õiget usku, kuna türklased, suurem osa albaanlasi 
ja mäike osa serblasi ning bulgaarlast Uluhammedi usku on.

Maaharimise ja rahma armu poolest on Polkani poolsaar 
teistest EÕuna-Euroopa poolsaartest taga. Selle nähtute põhju
seks on kauaaegne Türgi malitlus ja lagedad sõjad ning mere- 
molomised, mis türklaste tulekuga algasid ja meie ajani on 
kestnud. Kuni Palkoni poolsaare rahmaste mabastamheni Türgi 
ikke alt (IQ.aasfalajal) ei matnud tiin tööstuse ega kaubanduse 
edenemisest juttugi olla. Türgi ametnikud soid möga mähe 
palka ja katsusid sellepärast igatemiifi rahma (iseäranis risti
su i meste) käest niipalju kui mõimalik oma kasuks raha mälja 
pressida. Riigikodaniku õigused olid ainult türklastel, kuna 
ristiinimesed täitsa ilma õigusteta olid. Rüüd on kõik rahmuled 
üheõiguslised, kuid maen üksikute rahrouste ja usutunnistuste 
roahel on jäänud. Türklased maotumad roaenulikult ja põlgtu- 
lega ristiinimeste pääle ja miimafed mihkaroad teineteist. Isegi 
ühine usk ei suuda seda maenu ja roiha mähendada. ITluham- 
medi usulised albaanlased mihkamad fTluhammedi usulisi türklast 
ja õreeka Õigetusku greeklated, bulgaarlased ja serblased mihka
road üksteist meel enam'kui türklasi. Rahma roäga madala 
haridufejärje juures kujunes see vastastikune roiha sagedasti 
kodusõjaks, nii et Türgi lõjaroägi roahele astuma pidi. Rii- 
lugustel asjaoludel oli rahma majandus täiesti kängu jäänud.

Tasasemates maakohtades ida pool on põlluharimine 
rahma pää tööks, mägistes maakohtades aga (lääne ja lõuna 
pool) karjakasvatu mine. Põlde huritukle täiesti vanu- 
nenud viisil ju palju muud seisub söötis. Wiljufigituvu põliu- 
pinnu tõttu 1'uub põldudelt hääd fuaki. Pulkuni mägestikutt 
põhju pool külroutukle nisu ju otre, lõunu pool — mui si. 
Pooltoore lõunapoolses jaos ja saarte pääl on aiatööstus 
tähtsam kui põlluharimine. Kõige enam kasvatatakse siin 
viinapuid ja õ 1 i p u i d. Wiinamarjad on muhameed
lasele toiduaineks, ka valmistatakse nendest rosinaid, siirupit, 
kompotti ja m. viljapuudelt leidub liin kõige enam ploomi
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puid. Töösfuslisteft taimedelt kasroafatakfe kõige enam tubakat 
ja Balkani mägestiku Jaunapoollel jalal rool" ii i d, milledelt 
rooliõli ja rooliuoeli roalmistatakle.

Wabrikutööstuft ei ole Balkani poolsaarel peaaegu ole
maski. Kodukälitöö laadustena leiame liin põrandafoaipalid, 
nahalttarbeasju, liidiriiet ja sõjariistu Kõik 
teised kaubad tuuakse roäljamaalt, pääasjahkult Inglismaalt ja 
flustriait. — Kauplemine on mäljamaalaste, greeklaste ja 
armeenlaste käes. Läbikäimise teed on uoäga miletlas korras, 
sagedasti on teedeks ainult kitsad teerajad, mis isegi rõömlite 
kallaletungimine tõttu mitte hädaohuta ei ole. Kelk-Euroopaga 
on Balkani poolsaar raudteede läbi ühendatud, milledest üks 
haru Wardari jõe oru kaudu figeufe mere randa Sa loniki 
sadamalinna läheb ja teine JTlaritfa oru kaudu Bosporuse mäma 
ääres olemusse poolsaare kõige suuremasse linna Konstanti
noopoli roiib.

Kultuuriliselt on Balkani riigid £ääne - €uroopa omadelt 
hulga taha jäänud.

. Riigid.
Balkani poolfaare loodepoolne ola: Serbia, monte

negro, Me rtlegomiina ja Bosnia maakonnad 7m f õuna- 
Slaawi riigi jaod, poolsaare läänepoolses osas asub Albaania, 
lõunapoolses Greekamaa ja idapoolses Bulgaaria riik, kuna 
poolsaare kagupoolne nurk Aasias asuma Cürgi riigi päralt on. 
Kõikides nimetatud riikides on leaduleandem mõim rahroaafe- 
mikkude kogu käes. Balkani poolsaare maade riigimalitsuses on 
luured korratused. Rahroas langeb hulga politilistesie erakon
dadesse, kes oma ma hei roõimu pärast tülitlemad.

Aasias asuma Türgi riigi päralt on Euroopas musta ja 
Alarmara mere mahel ning lllaritla jõest ja Tundlha alamjook
sust ida pool olem Traakia maakond — kuuna kliimaga ja 
suuremalt õlalt mähe miljakandma maapinnaga rohtlaas. — 
Põlluharimine, tööstus ja rahvaharidus leilaroad liin möga 
madalal järjel, nagu kõigis teistes Türgi riigi maakondades, selt 
Türgi malitlus on oma korratule ja rähma raiumise poolelt tuttam.

Wälimine kauplemine seilab mäljamaalaste, ülemine — 
armeenlaste, greeklaste ja juutide käes. Põlluharimise kärmal 
kasmatab rahroas ka pührolid ja lambaid. — Wälja roeetakle 
roilja, puuroilja, siidi ja tubakat. — fRantla jõe ääres asub 
roiljarikaste põldude ja aedade keskel AdrianoopoTi kauba- 
ja tööstuse linn. — Dardanellide roäina ääres asub tähtis 
üallipoli sadamalinn, samanimelisel poolsaarel.

Bosporuse roäina mõlemate kallaste ümbrus on nüüd suur
riikide ma.roe ja kaitse all feisroaks roabaks maakonnaks muu- 
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defud. €ndine Türgi riigi pää- ja esimene kaubalinn Konftanti- 
noopol, (51 a m b u 1), 1 milj, elanikuga alub Vazparuse maina 
ääres, kult tee mustalt, merest Wal^ merde miib. Teine nii- 
lama tähtis kaubatee miib Kanstantinaapali kaudu Euroopast 
Wäike-Hafiasfe. Linn on lllarmara mere, Bosporus maina ja 
Kuldtarme lahe roahd, poolsaare püüle ehitatud. Grecklafi, 
Armeenias! ja muid rahmaid kakku elab Konstantinoopolis enam

Konstantinoopoli uulitsal.

kui türklasi. Kuldsarme lahest põhja pool on peer a, Galata 
ja teised agulid; siin on suuremalt jaolt eurooplaste majad. 
Bosporuse roäina (siin l1/.- mersta lai) flalia kaldal asub 
Skufari agul, rikaste türklaste motusepaikadega. mere poolt, 
iseäranis Kuldsarme lahelt, pakub Konstantinoopoli linn toreda 
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määte: lugemata majade meri, nende roahel kõrged 'roalged 
metfhedid (Türgi kirikud) kullatud kuplitega ja peenikeste torni
dega (minaretid). FRetthedidc seas on kõige tähtfam flja Sufja 
metfhed, endine ristiusu Püha Sofia kirik, 6. aastasajal ehitatud. 
Lähemalt maadates kaob aga kõik toredus. Ulajad an wäikeseä 
puu-ehitused, uulitsad kitsad, kõroerad ja mustad. Uulitsate? ja 
platside pääl hulgumad suured karjad tigedaid, nälgas koeri ja 
möödaminejaid tülitamad hulgakaupa häbemata^kerjused.

Hlbaania.

Albaania rajad on lääne pool Adria ja loonia meri, 
lõuna pool õreekamaa, ida pool Grammos’e ja Tlhar Daghi 
mäed ja põhja pool Montenegro. Maapinna roormi ja loodute 
poolelt on Albaania wäga mägine maa.

Elanikud on siin \Vahe mere tõugu albaanlased ehk 
arnautid. Nemad langemad kahte suguharusse, kelledel igal 
ühel oma keelemurre on ja kes teineteist mäga mihkaroad. 
Albaanlased elamad mitu perekonda koos, kes üksteisega sugu
lased on. Jga sugukond eraldab end nagu isesuguseks roaba- 
riigiks, millel ühine maaomandus on, oma org oma põldu
dega, ise oma pühad jne. Kõik inimesed, ka naisterühmad, 
käiroad sõjariistus. Kõige mähemgi ülekohus annab kõige me
risematele sõdadele lugukondade roahel põhjust. Werine kätte- 
maksmine on albaanlastele roeel praegugi pühaks kohuseks. 
»?abaduse-armastuse ja roopruse pääle roaatamata seisaroad 
albaanlased majandusimelt ja hariduslifelt madalal astmel, sest 
sugukondade tülide juurde tuleb usust tekkiro roaen. Enam 
kui pooled albaanlased on nimelt Muhammedi usku, teised on 
Greeka õiget usku roõi katolikud.

Albaanlased kasroataroad karja, iseäranis lambaid. Põllu
harimine aga on roäga madalal järjel. Albaania tähtsam linn 
on Scutari. Mere ääres afuroad Walona ja Durazzo 
sadamalinnad.

Greeka kuningriik.

Greekamaa — Polkani poolsaare lõunapoolne jagu — on 
mägine roaene maa. Patrate, Korinthote ja Agina lahed lahuta- 
road £õuna-Greekamaa ehk Morea pooltoore Kelk Greekamaaft 
ära. Ühendutelüliks Kelk ja Üduna-Greekamaa roahel on kitfas 
Korinthote maakittus, kutt aga nüüd koonul läbi on kaeroatud, 
mis Korinthote lahte Ägina lahega ühendab.

Põhja-Greekamaa on roõrdlemiti kõige rikkam Greekamaa 
ata. Siin kasroatatakte nitu, roiina- ning õlipuid, puuroilla ja 
tubakat. Soomaadel kasroatatakte ka riiti. Kõige tähttam linn 
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on liin Saloniki (200.000 elan.) Wardari jõe fuus, Laikani 
poolsaare teine kaubalinn. Salamoria jõe ääres afub Larista, 
puucoilla- ja liidiriide roabrikutega. — Halkidike poolsaare ida
poolse neeme otsas on Hthos’e mägi 20 Greeka õigeusu 
kloostriga, kus umbes 6 000 Greeka ja Wene munka elutoad.

Kefk-Greekamaa, mida toanalajal Hei lateks nimetati, 
on kliima ja loodule poolelt Albaania sarnane. Ainult idapool
ses jaos, Ägeufe mere lähedal, leidub roiljarikkaid lauhkmaid, 
kus põlluharimine roõimalik. Kliima on siin soe, aga kuiro. 
Wihma sajab ainult taimel ja niiskus imbub ruttu paese maa
pinna sisse. Aletla ei ole siin peaaegu olemaski. Suuremalt 
jaolt leidub siin ainult karjamaad, mis aga ka ainult lammas
tele ja kitsedele toitmiseks kõlbab. — Kefk-Greekamaal on 
kuningriigi päälinnRtheena ehk Af iine, (umbes 150.000 inim.), 
ülikooliga. Linna lähedal on palju manaaja linna ehituste jäti
seid. Iseäranis tähelpanemife-määrt on mana kindluse Akropolist 
maremed. Atheena linn on 7 mersta pikkuse raudtee läbi 
Greekamaa kõige tähtsama sadama- ja kaubalinna Piräus ega 
ühendatud. Piräuleit lääne pool, Agina lahes, on kuulus 
Salamist saar (Greeka laemastiku mõit perslaste üle 480 a. 
e. K.). Atheenaft loode pool on fiima linnake, manal ajal 
tuttam Theebai linn.

Cduna-Greekamfla ehk ITlorea poolsaar on suuremalt 
jaolt kuni 2/s mersta kõrge kiltmaa, kus kuristikud, karjamaad 
ja kaljud roaheldamad. See nõnda nimetatud Arkadia kilt
maa läheb põhja pool, Korinthofe lahe ääres, terrassides lausk
maaks. Lääne pool on € 1 ist miljarikas lauhkmaa. Lõuna 
pool lõpeb ITlorea kolme poolsaarega ; need on UI e s f e e n e, 
Cakonia ja A r g o 1 i s’e poolsaared. Kliima on siin soe. 
Kus küllalt niiskust on, sääl kasmamad lõunamaa miljapuud. 
Kagupoolses jaos kasmab ka riis ja puumilla-põõsas.

Kõige tähtsam Lõuna-Greekamaa kaubalinn on Patras, 
ITlorea põhjarannas. Ida pool on Korinthost linn Korinthote 
maakitsusel. Wanal ajal elas siin üle 300.000 inim., nüüd 
mõni tuhat. Linna ümbruses on suured miinamäed. Korinthofe 
linnast lõuna pool on sadama- ja kaubalinn Aauplia ehk 
R a d p 1 i o n. Ulorea lõunapoolses jaos, endises Lakonia maa
konnas, afub Sparta linnake, manal ajal kõige tähtsam linn 
Cõuna-Greekamaal.

Greeka .kuningriigi päralt on ka suurem osa Ägeufe mere 
saartest. Kõige suurem nendest on ranna lähedal €uböa ehk 
€ o ü i a saar. Teisi mähemaid nimetatakse tihite nimega Kük- 
laadi saarteks. Nende saarte pääl on paekiroi mäed, mis 
jaolt paljad, jaolt metsaga kaetud on. Illägede mahel on milja- 
rikkad orud lopsaka taimekasmuga. Rahmaft elab siin paksult. 
Elanikkude päätegemus on kalapüük ja kaubitsemine. 
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Pääasjalikult kasroatatakfc liin lõunamaa p u u ro i 1 j a ja 
coiinamarju. Parose (aar on kuulus oma malge marmon- 
kimi poolelt, Syro saarel on tähtis fadama- ja kaubalinn 
Hermupolis. Kõige lõunapoolsem Kykladi saar Santorin ehk 
Thera on tuttaco' tulepurskamate mägede poolelt, millede .ege- 
wusel sagedasti uued saarekesed meepinnale ilmuwad ja pea 
jälle mee alla koomad. (Waata pilt „maadeteadus rahmakooli- 
dele" I. lehek. 47). .

(Kreekamaast lääne pool, loonia meres, on loonia f aared. 
laiades miljarikastes orgudes kasmatatakle Õli- ja roiinapuid. 
lähelpanemise-määrt on üks selts Õige mäikseid, ilma kimideta 
miinamarju. Reid saadetakse kuiroatatult k o r i n t i d e nime 
all igale poole roäljamaale. maaharimine on Joonin saartel 
kõrgemal järjel ja rahmaft elab siin paksemalt, kui mujal Kreeka
maal. Kõige põhjapoolsem on Korfu saar, sadama- ja kauba
linna Korfu’ga, kust palju puuõli roäljamaale saadetakse: tiin 
on ka ülikool. .. ,

Rahnjaharidus on Greekamaal kaunis madalal järjel, ehk 
küll õpetus lastele, kes 6—13 aastat roanad, sunduslik on. 
Koolid peetakse siin pääasjalikult erainimeste, kogukondade ja 
kloostrite kulul üleroal, sett riigikassa seis on nii halb, et 
roalitfus rahroahoriduse eest tõsiselt hoolt ei soo kanda. Pääle 
ülikooli (Rtheenas) on Greekamaal roeel politehnikum, ulu-, 
mere ja põlluteaduse-akodeemio, sõjakool Piräuses, mitu seminari 
ja 3 meremeeste-kooli.

Greekamaa päralt on ka Wahe meres aturo suur
Kreeta ehk Candia taar

(8 700 Z-kilom.).
Saare kliima on soe ja maapind hää. Saarel leidub suuri 

õlipuu-metsasid Elanikud (ligi 400.000) on suuremalt jaolt 
greeklated, kes lõunamaa puuroilja, tubakat ja lina kasroata- 
road. Iseäranis hääd sadamad on saare põhjarannas. Rende 
seas kõige tähtsamad on: Chania ehk Canea, kaupleb õliga, 
seebiga ja merekäsnadega, ja Candia, mille kaudu õli, roeini, 
rohnaid. jaanileiba ja karroafeid nähku roälja roeetakfe.

Rgeuk meres ÄVäike-Raha lääneranna lähedal oleroateff 
Sporaadi saartest on põhjapoolsed Greekamaa päralt, ühes Wäike- 
flafia mannermaa läänerannal asuroa Smürna linnaga, kuna 
lõunapoolsed Sporaadid Itaalia omad on.

Bulgaaria.
(kuni 5 miljoni elanikku).

Bulgaaria põhjapoolseks piiriks on Donau jõgi, idapool
seks Must meri, lõunapoolseks Greekamaa, Türgi riik ning figeufe 
meri ja läänepoolseks Serbia.
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Bulgaaria põhjapoolne jagu on künkline kiltmaa, roilja- 
kandroa faiDife ja lubjale maapinnaga. See kiltmaa läheb 
lõuna poole ikka kõrgemaks, kuni ta Balkani mägestikuga 
lõpeb. Selles Bulgaaria jaos elab paksult rahmaft, kes hästi 
põldu hariroad. Ka kasmatatakfe liin palju puuroilja.

Balkani mägestikuft lõuna pool afuro Bulgaaria jagu on 
lääne ja edela pool mägine, ta keskmine osa on laufikmaa 
(maritfa ja landsha jõgede orud) ja ida pool on maa künkline.

Bulgaaria põhjapooltes õlas on kliima keskmise soojusega 
ja kuiro. Sumi on kuum, taim — pikk ja külm. Bulgaaria 
lõunapoolilt ola kaitleroad kõrged Balkani mäed külmade põhja
tuulte eelt. Sellepärast on siin kliima soojem ja lumi pikem 
ja taimed on siin enam lõunamaa laadi. Balkani mägede jalal 
on luured kaftani- ja pähklipuu-metlad. Ka luuri roolide 
wäljalid leidub liin. Rooliõli ja pähkled on tähtlad kaubaained 
Hommikumaal Jllaritla jõe ja tema haru Tundlha lauskmaa
des on luured roiinamäed ja nilu- ning riilipõllud.

Kolm meerandit Bulgaaria riigi elanikkudelt on bulgaarla
sed. Ainult Bulgaaria idapoolses jaos leidub türklasi, tatarlasi, 
greeklali ja t. ning edelapoolses serblasi.

Bulgaarlased on suuremalt jaolt talupojad, kes endistelt 
aegadelt päritud kombetelt ja seadustelt kõmasti kinni hoia- 
wad. Suurmaa-omanikka, aristokraatiat, ei ole Bulgaarias ilmaski 
olnud. Enamasti on iga põllumees lelle põllu omanik, mida ta 
harib, ja lelle maja omanik, kus tema elab. Kuid maarenti- 
milt leidub aga ka liin.

Eääne-Bulgaarias on maaolud Serbia omade laadi, lllaa 
on sugukonna omandus. Perekondade roanemad jaotaroad põllud 
teatud aja järele lihu läbi üksikute perekondade mahel ära. 
Põldude paal kaswatatakse suuremalt jaolt nisu ning teisi kõrre- 
miljaiid, kaunawiljalid, cpiinamarju ja tubakat, 
Ularitsa orus ka riisi. Suurel mõõdul kasmatatakfe Bulgaarias 
pääle teile meel fiidi usfikefi. Tähtfaks tegcmufeharuks 
tuleb ka aiaharimift pidada.

Tööstus on tähtfufeta; ainult jalamaipade ja sii
di r i i d e malmistamine on nimetamisemäärt. Kodukäsi
töö laadused panemad roäljamaalafi oma ileäraldu^e ja tugemuse 
poolest imestama.

Bulgaaria päälinn on Sofia (100.000 ei.) Jsker’i jõe ja 
kaubateede ääres, mis Bulgaariast Konstantinoopolisse ja Donau 
äärelt Ägeule mere randa roiimad. Linnas on ülikool. — ITlusta 
mere rannas on Bulgaaria sadamalinn UJarna. — Balkani mä
gedelt lõuna pool, ITlaritfa jõe ääres, alub filippoopol (P 1 o ro- 
d i m). Põrandamaipade ja miilate riide malmistamine on 
nimetamifemäärf. — ITlusta mere ääres on Burgas'e linn, 
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kõige parema fadamaga Donau jõe suu ja Bosporufe maina 
üoahel. — flgeufe mere kaldal asub tähtis kaubalinn vedeagatlk.

Lõuna - Slaawi riigiofad: Serbia, Bosnia P 
Herzegomiina afuraad Balkani poolsaarel, kuna selle riigi 
teised osad Kefk - Euroopa juurde loetakse.

Serbia rajaks on põhja pool Donau jõgi ja lelle haru 
Saama, lääne pool Saama haru Driina ja ida pool Timoki jõgi; 
lõuna pool aga lohutumad kõrged mäed Serbiat (Kreekamaast.

Serbia on mägine maa, põhja poole läheb maa madalamaks. 
Siin on Saama jõe org. — Ülepää on jõe-orud Serbia kõige 
miljakandroamad maad. Kliima on Serbias kuim, kuuma 
lumega ja külma lumerikka taimega. See tuleb lellelt, et 
kõrged mäed fooje ja niiskeid läänetuuli Serbiasle ei lale pää- 
leda, kuna külmad põhjatuuled maal takistamatali puhumad.

Eõuna - Slaami riigi kõige tähtsam rahmas on Greeka 
õiget usku serblased. Wälimufe poolelt on serblane meeldin). 
Ta on pika kasinuga, laiade oludega. Habet ta ei kanna, 
maid ainult pikki, alla poole rippumaid murrufid Iseloomu 
poolelt on serblane kurmameelne. Serbia rahmalaulud on 
enamasti kõik kurmatoonililed. Serblased on häälüdamliled, 
otsekohesed, kannatlikud ja iseäranis lahked roõõraste mustu. 
Uhkus on terbluste juures filmupuistem. Serbius ei ole mõis
nikuseisust ega kõrgemaid rahmaklasfilid.

Serblased kasmatamad põldude pääl maisi ja nisu. 
Kariloomadelt kasmatatakfe lambaid ja sigu. Wiimafed 
käiroad iseäranis suurtes tammemetsades karjas. Põldu haritakse 
Serbias mana kombe järele ühiskondlikelt Mitu perekonda 
ühinemad siin mabatahthkult ühiskonnaks („zadruga“) kokku 
ja töötumad malitud munema (,,h a s p o d a r’i“) juhatule all. 
Perekonnad, kes lel kombel ühiskonnaks kokku on heitnud, 
ühendaroad omad põllud, heina- ja karjamaad ja malitlemad 
ning tarroitamad ühendatud maad ühilelt. Wälja meetakle 
Serbiast pääasjalikult nisu ja tapetud sigu, pääle lelle meel 
farmloomi, puumilja ja lambamillu.

Linnad. Serbia päälinn on Belgrad ehk Beograd, lääl 
kohas, kus Saama jõgi Donau jõkke moolab. Belgrad on raud
tee ääres, mis Miinilt Konstantinoopoli miib. Belgrad 80 000 
elan.) on Serbia kõige täthlam kaubalinn, ka on liin ülikool ja 
kindlus. — Tähtis kaubalinn on ka Hilh.

Serbialt lääne pool alumad Bosnia ja H erzeg o m i i n a 
maakonnad.

Bosnia on mägine maa, Herzegomiina paekimi-põhjaga 
kiltmaa. Kliima on Herzegomiinas kuim, mihma lajab ainult 
taimel. Hlöeküljed on suuremalt jaolt põõsastikuga ja rohuga 
kaetud. Elanikud (suuremalt osalt serblased) kasmatamad lam
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baid ja kitsi, mõnes orus kasroatatakfe ka roiina- 
puid ning tubakat ja haritakfe põldu.

Bosnias sajab palju enam mihma. 5el põhjusel ei 
ole mägedes mitte ainult häid karjamaid, maid leidub ka 
põliseid metsi, kus meel praegu karud, metssead ja hundid 
eluHeroad. maapinda niisutab hulk Saama jõe harusid. Siin 
kasmatatakie sarmloomi (p ü h m 1 i d), hobusid ja sigu. 
]Õe-orgudes haritakse põldu ja kasmatatakte puumilja, iseäranis 
ploom iii d. Üleüldiselt on Bosnias palju parem kliima ja 
on see maa palju rikkam kui Herzegoroiina.

Kõige tähtsam Bosnia linn on Sarajetso, kaubalinn raud
tee ääres. Iseäranis tähtis on siin roahekauplus, ühelt poolt 
Konstantinoopoli ja Salonikiga, teiselt poolt fidria merelinnadega.

AVülahia küla.

Kauplemise poolest tähtis on ka JTlostarl linn Herzegomiinas.
Albaania, Serbia ja Herzegomiina mahel asub Dinaria 

mägede lääneküljel montenegro. Läänepoolne montenegro 
on kimme, kõrbetaoline kiltmaa. Kaljud on siin horma põõsas
tikuga ja rohuga kaetud. Idapoolne montenegro on loodute 
poolest palju rikkam. Siin on miljakate orgude karmal ka 
tamme- ning männimetsi ja häid karjamaid. Kõige suuremaks 
puuduseks on siin kuim kliima, meenappus ja miljakandma 
maa puudus.

mägise maa ja oma suure mahmuse tõttu on montenegro- 
lastel korda läinud mitme aastasaja jooksul oma Heteismuft 
türklaste roastu kaitsta ja alal hoida.
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KarjakascDataminejamcfilastepidaminc  
on ITlontenegros rohena tähtsam fisfetuleku-allikas. €hk küll 
jõgede orgudes ning Skutari järroe kallastel põldu haritakse, 
siiski ei jätku siin kasutanud leiba montenegro elanikkudele, 
vabrikutööstust siin ei ole Teisteste maadesse roeetakfe siit 
kariloomi, roillu, nähku, rasuta, juustu, mett 
maha ja Skutari järroett püütud kalu. Paljud rändaroad aju- 
tifelt suurematesse Türgi linnadesse, et Jäält tööd leida.

maa päälinn on Cetinje, mis fluitria päralt olema Kotor’i 
linnaga maantee läbi ühendatud on. See on ainuke maantee 
montenjgros. muidu on siin kitsad teerajad, kus ainult jala 
mõib 'käia mõi ratsa sõita. — montenegro sadamalinnad on 
Dulcigno (dultffnjo) ja Rntimari, fldria mere ääres.

Besiaraabia küla.

Põhjapoolsed Cõuna-Slaaroi riigi maakonnad ei asu Polkani 
poolsaare piirides, sellepärast matame neid ka eelpool kõne alla.

Rumeenia kuningriik.
Rumeenia lõunapoolseks piiriks on Donau jõgi ja idapool

seks Ulult meri ja Dnjeltri jõgi, kuna ta lääne pool kuni Ungria 
lauskmaani ulatab.

Rumeenia seisab wiiest maakonnalt koos. Karpaati mäge
delt ida pool alub moldoamio, lääne pool Transfiluania 
ja nendelt lõuna pool Walahia, kuna Pruti ja Dnjeltri jõgede 
mahel alumot maakonda Beslaraabi aks nimetatakle ja p0. 
nau jõe alamjooksu ja musta mere mahel aiuroat maakonda 
Dobrudihaks.
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Kõige tähffam Rumeenia ofa on roaga roiljakandroa põl
lu p i n n a g a Walahia laul ik maa. Kui endine merelaht on 
ta roaga Lombardia lauiikmaa sarnane. Oma kliima ja looduse 
poolest on see maa roaga ]da-€uroopa sarnane. Talroel on Do- 

-nau haarandid kahe kuu jooksul jääga kaetud. Suroel tõuseb 
temperatuur sagedasti kuni 40" C. Lõunamaa toimeid ei kasroa 
siin sellepärast mitte. Hää põllupinna tõttu kasroataroad rumeen
lased siin põldude pääl nisu ja maisi nii luurel hulgal, et tuil ja 
pääle oma tarroituie ka roäljaroeoks jätkub. Tähtis on ka kar- 
jakasroatamine. Wälja roeetakfe pääasjalikult roe ileid, mi
neraalide seas on k i ro i õ 1 i kõige tähtsam.

Hlolda aroia on roiljakandroa põllupinnaga laufikmaa

ITlaakoht Dobrudfha lauiikmaal.

õessoroabia põhjapoolne osa on mägine, künti ta lõuna ja 
kagu poole laamaks läheb. Lõuna ja kagu poole jookleroad 
jõed ja nende harud, sagedasti fügaroates nõroodes, nii et kõr- 
routi afuroatel roeelahkmetel mäeleljandikkude nägu on, mis 
Besfaraabiale mägise maa kuju annab. Lõunapoolne Bestaraa- 
bia oli enneroanasti rohtlaas, on aga nüüd nagu muudki Bes- 
saraabia õlad nüupõidudeks muudetud. Põlluharimine ja 
aiatö ostus on rahroa kõige tähHamad tõöharud. Rumeenlaste 
kõrroal leidub iseäranis põhja pool ka rnäike-roenelaü (ukrainlasi).

Dobrudfha on faroipõhjaga rohtlaas, kus tatarlased karja 
kasroataroad. Donau jõgi roooiab mitmes haarandis Hlusta merde. 
Keskmine, Sulina haarand on laeroaiõiduks kõige kõlbulikuni. 
— musta mere ääres asub Conftantja meresadam. Trans- 
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fi loani a on mägedelt piiratud künkline maa (umbes 500 meet. 
üle mere pinna), toaga toiljakandtoa põllupinnaga. Rumeen
laste karmal elab siin ka ungarlasi ja sakslasi.

Kuningriigi päälinn on Bukareft (300.000 elan.) Walahias 
ülikooliga, Rloldaauoias asub ]asfy (joihi) kaubalinn, Pruti jõe 
lähedal. Donau jõe ääres on Galatj, roiljakauplemife keskkoht. 
Kõige tähtsam Besfaraabia linn on K i I h i n e ro (kifhinjoff) 150.000 
elan., tähtis toiinamarjade kasroatule poolest. Iranssiloanias on 
kõige tähtsam tööstuse ja kaubalinn Bros lo (brastoo) ehk 
K r o n ft a d t.

Jda-€uroopa.
Piirid. Jda-Euroopa on oma maapinna ehitute poo

lest tasandik, kus ainult mõned üksikud maakühmud ühetaolisele 
maapinnale pisut mitmekesidust toomad. Selle suure nõnda nim. 
Wene laufikmaa piirideks on põhja pool — Põhja-Jäämeri, 
lääne pool — Soome mäed, Läänemeri ja Karpaati mäed, lõuna 
pool — rriuttmeri, Kaukaasia mäed ning Kaspia meri ja ida 
pool — Uraali mäed. Lääne pool, Läänemere ja Karpaati mä
gede mahel ei ole Wene laufikmaal loomulikku piire, maid ta 
seisab Tiin Saksa lauskmaaga ühenduses. Niisama ei ole ]da- 
Euroopal ka kagu pool loomulikku piire, Kaspiu mere ju Urauli 
mägede muhel, kus Wene luutikmuu Turuuni ehk Hruli-Kuspia 
luuiikmuugu ühenduses seisub.

JTlered, saared ja poolsaared. ]da-€uroopa põhjapoolset 
randa uhab Põhja-Jäämeri, mis Flomaja-Semlja saarte läbi kaheks 
jaotatakse. Wähemas, lõunapoolses ofas on Barents'i ja 
Walge meri ning Tfheskaja luht; suuremas, idapoolses — 
Kaaru meri. Kuuru merest lähemud 3 mäinu lääne poole 
Burents'1 merde: Wnigutlhi mäin — maisumuu ju Wui- 
gutshi suure muhel, Kuuru mäin — Tuigatihi ju Romuju- 
Semlju muhel ning rRatotfhkin Shur — Rorouja-Semlju 
põhju- ju lÕunupooHe juo muhel. Wulges meres, mille Koolu 
pooHuur Burentsl merelt luhutub, on K u n d u 1 a k’i, 0 n e g u 
ju Meeseni luhed kõige tähtfumud. — Kuni n'i pooMuur 
luhutub Meeseni luhe Ilheskuju luheft.

Burents’1 mere läänepoolne olu on luemusõidule mäqu 
kohune, sest tn seisub õolHtromi sooju meremoolu mõju uil, 
millepärust meie liit peuuegu kunugi jääd ei leiu. Selle mastu- 
on Burentsl mere idapoolne osa ning Walge meri täiesti põhja, 
maa mered, mis ainult lumel 3—4 kuud jäält mabad on
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Barenfs’i ja Walgel merel on kõrged raudkimi kaldad pikkade 
ning kitsaste kaaludega. Walges meres on leetfeljakud ja sa
gedane paks udu laervasõidule suureks takistuseks. Kui Ba- 
rents i nii on ka Walge meri kalapüügi poolelt wäga tähtfad : 
tiin püütakse heeringaid, luuri turlalid, lõhelid, 
"tuurakalu, hülgeid ja armasti ka roalaskalu, ning laarte 
pääl merehobulidjajääkarufid. »

Palju tähtfam kui Põhja-läämeri on Läänemeri, mida 
mööda iga aasta palju kaupa ühelt riigilt teile meetakle. 
laemalõidule on aga Läänemeres leetfeljakud ja kõrid, ifeäronis 
kitlastes kohtades, hädaohtlikud ja luureks takistuleks. Mõõna 
ja tõutu ei ole Läänemeres mitte, ja roeli on ka wähem loolane 
kui mujal meredes. Lahtelid on tal kolm: Põhja ehk Bottnia, 
Soome ja Riia laht. Läänemeres ja tema lahtedes on ka 
hulk laari leida, milledelt kõige tähtlamad on: i\ h to e n a 
ehk Blondi toored, Gotland, Saaremaa, Hiiumaa, 
ITluhumaa ja Ruhnu laar. Põhja ja Soome lahes on 
Soomemaa ranna lähedal wäga palju roäikleid, õlalt paljaid, 
õlalt metfalid kaljufaari, mis I kääri de nime kannatad. Ka 
Rhwenomaa saarestiku ümber on niisugused kaljuringud. Kalade 
poolelt ei ole Läänemeri mitte rikas. Talroeajal külmab meri 
Põhja ja Soome lahes kinni.

Oma tähtlule poolelt Läänemere jätmine on JTl u 11 m e r i 
Ta on Läänemere moodu mähe loolane ja ilma mõõnata ning 
tõututa. Kirde poolt on tal tuur laht, mida RaIowi mereks 
kutlutakfe. Ralowi ja Musta mere wohel alub Krimmi 
poolloar, mida Pere kopi wäin mõisamaaga ühendab. Ralowi 
merd ühendab Kertlhi wäin Musta merega. Mustmeri on 
Õige lügaw. Kewadel ja sügisel möllaroad merel tormid ja 
takistaroad laeroalõitu. Mõlemad mered on rikkad kalade 
poolelt ja külmaroad taimel lühikeseks ajaks kinni.

Kagu pool asub Jda-Curoopa piiril Kaspia meri. Seda 
merd kutsutakse sisemiseks mereks, lett et mõisamaa teda igalt 
poolt ümber piirab.

Hlaqpind. Suurem jagu Jda-€uroopa pinnalt on talandik, 
mida Wene-laulikmaaks kutlutakfe. Mõnes kohas on 
lellel laufikmaal ka kõrgendikku leida, mis oma harudega mit
mele poole ulatumad. Kõigi nende kõrgendikkude ja mägede 
seas ei ole aga mitte ühtki, mis üle 250 Tulla merepinnalt 
kõrgemale kerkiks. Kui nüüd mõned kõrgendikud Wene-laulik- 
maal mägedeks kutlutakfe, fiis mitte fellepäraft, et need kõrgen
dikud Kaukaasia- ja Rlpitaoliied mäed oleksid, maid sellepärast, 
et Tiit maa rühmas, kui tasandiku elanikud tõsiseid mägesid 
näinud ei ole ja iga küngakeit mäeks kutsub. Wene-laufikmaa 
kõrgendikud on suuremalt õlalt Tel miilil tekkinud, et mõned 
kohad jääajal jääliugustikkude edasinihkumisel jää tegemufele 
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enam mastu on pannud ehk jälle lademete rvee tegetoufele ja 
niimiiü kõrgemaks on jäänud kui teised kohad, kus maapind 
pehmemalt olluselt koosfeilis. Teiled kõrgendikud on jäälius
tikkude liikumife läbi üleskuhjatud liiuoa- ja lamikingud.

Sagedasti on Wene-laulikmaal raske kõrgendiku ja mada
liku wahel mähet teha, lelt kõrgendikkude nõlmakud on harili
kult nii tähtsuseta, et neid igakord tähelegi ei pane. Tähtja
mateks kõrgendikkudeks mõiks K e I k - \V e n e kõrgendikku, 
niisama ka Wolgaäärlet ja Wäike-Poola kõrgendikku 
ning Donez’i mägesid lugeda.

Kefk-Wene kõrgendik on oma nimetule sellest laanud, 
et ta Wene lauhkmaa keskel asub. Selle kõrgendiku põhja
poolne osa on Waldai mägede nime all tuttaro. nendelt 
mägedelt lähemad kõrgendikud edela poole Wäina jõe kefkjookfu 
ja lljemani ülemjooksu ringkondadesse. Kefk-Wene kõrgendiku 
kõige tähtsamad kohad leidumad Wolga jõe allikate ümbruses, 
üksikute kuni 300 meetri kõrgete küngastena.

Kefk-Wene kõrgendik on rikas järmede ja soode poolest' 
säält algamad tähtsamad Jda-€uroopa jõed, näituseks Wolga, 
Dnjeprh ja Wäina jõgi. Sel miilil on siis see kõrgendik, 
üks tähtsamatest lda-€uroopa meelahkmeten. Kelk-Wene kõr
gendik läheb põhja poolt lõuna poole, ja mõlemal pool temalt 
alumad madalikud: lääne pool Dnjestri jõekonnas — kdela
ni a d a 1 i k ja ida pool — Jda-madalik (Wolga ülemjooksu 
ringkond, Oka jõekond ja Doni jõe org).

Wolgaäärne kõrgendik, Wolga jõe paremal % 
kaldal on meelahkmeks Doni jõe ja Wolga keskjooksu mahel. 
Wolgaäärfel kõrgendikul on jõe pool ääres kõrge järsk kallas^ 
Jõgi uhab mõnes kohas kalda alt õõnsaks, mille tõttu kallas 
alla langeb ühes eluhoonetega ja aedadega. Mõnes kohas 
libileb kõrge kallas pikkamisi jõkke, ühes kalda pääl olemate 
ehitustega ja puudega. Selle all kannatamad mitmed Wolga- 
ädrled linnad.

Wene laulikmaa kõige tähtsam kõrgendik asub mõlemal 
pool Wisla jõge — nõnda nim. Wäike-Poola kõrgendik. 
Wisla jõgi jagab teda kahte osasse. Pahemal jõekaldal alumad 
Ejublini mäed ja paremal kaldal — Sandomiri mäed. 
Hendelt mägedelt leitakle rohkesti kimilüli, rauda ja tlinki. 
Wäike-Poola kõrgendikult läheb kagu poole flmratõni kõr
gendik. Sellelt kõrgendikult on Dnjepri jõgi omale tee läbi 
murdnud. Siin leidumad tuttamad loomatoitu takistamad Dnjepri 
kärestikud.

€dali ida pool, Dnjepri ja Donez’i mahel, alumad Donez’i 
mäed, kult rohkesti kiroilüla, rauda ja loola leitakle.— Kui meie 
Wene laulikmaad lähemalt tähelepaneme, liis näeme, et ta rift- 
loodis üks teile pääl loiumatelt kihtidelt koos leiiab, milledelt 
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ülemifed harilikult kohedad on (faroi- ja liiroakihid), kuna alu
mised kõroemad on (liiroakimi, paekiroi, kildkitui). Peaaegu mitte 
kuskil ei ole need kihid oma kohalt ära nihutatud, ega kortsu 
aetud. Ka ei ole siin mitte ilmaski nirnetamise-wäärt maa- 
wärisemisj nähtud, ega leidu siin tulemägesid.

Hagu teadusliled uurimised näitarvud, oli enne-ajaloolifel 
ajal (mõni kümmend rvõi isegi sadatuhat aastat tagasi) Euroopa 
kliima palju külmem ja niiskem kui praegu. Selle tõttu korjus 
Skandinaavia poolsaarel ja Soomemaal palju lund ja jääd, ning 
niiviisi tekkis suur 5 k a n d i n a a v i a-Wen e j ä ä I i ugusti k, 
mis suurema osa lda-€uroopa lauhkmaaH kattis ja Walge ning 
läänemere oma alla mattis, tõuna pool ulatas jääliugustik kahe 
haruga umbes sinna maale, kus praegu Jekaterinoslavi linn 
Dnjepri jõe ääres asub ja Zarizõn Wolga ääres. Eluta jääkõrbe, 
nagu praegu Gröönimaal, valitses siis põhjapooltes Euroopas, kus 
praegu inimesed elavad, õitsevad aasad ja rahvarikkad linnad 
asuvad. See hiigla suur jääliugustik nihkus pikkamisi loode 
poolt kagu poole. Selle liikumise juures töötas jääliugustik 
suurel viilil tema all asuma maapinna muutmife juures: kaljud 
ja mäelervad laid täiendatud, liin juures äramurtud kaljutü- 
kid ja kivipangad peenikeseks killustatud ja kruusaks, liivaks 
ning saviks muudetud. Suured kruusa-, liiva- ja iavikuhjad 
nihkusid jää all ja jääga ühes edali kuni jääliugustiku otsani. 
Kui nüüd ajajooksul kliima soojemaks muutus ja jääliugustik 
pikkamisi ikka enam ja enam kokkuhilas, jäid kruusa-, liivo
ja favikuhjad seisma ja sünnitatid küngaste ridatid („m o r ä ä- 
n i d“). Kuid raudkivi- ja tema tomateid kõvemalt olluselt 
kaljupanku ei luutnud jää mitte killustada vaid nendel ai
nult teravad lervad ja nurgad ära murda Hiilugulid jääaj-o 
raudkivi panku («kalevite räplukivid11) leidub Ida
Euroopa põhjapooltes otas tiin ja tääl luurel hulgal, ka meie 
juures on neid küllalt, niifama kui jääliugustiku tegevuse läbi 
sündinud künkaid (näit, küngas, kus Rakvere lasti varemed 
leitavad, ja Laiule mägi). Pääle lelle leidub Wene laulikmaa 
loodepoolses osas jääliikumife läbi tekkinud luuri pragusid, 
vagusid ja sügavaid ergutid, mis pääle jää kudumite meega 
täidetuks jäid ja niimiiti maitamaal järmi ning järroeketi 
tünnitatid, Soomemaa ja Koola pooltoore randades aga kää- 
rutid ja merekoolutid. Ojad ja jõed, mis jääliugustikust välja 
voolatid, kondtid oma voogudega savi- ja liivaollufid lõuna 
poole, kus nad tuule tegevuse läbi laiale kanti ja niiviisi 
luured maaosad, peene liiva- ja savisega „lösh“ paktu kor
raga kaetud laid. Praegu on löfs taimekasvu läbi tekkinud 
mustamulla korraga kaetud*.

Wene laulikmaa lõunapoolses õlas muutub maapinna kuju 
viimasel ajal silmnähtavalt siin tekkivate kuristikkude ning 
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orgude läbi. Suurte coihmafadude ja kemadife lumefulamil^ 
ajal, kui jõed täis mett on, uharoad nad pehme lösfimaapinna 
sisse lügaroaid kuristikku. Jga aasta läheb kuristik wee tege- 
muse läbi ikka lügamamaks ja laiemaks, kuni kuristiku nõlroa- 
kul mets kastoab, mis mee tegemult takistab. Niisuguiid met
sasid kuristikku nimetutukfe siin „b u 1 k u’d e ks“.

Kõige kõrgemud Jdü-Euroopu mäed seisuwud rohkem 
ternu piiri ligiduses. Idu pool, Kooru merelt kuni Kuspiu me
reni, uluturoud Uruuli mäed, mis üle 2l/2 tuhunde merstu pikud 
on ja Telpos-Jsfi ja 3aman-Tau tippudes pääle 1V2 
coersta kõrgele tõufecoad. Kõige rikkamad mineraalide poolelt 
on ^elk-Llraali mäed. Säält leitakse rohkesti kulda, platinat, 
maske ja rauda; leitakle hulgakaupa ka kallid kirnu.

Krimmi poolluurel on kuni 1V2 merstu kõrged Tuuriu 
mäed, fõunupoolled mäeküljed on järlud ju huigu orgudegu, 
mis mägu ilufud on. mineruulide poolelt on Tuuriu mäed 
mueled.

Järtued. Jdu-€uroopu on järmede poolelt rikas. Iseära
nis rohkesti on neid loodepoolses jaos, kus maapind sarnine 
on ja kuhu tuuled Atlandi merelt palju niiskust enesega ühes 
toomad.

Tähtsamad järmed on:
1. Laadoga — kõige suurem Jda-€uroopa järmede 

seost. Tema on 200 mersta pikk ja 120 mersta lai. Kõige 
suurem sügomus ulatab 120 süllani. Tema lisso» hoomab palju 
jõgesid, milledest Wuokfa, 5mir ja Wolhomi jõgi kõige 
tähtsamad on. Laadoga järmest jookseb ainult Ree ma jõgi 
mälja ja langeb Soome lahte.

2. Au nuie (Onega) järm seisab Laadoga järmest kirde 
pool. Tema on üle 200 mersta pikk ja kuni 80 mersta lai. 
Tükati on ta meel fügamam kui Laadoga järm. 5 ro i r i jõel, mis 
Onega järmest mälja jookseb, on kefkjooklu hakatuses mee- 
alufid kaljusid.

Z. 11men on Laadoga järmest lõuna pool. Jõgedelt 
moolaroad lisle: Ritta, tomat ja Shelon. Ilmeni järroelt 
jookleb Wolhomi jõgi mälja.

4. Walge järm, Onega järroelt kagu pool.
5. Peipli järro seilab Soome lahelt lõuna pool. Lõu- 

napoollet järroe-otfa kutlutakle Pihkroa järroeks, mille lisle 
Weliikaja jõgi langeb. Peipli järroelt rooolab Rarooroa jõgi 
mälja ja tõttab Soome lahte.

Jõed. Jõgede poolelt ei ole Jda-Curoopa mitte roaene. 
€namasti algaroad nad Kelk-Wenepiaa kõrgendikult ja jookle- 
road mitmele poole. Rad leiloroad enamasti üksteisega ühen
duses ja on kõige paremateks loemalõidu- ja kaubitfemiieteedeks.
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Põhja-Jäämerde hootBaroad:
1. P e t f h o r a, algab llraali mägedelt. Paremalt poolt 

langeb temasse Usta ja pahemalt poolt J f h m a jõgi. Petfhora 
kogub loodelt palju mett; lellepäralt on ta lügaro ja iaemafõiduks 
kõlbuline.

2. ITlefen, moolab Meieni lahte.
3. Dmina, põhjapoolsete jõgede seast kõige tähtsam. 

Tema sünnib kahe jõe — ] u g’i ja 5 u h o n a — kokkurooo- 
lamilelt. Dmina jookseb sellesama-nimelisesse lahte ja on algu
sest kuni lõpuni fügam. Tema parempoolsetest harudelt on täht
sad : WÕtlhegda ja Pinega.

4. Onega, hoomab Onega lahte.
Eäänemerde hoomamad:
1. Tornea, Rootli- ja Soomemaa piiril.
2. Heeroa, tuleb Laadoga järroelt.
3. riarooroa, tuleb Peipsi järroelt, Wene- ja Eestimaa 

piiril.
4. Wäina ehk Düna jõgi, algab Keik-ÄVenemaa kõr

gendikult. Keroadel on ta lügaro, jääb aga luroel madalaks. 
Tema tähtlamad harud on: paremal pool D rista, pahemal 
pool MeIha ja Ulla.

5. Rjeman, rooolab Kura rannajärroe. Ka tema jääb 
luroel madalaks ja teeb laeroalõidu raskeks. Jõe alamjooks 
kannab 1TI e e m e 1 i nime. Paremalt poolt rooolab Hjemanisle 
Wilia, mis laeroalõiduks kohane on, ja pahemalt poolt 
Sh ara jõgi.

6 W i s 1 a jõe roeerikas allikas on Karpati mägedes, 
Ruitrias; jõgi jookleb kiiresti. Tema harudelt on fähelpane- 
mile-roäärt: paremal pool Eääne-Bug, Hluharoezi ja 
Hareroi haruga, pahemal pool Piliza.

Musta merde hooroaroad:
1. P r u t ja
2. Dnjeltr tuleroad Karpaati mägedelt; roiimane on 

laeroalõiduks tünnis.
3. £õuna-Bug’i allikas on ka Karpaati mägedes.
4. Dnjepr, kauplemise poolest õige tähtjas jõgi. Tema 

algab Kefk-Wenemaa kõrgendikult ja langeb Musta merde, kus 
ta madala lahe sünnitab, fllamjookful on tal luured roee-alufed 
kaljud. Tema harudelt on tähtlad: paremal pool laeroakäida- 
road jõed Berelina ja Pripet, pahemal pool Desna, 
Sula, Pljol ja Worlkla.

5. Don, algab Jroanoroi järroelt ja rooolab deltat 
sünnitades Ratoroi merde. Ta harudelt on tähekpanemile-roäärt: 
paremal pool Donez, pahemal pool Woronelh, Bitjug, 
Hopjer, JTledroediza ja ITlanÕtlh.



Kaspia merde kaawawad:
1. Wolga, kõige suurem Euroopa jõgi: Wenemaa1 kut

sutakse teda ka emakeseks Wolgaks ja tema on ka tõe poolelt 
Wenemaa elufoon. Ta jookseb kõige perekamateft ja töökama
telt kubermangudelt läbi. Tööle lelle seilab ta Soome lahe ja 
Walge merega ühendules. Ta wiib elanikkude põllusaaki ja 
kätetööd roälja, rveab tarroilikka asju alemele ja toidab mitmeid 
tuhandeid. ,

Wolga jõgi algab Kelk-Wenemaa kõrgendikult ja ulatab 
üle 31/2 tuhande roersta. Tema lisle waolab umbes 200 roähe- 
mat jo luurernat harujõge. Kõige tähtsamad nendelt on pare
mal pool: 0 k a, mille sisse paremalt poolt Plokib a ja pahe
malt poolt mõikaja ja Kljasma jõgi moolarvad. Pahemalt 
poolt jooklecaad Wolga jõkke järgmiled jõed: Tud e rza. m o 1 o g a, 
Sheksna, Koltroma, U n I h a, Wetluga, Kaarna ja 
Samara. Kaarna jõkke njoolab paremalt poolt Wjatka, pahe
malt poolt Tlhusloroaja ja Bjelaja (\V a 1 g e) Ufa 
haruga.

2. U r a a I, algab Eõuna-Uraali mägedelt. Tema tähtsamad 
harud on: paremal pool Sa km ara, pahemal pool ] 1 e k.

Kliima. Ida-Euroopa seilab luuremalt jaolt parajas roöös. 
Ainult põhjapoolne jagu temalt on külmas määs. Et Euroopa- 
Wenemaa Põhja-Jäämerelt musta mereni ulatab, liis roõime 
mitmelugult aasta-aegade pikkult tähelepannu; mida rohkem 
lõuna poole, leda pikem on lumi ja teda lühem talro.

Wene-lauiikmaa kliima kohta on ilmamere tuulte mõju 
mähe tunda, lellepäralt leiame ka liit enamasti k u i ro a 
mai lama a kliimat, külma taimega, kuuma lumega ja 
mäheste lademetega. Üksikute aastaaegade mahel on siin kerge 
mähet teha. Pika taime jooksul on maapind lumeroaibaga 
kaetud, järmed ja jõed on kinni külmanud ja temperatuur 
langeb sagedasti alla 20°. Kemade on lühikene, kuid möga 
armas ja soe. Sumi on enamasti kuum (sagedasti üle —25 °), 
luure hulga lademetega. Sügis on kaunis pikk ja kuim.

Wene-lauiikmaa põhjapoolsete ja lõunapoolsete maakohtade 
kliima mahel on möga Juur mahe, näit, on Arhangeli linna 
(Põhja-Jäämere lähedal) keskmine lume temperatuur Semastopoli 
(Krimmi poolsaarel) taime temperatuuri sarnane. Sademete hulk 
on põhja pool peaaegu niisama suur kui lõuna pool sellesama 
pikkuse kraadi all.

mitte ainult põhja poolt lõuna poole, maid ka lääne 
poolt ida poole muutub kliima, mitte kõikides Ida-Euroopa 
maakohtades, mis ühe ja sellesama laiule kraadi all aluroad, ei ole 
ühesugune kliima. Wene-lausikmaa läänepoolses õlas — Cääne- 
meremail ja edelapoolses madalikkus — on kliima mõrdlemiü 
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loe ja niiske fellepäraft, et need maakohad Atlandi ookeanile 
lähemal afucoad. Siin on taimel soojem kui sellesama laiuse 
all ülemates idapoolsemates maakohtades ja lumel jahedam, 
mida kaugemale meie Atlandi ookeanilt ida poole läheme, feda 
enam on Jda-€uroopa kliimal mõisamaa kliima omadused. Räit. on 
Wilnas (Ida-Euroopa lauhkmaa läänepoolses osas) keskmine talme- 
temperatuur —4° ja keskmine fumetemperatuur 4- 17°, sellega 
kõigub siin temperatuura 21° mõrra, kuna Akmolinskis (Turani 
lauiikmaal) sellesama laiuse all, keskmine talmetemperatuur — 17° 
on, keskmine iuroetemperatuur —j— 19° ja temperatuuri kõiku
mine 36°. Sellelt näituselt näeme, et Jda-Euroopa läänepool
setes maakohtades kliima peaaegu kaks korda nii pehme on, 
kui ida pool. Ka lademete rohkule poolelt paneme teda mähet 
läänepoolsete ja idapoolsete maakohtade mahel tähele. Wilnas 
näit, on aasta jooksul sademeid enam kui oO tientim., Akmo
linskis aga umbes 20 llentim. Sellega on kliima lääne pool 
kolm korda nii niiske kui ida pool.

Loodute poolelt mõib Jda-Euroopat nelja mööste jagada : 
famblaroöö, okasmetsade möö, põlluharimise möö ja roht- 
laante möö.

1. Sambla- ehk tundruloo-möö ulatab Põhja- 
säämerelt nabajooneni. Tundru soos sulab maapind lumel 
ainult ühe arlina lügarouleni üles, fügamamalt on maa jää- 
damalt külmetanud Maapinnale kogunud meli sünnitab lumel 
tundrus luuri meeloikulid, lell fügamamalt külmanud maa ei lale 
mett läbi, ja roilu ning niiske õhu tõttu ei aura meli ära. 
Siin kasmab ainult sammal ja lamblamaiba pääl jõhmikad 
ning murakad. IRetselajatelt on liin jääkarud ja põhjamaa 
rebaled elutlemas ning põldpüüd. Wiimafed on lumel halli ja 
taimel roalget karma, nagu neid ümbritlem tundru. lagede ja 
järroede kallastelt leidub lumel metsanilid, -partifid ja -luikesid. 
Koduloomaks on põhjapõder.

2. Okasmetsade möö ulatab põhja-nabajooneit 61. 
põhja-laiuiekraadini. Siin ^külmatakfe juba otre ning kaeru, 
istutatakse sibulaid, naerid ja kartulid.

3. Põlluharimise möö ulatab okasmetsade mööll 
kuni 48. põhjalaiuse kraadini. Põhja pool kasmamad okas- ja 
lehtmetsad segamini, lõuna pool ainult lehtmetsad. Siin külroa- 
takle rukist, kaeru ja otre, lõuna pool juba nisu ja tatart. 
metsloomadelt olgu hundid, karud, rebased ja põdrad nimetatud.

4. Rohtlaante- ehk f t e p i m ö õ asub Musta ja Aatomi 
mere kallastel. Metsi siin ei ole, maid luured maa - õlad 
leitumad rohtlaante all. Siin kasmab juba mais, miinapuu ja 
tubakas, Krimmi pooltoorel ka miigipuu ja teited mõera maa 
roiljapuud.
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Rahtüüs. 1da-€uroopas elab rohkem kui 120 miljon*  im
melt. Kõige tihedamalt elab neid Poolamaal, kõige hartpe- 
malt Põhja-Jäämere kallastel. Kõige perekam rahroas on fnn 
menelaled, kes älaawi suguharult pärit ja Kaukaasia tõugu on: 
Wenelafed jagunewad oma keelemurde poolelt kolme alasse: 
suurwenelased, wäikewenelased ja walge w ene
la s ed. Suurroenelaled elaroad ida pool Walgeft merelt kuni 
Malawi mereni, wäikewenelased — edela pool, Karpaati mäges- 
tiku harude ja Doni jõe wahel, walgewenelased aga Dnjepri ja 
Wäina jõe ülemjooksu maakohtades. Pääle wenelaste elab 
]da-€uroopas meel teisi rahroaid. .

Kaukaha tõugu Tahmastelt elawad älaawi sugu
harult poolakad Wislä jõe kallastel, Leedu suguharult 
leedulased — Hjemani jõe alamjooksu ümbruskonnas ja 
lätlased — leedulastelt põhja pool, ning Germaani sugu
harust sakslased — Läänemeremaid

Ulongooli tõugu läänepoolsetest äoome sugu Tahmas
telt elamad soomlased — põhja pool Soome lahte, eett- 
lased — lõuna pool Soome lahte, laplased —põhjapool 
soomlasi ja Koola poolsaarel.

Idapoolsetest Soome sugu Tahmastest elamad karjalaled 
— põhja pool Dunule ja Laadoga järroe, samojeedlased — 
tundrus ja rändaroad ühest kohast teise, tsheremislid, 
mordmalased ja tfhutoafhid — Wolga jõe keskjooksu 
ümbruses ning fõrjaani d — PeHhoora ja Dmiina jõe roahel.— 
Türgi-Tataari sugu Tahmastest olgu tatarlased ja 
kirgiisid nimetatud. Esimesed elamad Kaarna jõe alam
jooksul ja Wolga jõesuu ümbruses, kuna kirgiisid oma karja
dega rohtlaantes ümber rändamad, niisama kui Hlongooli-ITIand- 
fhuuria sugu kalmõkid — Urali jõest põhja pool.

Jda-Euroopas ahimad mitmed riigid: Läänemere 
ääres, põhja poolt lõuna poole, Soome lahelt õlgades — 
Eestimaa, Lätimaa ja Ceedumaa, ning miimalelt 
edela pool — Poolamaa. Nendelt riikidelt ida pool, Põhja- 
Jäämerelt kuni flaloroi ja Kaspia meredeni, alub 5 u u r - 
Wenemaa, ning lellelt riigilt edela pool, kuni Musta mere 
rannani — Ukraina (ehk Wäike-Wenemaa).

Eestimaa
(üle 34 000 □ roersta, 1.300.000 elanikuga.)

Jda-€uroopa laulikmaa loodepoolses termos, Läänemere 
ääres, asub Eestimaa. „

Kahelt küljelt uhub Eestimaad meli, lääne p00lt _ 
Läänemeri ja põhja poolt lelle olo — Soome laht 
Läänemeri sünnitab pääle lelle läänes — ID a 11 a । B* 
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Pärnu ja Riia lahe. Häranis täpiline rannajoon on Eesti
maa põhjapooltel ofal, kus meri end tihti maa tiste lirutab ja 
mähemaid Jõukaid tünnitab.

Eestimaa merekaldad on osalt järtud (kõrge paekicoi 
malttakallas), otalt tafated ja madalad liiroakaldad.

Tallinnamaa järfk paekallas.

Ka idapoolsel Eestimaa piiril leiame mett. Siin on Eesti
maa idapiiril P e i p f i järro, kutt Naroowa jõgi Soome 
lahte rooolab ja Eestimaad Wene Petrogradi kubermangult ära 
lahutab. Muidu aga teitab Eestimaa piir Wene- ja Lätimaaga 
ottekohetes ühenduses ja puutub idas P i h k m a kuberman
guga ning lõunas Lätimaaga kokku.

Maapind. Eestimaad peab lauskmaaks nimetama, mis 
ida poolt lääne poole madalamaks läheb. Sellegipärast ei 
paku maapind tiin mitte igalpool tatandikku. Tihti tõutecoad 
mähemad maateljakud üles, ja leidub kohti, kus kõrgendik ja 
madalik, küngas ning org roaheldatDad.

Kõige madalamaid ja tafafemaid kohti, mis merepinnalt 
ainult kuni 100 jala kõrgufel leilaroad, leiame Eestimaa läänepool
ses küljes, (Pärnu ja Katari jõekondade madalikud). Suurem ota 
maapinnalt kerkib aga 100—200 jala kõrguseni ja sünnitab 
järgustiku, mille pinnal meel teine, kuni 400 jala kõrgune 
järgustik üles tõuseb. Emajõe (ühes Wõrtsjärroega) ja Pärnu 
jõekondade madalik, jagab Eestimaad kahte osasse: suurem 
põhjapoolne järgustik ja roähem lõunapoolne. Põhja-Eestimaa 
paekiroi pinnaga järgustik, (100—200 jalga merepinnast kõr
gemal) langeb põhja pool järsult merekaldale alla. Suuremalt 
osalt on teile järtu paekalda all meel kittas riba madalat, 
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liiroaft kallalt, mõnes' kohas ifegi mitme roersta laiuselt tore a 
metsaga kaetud. See kõrge paekimi kallas (ruõera keeli „gl int“ 
Õigem „klint“) algab narma lähedal (Wirumaal kuni 175 jalga 
kõrge) ja läheb mõõda Soome lahe randa lääne poole kuni 
Väitiski linnani (70 jalga kõrge). Siin majub ta merepinna 
alla ja tuleb Pakri- ja Osmussaarel meel nähtamale. Põhja 
Cestimaa järgustiku pinnal tõuseb teine 200 — 400 jala kõrgune 
järgustik üles, nõnda nim. Eestimaa mee lahkme. See 
järgustik algab lääne pool, Märjamaa kihelkonnas, ja läheb 
ida poole kuni Jõhmi kihelkonnani. Eestimaa meelahkme pinnal 
kerkib Wirumaal Pandimere kõrgendik üles, kus 550 
jala kõrgune Emumägi, Tartu maakonna piiri lähedal 
kõige kõrgemaks mäetipuks on. Selleit mäelt loode pool asub 
485 jala kõrgune Ebamere mägi, ning kirde pool 51 5 jala 
kõrgune Kellamere mägi. Emumäeit lõuna pool, Tartu 
maakonna piirides, on £ oiule kõrgendikus kõige 
tähtfam mäetipp 485 jalga kõrge. Eõuna-Eestimaa järgustik 
afub Pärnu jõe (ning tema haru Ramesti) ja Suure Emajõe 
(ning Põltsamaa jõe) madalikkudest lõuna pool. Wõrtsjärme ja 
Wäikte Emajõe madalikud jagamad Eõuna-Eestimaa järgustiku 
kaheks : lääne pool W i 1 j a n d i meelahkme ja ida pool 
Otepää kõrgendik. Wiljandi meelahkme lõunapoolseks 
rajaks on Salath ja Sedde jõgede madalikud. Keskmiselt umbes 
250 jala kõrgusel Wiljandi meelahkmel kerkimad üksikud mäe
tipud (Sürgameres, Käiltnas, HoHtres, Hummulis) 400—440 
jala kõrguseni.

Otepää kõrgendik tõuseb Püha järmeft lääne ja ida poole 
kuni 600 jala kõrguseni. Kõige kõrgemad mäetipud on siin: 
Otepää Munamägi (810 jalga), 1TI e g a ste m ä g i (690 jalga) 
ja Eeenardimägi (715 jalga). Oma mägede ja orgude, 
laarerikkaste järroede ning miljaligitama põllupinna tõttu on 
Otepää ümbrust juba monost ajalt pääle üheks meie kodumaa 
kaunimaks maanurgaks peetud. Edela, lääne, põhja ning kirde 
poolt madalikkudelt ümber piiratud, seilab Otepää kõrgendik 
kagu pool, Eesti- ja Eätimaa rajal, Ida-Eiimi kõrgendi
kuga ühenduses. Selle kõrgendiku Eestimaa piirides asuma! 
osa nimetatakse Haanja kõrgendikuks. Siin leiame 
kõige kõrgemaid läänemeremaade mägesid, nende seast esi
mese koha mõtab omale Haanja- ehk Suur Munamägi, 
mille latm merepinnalt 1080 jala kõrgulel leilab ja Eestimaa 
ning ühtlali ka Eäänemeremaade kõige kõrgemaks tipuks on. 
Temalt järgmine oma kargule poolelt on Vällamägi (üle 
1000 jalga kõrge).

Aluspinda ei mõi Eestimaal mitte mäga roiljafigi- 
tamaks lugeda. Heäranis kehm on ta Eestimaa põhjapoolses 
osas, kus paetaolih maapõhja paari tolli paksune sami- ja 
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lubjane mullakiht katab ja rohkesti tuuri raudkiroa leidub. 
Hlererannas tuleb paas päemamalgele ja kukub nagu fein 
järsku alla, ka kehrva liiruaft aluspinda leidub tiin kohati. 
Hääd põllumaad on Eestimaa lõunapoolses alas leida. Ehk küll 
aluspind liitna ja tarviga segatud on, annab ta eeskujuliku 
harimise teel siiski rikast lõikust ja kasroatab linu.

KHima ja loodus. Ehk Eestimaa küll paraja möö põhja
poolsemas jaos asub, ei ole ta kliima siiski mitte külm. See 
tuleb sellest, et Eestimaad õhtu pool suur roeekogu piirab, mis 
kliima niiskeks ja parajaks teeb. Läänepoolses Eestimaa jaos 
on rohkesti soomaid (Kikerperefoo) leida, kuna aga selle maa 
idapoolne osa, rohkem haljendamaid aasasid ja põldusid ning 
ilusaid männi-, kuute- ja fegimetta talgutid pakub. Taimel ei ole 
külm mitte käre; sellepärast kasmamad siinsetes metsades mahtrad, 
pornod ning saared ja aedades Õuna-, kirsi- ja ploomipuud.

Järroed. Suurem osa Eestimaa järroi on jääliugustikkude 
sünnitused, mis manal ajal Põhja-Euroopas asusid. Sel ajal 
oli Euroopa kliima palju külmem kui nüüd. Terme põhjapoolne 
Euroopa jagu kuni 50 laiufekraadini oli paksu jääkorraga 
kaetud, mis mitusada sülda paks oli ja praegust Gröönimaa 
jääd meelde tuletas. Reed jääliugustikud ei seisnud mitte 
paigal, maid nihkusid Skandinaamia poolsaarelt ikka kagu 
poole. Rägu jääliugustikud pikkamisi loode poolt kagu poole 
nihkusid, nii lähemad ka nende poolt üleskuhjatud kün
gaste read loode poolt kagu poole, nagu meie seda kõige selge
malt Tartu maakonna põhjapooltes otas tähele paneme. Kui 
kliima juba soojemaks läks, siis hakkas ka jää sulama. Orud 
ja nõod pääsesid jääliugustikkude alt lahti ja täitsid ennast 
meega Rii tekkisid järmed.

Tähtsamad Eestimaa järmed on:
I. Ülemiste järm, Casnamäel, Tallinna linna lähedal, 

seisab 130 jalga merepinnalt kõrgemal. Ta annab Tallinnale 
meetorude Jäbi mett ja on umbes 5 mersta pikk ja 2—5 
mersta lai.

Rahmajutu järele olemat ta £inda leinapiiarateit tekkinud:
2. Peipsi, kõige luureni roeekogu Eestimaa idapiiril. 

Tema lõunapoolset otsa nimetatakse P i h k m a järmeks, mis 
kitsa meekaela, Eämmijärme läbi Peipfiga ühendatud on. Peipsi 
järme pikkus ühes Pihkma järmega ulatab kuni 150 merstani. 
Põhjapoolsest otsast on Peipsi umbes 45 mersta lai. Et järme 
mitu jõge sisse moolamad, aga üks ainus mälja läheb, siis 
kerkib Peipsi pind iga aastaga ja. matab kalda-äärfed maad 
oma alla ;
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3. WõrtsjäruD, Pdhja-Eiiüoimaa füdames. 1 or? 
33 roersta pikk ja 12 coersta lai. Põhjapoolne ots on tal lai, 
lõunapoolne — teraro;

4. Endla, muinaslooliselt tähtis järmeke Tartu maa
konnas;

5. W i 1 j a n d i j ä r ro, sellelamanimelise linna all, kõr
gete ja toredate kallaste wahel. ühendab Emajõe ja Pärnu- 
jõekonda : temalt rooolab Tännafilma jõgi põhjapoole, Wõrts- 
järme, ja Wiljandi jõgi lõuna poole, Pärnu joekonda ;

6. 5 a a d j ä r ro, Tartu maakonnas. Ka tema on muinas
looliselt tähtis;

7. P ü h a j ä r ro, Otepää kiltmaal, nägus oma ilusate 
saarte ja kallaste poolest;

8. W a g u 1 a ja
9. T a m m u I a, mõlemad Wõru linna lähedal;

Jõed. Eestimaa on ka jõgede poolest rikas. Tähtsamad 
nendelt on :

1. flarooroa, tuleb Peipsi järroest ja rooolab Soome 
lahte. Harroa linna lähedal sünnitab ta 20 jala kõrguse Eesti
maa kõige toredama (J o a 1 a) kose ;

2. Kunda ehk Semihlla, rooolab fontoroa ehk Kunda 
sadamasse;

3. 1 ä g a 1 a, roiib oma roee Ihasalu lahte. Üleroal pool 
jõesuud on järsk kolk, kus roesi 20 jala kõrguselt alla langeb. 
Siia on nüüd puupapi roabrik asutatud, kus mölinad roeejõuga 
käima pannakle, mille tõttu roeekolk peaaegu kadunud on. 
Paremalt poolt langeb Jägalasle Raudja, pahemalt poolt 
Jõelehtme jõgi. Wiimane kaob kohati maa alla ära, jookseb 
maa all edasi ja tuleb liis jälle maapinnale nähtaroale;

4. ~ Pirita, saadab oma roee Tallinna lahte;
5. Keila, sünnitab mere lähedal 18 jala kõrguse Joa kofe';
6. Kasari, ülemjooksul Wigala jõgi, langeb Matsalu 

lahte; tema tähtsam haru paremal pool on Teenuse jõgi;
7. Pärnu jõgi, keskmisel jooksul Tori jõgi, ülem

jooksul — Paide jõgi, langeb Pärnu lahte. Endisel ajal 
nimetati teda tema suuruse päralt ka Emajõeks. Pärnu jõe 
tähtsamad harud on: paremal pool Käru, Wändra ja 
Sauga jõgi ja pahemal pool Raroesti (roanasti Paa la 
Lo. Palu jõgi) millesse Halliste jõgi rooolab; Halliste 
jõe parempoolne haru on Wiljandi jõgi;

8. P u n g e r j a, rooolab Peipsi järroe põhjapoolsesse osasse;
9. Emajõgi, algab Pühajärroeft, rooolab läbi Wõrts- 

järroe ja langeb Peipsi järroe. Pühajärroelt kuni Wõrtsjärroeni 
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kannab ta Wäikte Emajõe, aga Wõrtsjärmeft Peipfini Suure 
Emajõe nime. Paremalt poolt langemad temasse El ma ja 
H h j a jõgi, pahemalt poolt P e d e, mis Põltsamaa ja 
Pedja jõe ühinemisest sünnib, Caema ^a flmme jõgi;

10. Kääpa jõgi, tuleb Kaiu jõrmeft ja langeb 
Peipsi järme;

11. Tännafilma jõgi, tuleb Wiljandi järmeH "ja 
saadab oma mee Wõrtsjärroe ;

12. Wõhandu jõgi, tuleb Otepää kõrgendikult, 
ühendab Wagula ja Tammula järme ja tõttab siis Peipsi järme.

Taimestik. Paras ja meerikas kliima äratab Eestimaal 
õige mitmekesise taimekasmu elule. Küll ei leia meie siin mitte 
seda ilu, mis troopika ja alati rohelistes metsades malitseb, aga 
selle eest mühamad siin kenad okas- ja lehtmetsad, mõnes 
paigas kasmab okas- ja lehtmets segamini. Wanal ajal katsid 
Eestimaad igal pool luured metsad, aga nüüd on nad ikka 
rohkem kadumas, sest et neid hoolimata raisatakse ja ära hämi- 
tatakfe. Põlist metsa ei kasroa peaaegu mitte kusagil enam. 
Suuri männikuid, kuusikuid ja kaasikuid on mähe leida. Tam
mikud, mis ennemuiste mitmes kohas ohmerdamilepaigaks olid, 
on juba otsas. Pääle kuuskede, männide ja kaskede 
kasmab siin ka muid puid, nagu : leppi, haamu, 
pärnu, pujusid, mahtraid, tomingaid, jala
kaid, pihlakaid ja sarapuid, mäga horma ka tam- 
mefid, aga aedades õuna-, ploomi-, pirni-, kirsi-, 
kreegi-, ja muid miljapuid ning ka marjapõõfaid, tiker
berisid, sõstraid, mabarnaid jne. Metsas ja niidu- 
sermal leidub rohkesti marju, milledelt maatikad, mus
tikad, mabarnad, pohlakad ja murakad ehk 
kaarlad kõige tuttaroamad on. Põllul kasmatakle ka mitme
sugust kõrre- ning juuremilja ja muid kasulikku tuimi, nugu 
rüki st, otru, kueru, nisu, kurtulit, linu, ristik
heinu, jne., Õuemiljuuedudes jälle kapfuid, huulikuid, 
porgundid, peetilid, ube ju kurkitid.

Loomastik. Eestimuu loomostik on Euroopa-flafia ring- 
konnu loomude liigilt. Suuremud murdjud loomud — kurud 
ju hundid, kes munul ujul liin ümber hulkulid, on juba 
kadunud, lett et metlad mäikesteks ja hurmadeks on tehtud. 
Põtra, kui kõige luuremat Eestimaa metslooma, näeme meel 
hurma. Wähemaid, murdjaid loomi, nagu: rebalt, tuhkrut, 
liili, nirki ja kärpi, ning ka närijaid: jänelt ja 
o r a ro a t, leiame meel. Koduloomadelt peetakle : hobult, 
meilt, la mm alt, ligu ja koera, mõnes paigas ka kitle.

Eestimaal elab ka hulk lindulid. Kõige tutamamad 
nendelt on: mures, ronk ehk kaaren, harakas, 
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kanakull, öökull, teder, 1 a a n e p ü*ü,  põldpüü, 
toonekurg, ööpik. lõoke, kuldnokk, päc 
üd a r b 1 a n e, linaroöttrik, kiiroitaja ja palju telli, 
mõned nimetatud linnud, kes taimilt külma ära ei jõua kanna
tada, rändamad sügisel soojale maale ja tulemad kemadel tagasi. 
Kodulindudel olgu kana, ani ja part nimetatud.

Kaladelt, kes jõgedes ja järroedes ujumad, on kõige tufta- 
mamad : haug ehk purikas, latikas, ah roe n, li na lk, 
tainas, koger, lärg, rääbis, kiilk ja angerjas.

Kahmas. Eestimaa pärisrahroas on Soome-Ugri lugu 
eeltlaled. Rende arro tõuleb üle miljoni. Rahroa päämure 
on põllutöö ja karjakasroatus Pääle maa pärisrahroa elaroad 
Eestimaal roeel lakslaled, ro e n e I a 1 e d, juudid, roots- 
laled ja multlaled. Sakslased on maal mõitatepidajad 
ja elaroad ka linnades, kuna roenelated ja juudid rohkem lin
nade elanikud on. Rootslased elaroad saarte pääl, kus nad 
endid pääle põllutöö ka roeel kalapüügilt toidaroad.

Eestimaa rahroa haridus on kaunis kõrgel järjel, aga 
siiski jääb roeel palju lapsi mitmesugustel põhjustel ilma kooli
õpetuseta. Elanikkudelt oskaroad liin lugeda ja kirjutada 
80—85 protL Kõrgematelt õpealutustelt on ülikool Tartus 
kõige tähtsam. Kesk- ja alamaid koolitid on igas linnas. 
Riifama on ka igas suuremas külas kool.

Rahroa töö. Põllutöö on Eestimaal — niihästi taludes 
kui ka mõisates — kõrgel järjel. Põldu ei roäetata mitte üksi 
sõnnikuga, roaid ka kunstlikkude roäetusainetega, nagu kondi
jahuga jne. Igas majapidamises on põllumaa ühesuurusteks 
tükkideks jaotatud, nõnda et iga põld 5, 6 roõi 7 aasta jooklul 
üht roiljatõugu ainult üks kord kannab. Mitmes kohas on 
talupojad enestele ka uuemad põllutöö-riistad ja -masinad 
muretsenud Eestimaal küiroatakfe rukkid, otre, kaeru, 
nisu ja herneid. Pääle teile kasroatatakfe kartulid, 
linu ja roähetel mõõdul ka kanepit, ning küiroatakfe looma
toidult, nagu ristikheina jne., põldude pääle. Rahaalli
kaks on põhja pool kartulid, lõuna pool linad

Rohkesti hoolt kontakte ka aiaroilja eelt.
Õige tähtis elanikkude tegerouleharu on karjakus- 

roatus, mille eelt roiimalel ajal rohkem hoolitsema hakatakse. ' 
Tallinnamaal, kus põld kehroapoolne on ja talupojad kõrget 
renti makfaroad, aitab karjakasroatus elanikkude järge märk la 
parandada. Mitmes kohas Eestimaal on häid piimalehmi, 
tehtakle rohkesti roõid ning juustu ja loodetakse roäljamaale’ 
Pääle lelle kasroatatakle hobulid, ligu, lambaid ja kodulindulid.

Kalapüügiga teeroad need tegemilt, kes järroe ja 
mere ääres elaroad. lärroedelt püütakle haugilid. latikaid, 
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oh.roennid, färgefid, angerjaid, rääbiseid jne., merelt — räimi 
ja kilusid. Paljud ranna-ja laarte-elanikud on ofacoad laeroamehed.

metla-asjandus on Eestimaal hääs korras. Metsad 
on tükkideks jaotatud; iga aasta raiutakse üks tükk maha, 
nõnda et fenikui toiimane metsatükk maha on raiutud, esimene 
osa juba jällegi palgimetfaks on sirgunud.

Käsitööga elatab ennast hulk ieppafid, tislerid jne. 
Rannaäärsed elanikud ehitumad laemu ja koemad kalapüügi 
märkusid; mõnes kohas korjatakse mertfmaiku, põletatakse 
lupja, murtakse kiroimurdudeit paasi, lõigatakse turbaid.

Wabrikuid on Eestimaal rohkesti. Kõige enam miina- 
mabrikuid, pääte selle kalemi-, puumilla-, metallimabrikuid jne.

Kauplemine, niihästi sisemine kui ka mälimine, on 
rohkesti edenenud*  Selleks annab pääle meretee ka kaunis 
tihe raudteemõrk hääd mõimaluit. Eestimaalt meetakte iga 
aasta milja, linu, I i n a f ee mn ei d, palkiiid, põletis- 
puid ja piiritult mälja. Sisse toodakse soola, heerin
gaid, tilku, kimisüsa, õli, puumilla jne.

Walitfusline jaotus. Eestimaa jaguneb 9 maa
konda: Harju, Järma, Wiru, Lääne, Tartu, Wõru, 
Wiljandi, Pärnu ja Saaremaa.

1. Harju maakond Harju maakonnal on kolmenurga 
kuju, mille üheks, kõige pikemaks küljeks, põhja pool osa 
Soome lahe lõunaranda on, kuna lõuna pool lelle maakonna 
üks nurk Pärnu maakonnaga kokku puutub. Ida poolt piira
rvud Harjumaad Wiru- ja Järmamaa, ning lääne poolt — 
Läänemaa.

Maapind ei ole Harjumaal mitte igal pool ühetasane. 
Lõunapoolses osas, kus maa lainekirnane on, leiame mähemaid 
kinkusid. Tähelepanemise-määrt on Juuru kihelkonnas lleit- 
fitbmägi, milles poole mersta pikkuseid maa-aluieid Õõnes- 
tufi on. Teistest mägedelt olgu Toompää Tallinna linnas 
ja Lasnamägi linna kõrmal nimetatud.

Põllud on Harjumaal kehroad, sest et maapõhjaks paas 
ja kohati liim on, mille pääl õhuke mullakiht seisab. Mere
rannas tuleb paas päemaroalgele ja sünnitab järsu maltfakalda, 
mis mõnes kohas üle 200 jala merepinnalt kõrgemale tõufeb. 
Rrmataroasti ulatasid manal ajal Soome mere lained paekaldani. 
.Rga nüid leiame mere ja paekalda mahel kuicoa maad, mis 
mõnes kohas mitu mersta lai on ja mida niiduks ning karja
maaks tarmitatakfe. Põlluks on tee õlalt laanemaa mähe 
kõlbulik.

Metli leidub enam Harjumaa kelkmiles õlas, kuna selle 
maakonna lõunapoolses osas Eestimaa meelahkme laamaks 
läheb, ja liin enam toolid ning rabafid leidub.
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Tallinn.
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Jkäranis rohkesti kascnatatokfe Harjumaal kartulid, 
millelt CDiinacoabrikutes piiritult tehtakfe Rannarahruas toidab 
ennast rohkem kalapüügilt. Kõige enam talub püügi 
rvaewa kilu ära, mida kaugele müüa laadetakle.

Wafalemmas, Harju-fRadile kihelkonnas murtakle marmori- 
taolilt paekicoi, millelt kallid lurnuristiüd ja teili hauaehteid 
lihwitakle.

maakonna- ja kubermanguroalitlule linn on Tallinn, 
vaoni kuningas Waldemar IL on lelle linna 1219. aastal äiu
tanud, nimelt linna, kus enne eeltlaste kants leilis. Praegu 
elab Tallinnas üle 120.000 elanikku, kes suuremalt osalt eest
lased on. Linnas on mitu gümnaasiumi, realkooli, kommerts-

„€stoniau teatri maja.

ning kaubanduskoolid pois- ning tütarlastele ja hulk rohma
ka oi isid. Südalinn on keskaja laadi, kitsaste ja kõroerate 
uulitsatega. Wanemate ehituste hulgas on tähelepanemite- 
roäärt: raekoda, Toompää lols Pika Hermanni torniga ja Ülemiste 
kirik, mis 1 250. aastal ehitatud. Tema noolekujuline torn on 
370 jalga kõrge ja paistab kaugele merele ja maale. Suure- 
päraline ehitus on ka Wene-õigeufa pääkirik Toompääl ja 
kesti koguduse päralt olem Kaarli kirik, mille altaripildi professor 
Köler on maalinud. — Tähelpanemife-määrt on Peeter Suure 
ausammas Peetri platsil ja selle lähedal tore linna tütarlaste 
kommertskooli hoone. Kõige toredam Tallinna ehitustest on 
kesti teatri- ja kontserdihoone („(Estonia") turu ääres.
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Linna lähedal seisab Kadrioru puiestik, hulga ilusate 
lumemajadega. Söakamas on ka lofs ja Peeter Suure majake» 
kus fee Wenemaa keiser tel ajal elas, kui ta Tallinna- ja 
Liiwimaa ära rooitis, ja „R ust ai ka*  mälestufefammas, mis 
kujuraiuja fldamfon on coalmistanud.

Tallinna Kaarli kirik.

Praegu on Tallinn tähtis kauba- ja coabrikulinn ning 
sadam. Ta seisab mitme raudteeharu läbi teiste linnadega 
ühenduses Siin roalmistatakfe masinaid, raudteeroagunid, paberit, 
kõiksugu raua-, puu- ja papitööüd. Pääle kiure keemiatoabriku 
alamad siin seebitehased, lubjaahjud, teliskimiroabrikud ja muud
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töösfufe afufufed. Jga aasta toiiakfe Tallinnat! palju roilja, 
linu, kanepit ja piiritult roälja; (iste tuuakse heerin
gaid, saala, puucoilla, kõiksugu riidekaupa, kimisüsa jne.

Paale Tallinna on Harjumaal meel Väitiski linn, sügama 
lahe ääres, mis harroa kinni külmab. Ta on Peeter I. asutatud, 
kes siia suure lojakidama tahtis ehitada. Baltiski seisab raud- 
tee-haru läbi teiste linnadega ühenduses. Ta on meie kodu
maa wäiksern linn, sest siin elab umbes 1000 inimest, kes

Baltiskf ümbruse kaart.

ennast kauplemisest ja kalapüügilt elatumad. Baltiski linnalt 
lääne pool aluroad Suur ja Wäike Pakri laar, millede elanikud 
suuremalt õlalt rootslaled on.

Hlewikka on Harjumaal kolm: Keila, Hageri ja 
Rapla, omanimeliste kirikute juures. Kõige luurem nendelt
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on Keila. Ta seilab ka raudtee ääres, Tallinna ja [Baltiski 
taahel, kult raudtee-haru Haapsalu linna rviib.

3 raersta raudteejaamad eemal, maantee ääres, Keila 
kirikumõisa mastu, seisab Dr. Martin Cutherufe tuur brongfitt 
kuju kiwist aluse pääl, kunstnik baron Klodfi töö. flagu pääl- 
kirjalt näha, on see kuju 1862 a Keila mõisa omaniku ITleyen- 
dorffi poolt „oma armsa kesti rahmale mälestuseks" üles töötud.

Hageri alewikutt 6 mersta eemal, Tallinna-Wiljandi raudtee 
ääres, afub tuur Kohila paberivabrik.— Harjumaa kirde- 
pooltes termos mere ääres, atub tuur Eokta telliskiroi-roabrik 
ja teile lähedal tallinlaste turoituskoht.

3 mersta Tallinna-Wiljandi raudtee Hermeti jaamatt, ning 
51 mersta Tallinnalt atub Rapla alemik, Katari jõe Konoroere 
haru ääres.

20 mersta Raplatt loode pool, Risti kihelkonna rajal, 1 
roerlt Põlli mõitaft eemal afuroad paktu metta fees roana Eesti 
maalinna Warbola roaremed.
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20 coersta Raplast põhja pool, Keila jõe ääres, Lohu mõisa 
lähedal afub roähem kesti maalinn (arroatamasti toone).

Manadelt mälestustelt on Harjumaal meel Pirita Kloostri 
roaremed nimefamHeroäärt, mis 6 roersta Tallinnalt ida pool, 
sellesarna-nirnelise jõesuu ligidal seisawad. Siin oli Keskajal 
tähtjas kaubasadam, sest meri ei olnud sel ajal jõefuhu liiroa 
uhtunud, mis praegu laemu siia sõitmast takistab. Klooster 
põletati Tallinna piiramite puhul, suure tiimi sõja ajal, 16. aas
tasaja lõpul, Wene mägede poolt ära.

Harjumaa külge loetakse pääle Suure- ja Wäikfe- 
Pakri saare, ka Raisfaar, Aegna ja Prangli saar.

2. Järwa maakond. Järroamaal on kolmenurga kuju. 
Kõige pikema küljega puutub ta kirde pool Wirumaaga kokku 
ja teise küljega lääne pool Harju- ning Pärnumaaga, kuna lõuna 
pool tal Wiljandimaa rajaks on.

Paide iosü roaremed.
Rime on ta sellest saanud, et siin ennevanasti palju jär- 

roekeii oli. Hüüd on need kuiroaks jäänud, heinamaadeks ja 
soodeks muutunud. Põllumaa on Järvamaal hää ja kannab 
rohkesti vilja, iseäranis idapoolses osas. Maapind on tasane: 
ainult Wirumaa piiril leidub tähtsuseta kinkusid. ,

£t paas sügavamal seisab kui Harjumaal, üis on põllud 
paremad ja kasvatavad rohkesti vilja, iseäranis idapoolses 
aias ]ärva-Jaani kihelkonnas murtakse marmoritaoliK rõn
gas paali, millelt trepialtmeid tehakse. Suurel arvul kasva
tatakse ka sarvloom!, lambaid ja hobusid.
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Järwamaalt käicoad mitu raudtee-haru läbi: üks käib 
Tallinnalt Narma, teine Tapalt Tartu ja kolmas Wiljandilt 
Tallinna, kuna mõlemad wiirnaled teed raudteeharudega ühen
datud on,'

Fllaakonna-linn on Paide, 3000 elanikuga Ka tiin teifis 
manal ajal kindel kants, millelt meel mõni tornijätis ja müüri- 
tükk näha on. Wiimalel ajal on 15 lülda kõrae 5-kordne

t Raktoere ümbrus Kaart
lasti torn „pikk Hermann" ära parandatud (m. pilt „Paide lasti 
marerned"). Paide lots, mis 13. aastataja lõpul Paide jõe ja 
kolme mädajärroe mahele ehitatud, oli üks kõroematelt 5akla 
ordu kindlustelt, millel lõdades venelastega hiur tähtfus oli. 
Raudtee-haru läbi on Paide Wiljandi teega ühendatud, Türi- 
Halliku jaama kaudu ja.Topa-Tartu teega Tamlalu jaama kaudu.



flleroikka on JärcDamaal kolm : Ambla, Koeru ja Tapa 
Kaks esimest osuwocl sellesama nimeliste kirikute juures, kuna 
toiimne Ambla kihelkonna piirides tähtsaks raudtee-fõlmeks on 
ja iseäranis jõudsasti kastoab. Türil on paberi- jo puupapi
vabrik Lubjocoobrikutest on Tamsalu oma kõige tähtsam.

3. ItJiru maakond. Wirumaa on Eestimaa kõige kirde- 
poolsem osa, mis Harju- ja Järvamaalt Raroova jõeni ja Soome 
tähest Tartumaa rajani ulatab.

Wirumaa läänepoolset külge katab Tartumaa piirilt õlga
des Pandivere kõrgendik, mererannas langeb paekallas ko
hati laeneteste ja on paiguti üle 200 jala kõrge.

Wirumaa keskkohas asuvad suured metsad ja sood, mis 
maakonna kaheks lahutavad. Seda osa, mis idapiiril vastu 
Raroova jõge, soode ja rabade taga seisab/kutsutakse Aluta
guseks, s. o sootaguseks maaks Wirumaa kirdepoolses sopis, 
Eesiimaa järgustiku alamal astmel, kerkivad Waivara mõisa 
juures kolm Jinift mäge" kuni 280 jala kõrguseni. .

Põllud on Wirumaal viljakandjad ja kasvatavad otre 
ning rukkid. Rohkesti kontakte ka kartulite eest hoolt, 
.mida suurel hulgal välja veetakse. Pääle selle murtakse 
kivimurdudest paali ja põletatakse lupja (Rakkes ja m.). 
Rannarahvas toidab ennast enamasti kalapüügilt.

Maakonna valitlulekoht on Rakvere, Raani kuninga 
Waldemar 11. poolt 1227. aastal alutatud. luba vanal ajal 
oli Rakvere tähtis linn, lett läält loodeti ofa kaupasid läbi, 
mis Wenemaalt sisse toodi ja linna välja veeti. Ordulossi 
varemed ja linnavalli jätised on veel praegu alles. Linn seisab 
Tallinna-Rarva raudtee ääres ja on ka Kunde vabrikuga, 
mis kuulust tsementi valmistab, raudtee-haru läbi ühenduses. 
Praegu elab Rakveres ligi 10.000 elanikku.

Kundast ida pool asub mere rannas Aseri tsemendi vab
rik Wiimane on raudtee haru läbi Tallinna-Rarva raudteega 
ühendatud.

Alevikku on Wirumaal neli: Jõhvi, leUetama-nimelile 
kiriku juures, raudtee ääres, J Õ e 1 u u, Raroova jõesuus, tähtis 
suvituskoht, Lontova, Wiru-Rigula kihelkonnas, ja Wäike- 
Maarja, telletama-nimelise kiriku juures.

Wiru rannas on ka häid suvitamitekohti, nagu Mere- 
k ü 1 a, 5 i 11 a m ä g i, Wõsu j. m. t.

Wanu loshvaremeid on Wirumaal rohkesti. Jmestama 
panevad vaatajat veel praegu T o o 11 e lasti varemed. Selle 
lossi ehitas mõõga vennaste ordu, kes 1346. a. Wirumaa ühes 
Rakvere linnaga Rooni kuninga Waldemar IV. käest ära ostis, 
Loritava sadamale marjuks. Ebavere mäe lähedal asub vana 
Killi ordulols ja liit põhja pool Porkuni lasti varemed. 
Ka Kalevipoja mälestuskohtade poolelt on Wirumaa rikas.
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12 roersta merelt kagu pool/RarootDa jõe kaldal, Wirumaa 
rajal, seilab Narma linn, Kreenholmi kuulla kaleroimabri- 
kuga. Linnas on 40.000 elanikku. Kauplemine on nimetamile- 
ruäärt, ehk küll Uaroocoa jõeluus aluroa leetleljaku päralt mere- 
laeroad linna alla tulla ei laa. — Peipli järroe lähedal, flarooroa 
jõe pahemal kaldal, ahib tuur W alk narma (5õrenets’i) küla, 
mille kaudu kaubaroedu Peipli ja narma mahel lünnib. elani
kud on liin Juuremai! õlalt menelaled.

Narma linn (pahemal pool oi Iroangorodi kants).

4. Lääne maakond. Läänemaa on Tallinnamaa õhtu-] 
poollern nurk, kult ta ka oma nime on laanud. Põhja ja ida: 
poolt piirab teda Harjumaa, lõuna poolt — Pärnumaa ja Õhtu 
poolt — Läänemeri, ITlatlalu ja Haapsalu lahega. Läänemaa 
külge loetakse ka Hiiumaa, KasIisaar, Wormli ehk 
HiiurootH saar, noarootsi saarestik ja Osmu saar.

maapind on Läänemaal tasane. Kõrgematest küngastelt 
ei ole liin ainustki nimetada. Paekiroi-lademeid katab õhukene 
liiroa- ja familegane mullakiht, milles rohkesti ka kalemite 
räpfukima leidub. Sellepäraft on põllud kehmapoolied ja hari
miseks kõlbmatud. Maakonna südames ja edelapoolses osas 
ahimad suured sood.

Tähelepanemise-määrt on mäike Salajõgi, mis 20 roersta 
Haapsalust ida pool, Lääne-Higula kihelkonnas, algab ja lääne poole 
hoomab, kuid 2 mersta mere rannalt eemal maa alla ära kaob.
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Flarroa ümbruse kaart.

55



Oma päätoidufe saab rahmas enam karjakaswatamilest 
kui põlluharimifeff, selt et põllutöö fuurt tulu ei too Jfeäranis 
kascoatatakfe hobufid, meifeid ja lambaid. Pääle lelle on pae- 
murdmine, lacroaehitamine, turbalõikamine ja kalapüük rähmale 
tähtfaks lisletuleku-allikaks. Waelule päralt on Läänemaa ela
nikud hariduse poolest teistest Eestimaa maakondadelt maha 
jäänud.

Rahmas on eestlased, ainult Noarootsis ja Wormli 
afuroad manalt ajalt laadik rootslased.

maakonna malitlufe asupaik on Haapfalu — ennemuistne 
Eesti kantfilinn. 1228. aastal ehitas Saare- ja Läänemaa piis
kop kindla lossi, mille maremed meel praegu alles on. XIII, aas
tasaja lõpul oli lossi ümber juba linn tekkinud. Rootsi malitsuse 
all sai linn eraomanduseks. 1710. aastalt laadik on Haaplalu 
Wene roalitlule all. Praegu on Haaplalu ilus linnake. Hiiumaa 
ja Wormli laare läbi on Haaplalu laht külmade loode tuulte 
ja mere lainetamise eest kaitstud. Sellepärast käib siin ka sumel 
palju mõõraid (üle 5000) suplemas ja mudamannifid tarmita- 
mas. Ümberkaudsetest lahtedelt leitakle nimelt lelleks otstar
beks kõlbulikku muda. Õhk on liin puhas Udu ja terroifele 
kahjulikku kastet ei ole olemas Haaplalu on raudtee läbi 
Tallinnaga ühendatud. Ainult mäikled laeroad roõimad linna 
all olemaste fadamasle tulla, lett et meri lääl madal on; luu- 
remate laemade tormis on linnalt eemale uus lügaro ladam 
ehitatud. Praegu elab Haalalus umbes 4000 inimelt. (Waata 
plaan ja kaardid «maadeteadus 1“ Ihk. 6. ja 7.).

Alemikka on Läänemaal neli: Lihula ja märjamaa, 
fellelama-nimeliste kirikute juures, Wirtlu, Suure Wäina ääres, 
ning Kärdla, Hiiu toorel tuure kaleroimabrikuga, kus aastas 
mitme miljoni eelt kaupa roalmistatakte Hiiu toorel Elterma 
sadama lähedal atub ka kuntttiidi mabrik. 7 mersta märja
maalt edela pool asub Kuudal pidalitõbiste maja.

Hagu teisteltki Eestimaa maakondadelt, nii leiame ka 
Läänemaalt mana-aegleid loslimaremdd. Headelt olgu nime
tatud Lihula losh maremed, lellelama-nimeliles kihelkonnas.

Tähelepanemile-roäärt on ka 700 aastat mana Ridala 
kirik oma roana altari läbi, mis puult nikerdatud kujudega 
kaunistatud on.

5. Tartu maakond. Oma pinna kiurule kui ka rahroa- 
arrou poolelt on Tartu maakond meie kodumaal esimene. Suur 
Emajõgi jagab maakonna kahte osasse; põhja- ja lõunapool
seks. Põhjas ja lõunas on maapind mägine, keskpaigas aga 
künkline ja kohati tasane. Tallinnamaa rajal, kus Wirumaa 
kõrgendik asub, leiame roähemaid mägesid, milledest £ i n n u t a j a 
mägi Torma kihelkonnas nimetatud olgu. Lõunapoolses maa-
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konna ofas on Otepää kiltmaa, oma kõrgete mäelatmadega 
Siin on P ü h a j ä r m oma ümbrusega üks kõige kaunimatelt 
maanurkadelt Eestis. Taialt maad ja ka rohkesti toolid leidu 
Peipli ja Wõrätsjrme ligidal.
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Tartu linn.
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€t põllumaa suuremalt alalt laroinc on ja rohkesti milja 
•nnab, liis on elanikkude päätalitus muidugi põllutöö ja karja- 
kasmatamine. Peipli ja Wõrtsjärroe kaldal muretleb hulk ini
mesi omale ka kalapüügilt päätoidult. Rcoinurme roallas, 
Põhja-Tartumaal, kus rohkesti metla on, tehtakle puu-anumaid, 
mis kodumaa lautadele müügile toimetatakle. Peipli ranna 
ääres elamud meneluled ju eeltluled kusmutaroud luurel huigul 
tibulaid ju kurküid.

Peetri kirik Tartus.

Põhju pool Emajõge räägib rahmas Tallinna, aga lõuna 
pool Emajõge — Tartu keelt.

Maakonna malitlule asupaik on üartu, Suure Emajõe 
kaMal, raudtee ääres. Muistsel ajal oli see linn tähtsam Eesti 
rähmu ohmerdumilepaik, kus Doomemäel luured tummepuud 
kusmulid. flustul 1030 tuli Wene luurmürlt Jaroslum Tark 
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ja mattis eestlaste linna ära ning osatas uue, nimega Jurjew. 
1211 aastal tulid sakslased ja matsid linna oma kätte. Piis
kop Hermann I. ehitas Doomen.äele suure kiriku, mille roare- 
med meel tänapäero näha on.

Praegu elab Tartus 65.000 elanikku, kes suuremalt jaolt 
eestlased on. Linnas on ülikool, loomaarstide osakonnaga, 
mitu gümnaasiumi, reaalkool, kooliõpetajate seminar ja palju 
teisi õpeafutuh. Ülikooli päralt on meel tähetorn, raamatu-

„Wanemuiie“ feltfimaja Tartus.

kogu ja kliinikud Doomemäel. Tähelepanemise - määrt on 
Tartus kimilild, mis keisrinna Katarina II. linnale kinkis, ja 
Soome stiili järele ehitatud uus ..Wanemuhe" seltsimaja. 
Doomemäel seisab loodusteadlase professor Karl €rnH v Baer’i 
ja laste-aias kindralfeldmarfhalli Barklay*de  Tolly ausammas. 
Tartus on pärmimabrik ja malmistatakte suuremates töökodades 
masinaid, seepi, kondijahu, mööblid jne.

fllemikka an Tartumaal 6: nuustaku, Otepää kiriku 
ligidal, Lutika ehk R i p i n a, Otepää kihelkonnas, Kallaste 
ja Olult mee, Peipsi ääres, Jõgema ja Elmo, sellesomo- 
nimeliste raudteejaamade juures. Wiimane on ka tuttaro turoi- 
tuskoht ja kasroab jõudsasti.

Otepää kiriku lähedal seisab mana kuuba kesti linna — 
Otepää — ole. Ka Laiusel ja Rõngus on manad lossi
varemed.
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6. Wõru maakond. Wõrumaad piirab pohjaff Tarfu- 
maa, idaft Peipfi järro ning U7ene Pihkroa kubermang, lõunalt 
ja läänelt Walga maakond. '

maapinna ehitule poolelt on Wõrumaa enamasti mägine. 
Jda-£iia)i kõrgendikkudelt leiame liit Haanja kõrgendiku ühes 
ta harudega, mis end igale poole laiali laotumad.

- €t aluspinnas enamasti liim roalitleb, liis on põllud 
WÕrumaal kehmapoolled. Heäranis hõlmad on nad Haanja

Ülikooli hoone Tartus.

kiltmaal,*  kus põlluharimist järfud mäed takistamad ja maa 
mäga põuda kardab. 5ääl kus talud mäikesteks pobulikohta- 
deks tükeldatud on, ei luuda põld omanikkudele mitte igapäe- 
maü leiba anda, maid sunnib miimafeid kõrmaliü teenistust 
otsima. Selle tõttu käimadki Räpina mehed kaussidega kaup
lemas, korjamad maad mööda räbalaid ja müümad neid Räpina 
paberivabrikus ära. Mõnes kohas Wõrumaal treitakfe mok
ki sid ja tehtakle piipufid.

Rühmas kõneleb Wõru keelemurre!.
Maakonna-malitsuse asupaik on Wõru linn, mis Kata

rina II. 1784. Tammula järme ligidale ehitada laskis. Praegu 
elab Wõrus 5000 elanikku. Ta seisab Riia-Pihkroa raudtee 
ääres, mis kauplemist elustab. Meile on Wõru linn sellepärast 
tähtis, et siin Dr. V. R. Kreuzroald 44 aastat linna-arsti ametit 
pidas ja siin Kalemipoja lugulaulu kirja pani.
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flletüikka on Worumoal 4: W õ õ b f u, Wõhandu jöefuus, 
fRehikoorma, Peipfi järcoe ääres, Sulbi ja Hauka Ur
maste kihelkonnas. Wõõbfu olemi lähedal on ka Räpina 
paberiroabrik.

Wõrumaa tähelepanemife-määrf kohtadelt olgu nimetatud : 
Kirumpää losli roaremed, Wõru linna lähedal ja nTae- 
roakoda", lage koht Tartu- ja Wõrumaa piiril, kus arroata- 
roasti roana-aegne ohmerdamile paik oli. _

s ■ b 4 » 6-weritg

Wõru linna ümbruse kaart.

Wõrumaa idaferroal, Wenemaa piiril, leiame eestlastelt 
roenelastega legatud lugurahroa, keda Pihkroa eelt la st eit 
ehk setukesteks kutsutakse. Pihkroa eestlaste arm tõuseb 
kuni 25.000. Nende keelemurre on UJene keelega segatud 
kesti keel, mis Setu keele nime kannab. Siin asub Petleri 
aleroik.

7. Wiljandi maakond. Viljandimaa ulatab Järroamaa 
piirilt Valga maakonnani ja Tartumaalt Pärnumaani.

Kõige tasasemaid kohti leiame Viljandimaal Võrtsjärroe 
kaldal, Pärnu- ja Jänuamaa piiri lähedal. Maakonna kefk-
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paigas aga, kus 200—400 jala kõrgune maafeljak põhjalt 
lõunasse ulatab ja Sürgaroeres kõige kõrgemaks kerkib, 
muutub pind künklifemaks ja pakub kohati mähemaid mäge

sid. Kõige enam on neid Paistu kihelkonnas.
maa on suuremalt jaolt samme ja põllud on õige roilja- 

rikkad, lellelt milt ongi maakond ka oma nime saanud. Ise
äranis hästi kasroab siin lina, mida elanikkude rahaallikaks 
tuleb pidada. Ka hobuste ja elajate eest kontakte suurt hoolt.

Wiljandi maakonnalt käib kitfaroopaline raudtee läbi, mis 
ÄValga linna Tallinnaga ja Pärnuga ühendab.

maakonna malitsuse keskkoht on Wiljandi linn, järroe 
ääres, eestlaste endine kantlilinn. Sakslafed mõitlid selle linna 
uastal 1211 ära ja ehitasid sinna kindla lossi. Hiljemine hak
kas linn aga jälle toibuma ja sai kaubitsemise poolest kuulsaks. 
Siis mähid ka laemad meerohkule päralt Pärnu jõelt Wiljandi 
alla tulla, läält Wõrtsjärroe ja Wõrtsjärmett Peipsini käia. 
Päralt 1560 a. hämitaiid menelaled linna ära ja tema Õitseaeg 
kadus. Terroelt 12 korda on Wiljandi linn maha põlenud. 
Jllle's päralt Põhja sõda hakkas linn jälle kosuma. Linnas elab 
praegu 8000 elanikku. Kauplemist kergendab kitfaroopaline 
raudtee. Wiljandis on mitu kefkmift ja alamat õpeaiutult. 
Siin on ka tikuroabrik, seebi-ja Õlleroabrikud. muudelt tehas
telt olgu Wiljandi maakonnas Rõika ja ITleleski peegli
vabrikud nimetatud.

Wiljandi maakonnas on neli alemikku. Kõige tähtsam 
nendest on Põltlamaa, lelletama-nimelile jõe kaldal. Paar 
roersta olemilt eemal seilab „€esti Rleklandri kool", mis 
priitahtlikkude annete tooral Eesti rahma mabastamile mäles
tuseks asutati. Teised aleroikud on: Suure-Jaani, sellesomo- 
nimelife kiriku juures, Hluftla, Tarmastu kiriku lähedal, ja 
Tõrwa, Helme kihelkonnas.

Wanu losfiroaremeid leiame Wiljandi maakonnas Põlt
samaal, Wiljandi linna juures, Tarmastus ja Helmes.

Iseäranis tähtis on Wiljandi maakond oma rahma ajaloo 
päralt, lelt‘ liin mõideldi kõige milamini mabadule eelt. Siin 
seilab ka nõndanimetatud „P a a 1 a“ lahingu koht, Wiljandi 
linna ja Wastemõila mahel, kus 1217. aastal Sõkla rüütlite 
poolt ileleismulele lõpp tehti. Ka Eesti „ärkamile-ajal“ leilab 
Wiljandi maakond kodumaa teiste maakondade hulgas elimelel 
kohal.

8. pärnu maakond. Pärnumaa ulatab Lääne ja Har
jumaa rajalt Läti piirini ja Wiljandimaalt Pärnu ja Riia laheni. 
Tema külge loetakle ka Kihnu laar.
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Wiljandi linna ümbruse kaart.
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Pärnumaa pind on tasane; ainult kagupoolses jaos ja 
mastu Läti piiri tõuseb maapind kõrgemaks ja pakub roähe- 
maid kinkusid Keset maakonda asub umbes 70 roersta pikkune 
ja 10—15 mersta laiune too, mille idapoolne tera) Kikerpere 
soo, keskpaik ITlaiemaa soo ja läänepoolne ots Neitsi raba 
nime all tuttaroad on.

Kõige paremaid põldusid leidub Pärnu maakonna kagu
poolses jaos, lett et maa sawise pinna tõttu miljafigitam on.

flga mere pool, kus liim rohkem maimult roõtab, on põld 
kehro. Kehroadel põldudel kasroatatakfe pääasjalikult rukkid 
ja kartulid. Suurt tulu annab mõnes kohas hobuste ja kari
loomade kasroatamine, sest et Pärnumaal heina- ja metsari
bast maad küllalt on. Mõnes külas õitseb ka käsitöö: nimelt 
tehtakfe rookkifid ja muud treialitööd. Tähtjaks rannarahroa 
sissetulekuallikaks on räimepüük. ,

Hlaakonna-linn on Pärnu, 25 000 elanikuga. Selle linna 
on sakslased aastal 1241 Pärnu jõetuhu osutanud. Juba roa
na! ajal kauples linn hästi ja oli sadamaks laeroadele, mis Jõ
gesid ja järroefid mööda kaupu Wenemaale roiifid. Kitfa- 
roopalite raudtee läbi seisab ta teiste kodumaa linnadega ühen
duses. Pärnust roiidakfe rohkesti linu, roilja, puupappi ja puid 
roälja ja toodakfe soola, heeringaid, kiroisüsa, rauda, masinaid 
ja muud tarbekaupa sisse. Päinus on mitu gümnaasiumi, kau- 
bandukkool ja palju alamaid koolitid.

Suroel käib Pärnus palju roõõraid mudaroanniiid tarroi- 
tamas.

Pärnu linna lähedal on kuulus Sindi roabrik.
Hleroikka on Pärnumaal 8: Wändra, sellesama nimelise 

kiriku juures, kurttummadekooli ja klaafiroabrikuga, Tori, oma
nimelise kiriku juures, Sindi, Sindi kaleroiroabriku juures, Ki
lin g i-fl Õ m m e ja Woltroeti, Saarde kihelkonnas, Palu
oja, flbja raudteejaama juures, Kulla, Halliste kiriku juu
res, ja Fluia, Karksi kiriku lähedal. £e11 e’s on klaafiroabrik.

Wanu losüroaremeid leiame Pärnumaal Karksi ja Mihkli 
kihelkonnas. Wiimates kihelkonnas leilis roana €esti kantli- 
linn Soontagana. nimetamikroäärt koht on ka „T o r-i 
põrgu**,  kus Tori jõe kaldalt pikad õõnestufed maa alla lä
hemad.

9 Saaremaa. Saaremaa ühes Sõrroe poolsaarega 
on kõige suurem nende saarte hulgast, mis Eäänemeremaade juurde 
loetakse. Tema alla käiroad ka Muhumaa, Abruka ja 
Ruhnu saar. Saaremaad lahutab Hiiumaalt 6 roersta laiune 
Soela ehk Söäld roäin (L o. hülgeroäin), Muhumaast jälle 
Wäike roäin. Muhumaa ja mõisamaa roahel on Suur 
Wäi n, mis 5-10 roersta lai on.

Maapinna ehitule poolelt on Saaremaa talane.

Maadeteadus. 65 5



Häid põllumaid leidub fiin ainult Pöide, alalt ka Püha 
kihelkonnas. Ulujal on põllud kehcoapoolfed, iseäranis aga 
rannamail.

Põllutöö edeneb Saaremaal aulalt. Kehmapäraline põllu
maa u)õiks elanikkude õrnema küll ausasti ära tasuda, aga 
saarlane, kes sagedasti kaugel käinud, mujal teistsugust põllu- 
harimifecoiifi ja paremaid põllutööriistu näinud kui kodus, ei 
usalda ometi uusi katteid ette roõtta, maid peab isaisade käest 
päritud miili paremaks ja hoiob manalt kolmepõllu - listeemilt 
kinni. Sellepärast on temale ka ristikheina kasmatus ja lelle 
kalu tundmata. Jleäranis on naisterühmas põllutöös palju 
hoolikam kui mees, kes „ülemaal“ töös käies sagedasti põllult 
ära mõõrdub.

niihästi mõila- kui ka talukohad on Saaremaal „ülemaa“ 
kohtadega mõrreldes mäikeled. mõnes möllas on ühised küla- 
põllud, ühised heina- ja karjamaad põlluharimisele suureks ta
kistuseks. Niisugustes maldades langemad põllud mitmeks ise
äraliseks tükiks, mis kõik mööda ühist küla põldu kui hulk 
talukohti laiali leitumad.

Wabadikukohti on õige palju. Terme Saaremaa kohta 
ulatab nende arm mitme tuhande pääle. €t mabadikkude 
majad suuremalt jaolt küla ühiste karjamaade pääle on ehita
tud, kus suuremat tööd ei leidu, mis igapäematt leiba endiks * 
anda, siis altimad mabadikud „ülemaal“ teenistust. Sellepärast 
langebki suur jagu väljarändajate hulgalt mabadikkude pääle. 
Pigi 7—8 tuhat täisealist meelt, umbes 1OOO latt ja mitutada 
naift tõttaroad lumeks „ülemaale“ tööd altima.

Rannarahmas elatab ennast kalapüügilt. Kontermide-roab-. 
rikuid ja luitletamilemajakeli on pea igal Juuremai rannal, kus 
hääd kalapüügi-kohad on. Lõunapoolses Saarema jaos, kus 
häid karjamaid on, peetakse palju lehmi.

Mustjala kihelkonnas malmistatakfe torma ja lupja, Kär- 
las — häid terariistu, kuna Kihelkonna mehed tublid puutäõ- 
mehed ja laemameiftrid, kaarmalaied jälle alamad kiroiraiujad 
ja müürsepad on.

€t Saaremaad igalt küljelt meri piirab, siis on kliima 
tiin pehmem kui „ülemaal“. Sõrme poolsaarel mõimad juba 
metsades luksuse- ehk juhapuu ja efeu raotud kasraada.

ITlaakonna-linn on Kurelaare, mere ääres, 5000 elanikuga. 
Vaoni kuningas Waldemar II. on ta aastal 1205 lellele kohale 
atutanud, kus enne eettlaste kantfilinn leilis. Aastal 1341 
ehitas ordumeister flrensburg liia tuure ja kindla lasti, mis 
meel praegu alles on. 1561. a. taadik oli Kurelaare linn 
Vaoni malittute all. 1645. a. läks linn Rootti kätte. Suure 
Põhja lõja ajal heitlid Wene mäed linna oma alla (1710. a.). 
— Sadam on madal ja tellepäratt pearoad luured laeroad linna 



kõripal olemasfe fadamasfe seisma jääma, mis linnalt Z—4 
rocrsta kaugel on. Kurefaares on gümnaasium ja meremeeste- 
feoal. Oma tercvisewee ja mudamannide poolest on linn tähtis; 
lumeks toidab linna palju mõõraid, et mudamannilid tarmitada. 
5eda muda leitakse mitmes kohas Eestimaa rannal. Kõige 
suurem iademik on aga kolm mersta Kurelaarett eemal. Sellel 
mudal on haiguste kohta umbes seesama mõju, mis raua-, 
määmli- ja foola-allikate meelgi.

Saaremaal on ka Kihelkonna olem, sellelama-nimelise 
kiriku lähedal. Et Kihelkonna lahes mäga hääd meremuda 
leidub, siis on alemikul lootusrikas tulemik.

Wäga humitam ja tähelepanemife-määrt on Kaali mõisa 
j är cd, Püha kihelkonnas. Et liin tõesti loodusejõud on töö
tanud, sellest annamad amangu kallastel leidumad kimilademed 
tunnistust. Reed kiinid on luured paetükid ja kõik seespidiste 
äärtega ülespoole kistud. Rrmatamasti oli meli paekimi liste 
luure koopa sünnitanud ja maapind liin kohal hiljemalt lisle 
langenud ja niimiifi j ärme sünnitanud.

Cätimaa.
(43.500 □ roersta, 1.500.000 elanikuga).

Läänemere ja Riia lahe ääres, Eestimaalt lõuna pool alub 
Lätimaa.

maapinna poolelt on Lätimaa Eestimaa larnane.
Ta on ka Jda-Euroopa laulikmaa ola mõne laja jala 

kõrgete järgustikkudega.
Lätimaa põhjapooltes õlas Wiljandi meelahkmelt lõuna 

pool alub Lemlalu-VVolmari kõrgendik umbes 400 jala 
kõrgete mäetippudega.

Lätimaa kirdepoolses õlas alumad Jda-Ciimi kõrgen
diku õlad 0 p p e k a I n’i ja JTl a r i e n b u r g’i kõrgendikud. 
Elimeles on kõige kõrgem mägi Gailing-kalns (üle 
900 jala k.) Ida-Ciimi kõrgendik on meelahkmeks Peipli järroe 
ja Riia lahe mahel. Ida - Liimi kõrgendikult edela pool alub 
Wäina ja Koima jõgede mahel Lõuna - Liimi kõrgendik, 
kuni 900 jala kõrgete mäetippudega.

Lõuna-Läti mõi Kuramaa pind on talalem. Siin leiame 
mähem kõrgendikku, mis ka palju madalamad on kui Põhja- 
Lätimaal. Kõige tähtlam Kuramaa kõrgendik alub merekalda 
ja Windami jõe mahel. *■

Siin leilab ka Kuramaa kõige kõrgem mägi Kr emu- 
ka Ins, mille tipp kuni 585 jalani ulatab. Teistelt Kuramaa 
kõrgendikkudelt olgu meel Windami ja Kura Ra jõe mahel 
41ecg frauenburi kiltmaa nimetada.

67 5*



Kliima ja loodus. Lätimaa lõunapoolses õlas on kliima, 
Eestimaaga roõrrcldes, soojem ja ühesugusem. Meri ei külma 
sääl mitte iga aasta kinni ja kuigi, siis ainult lühikeseks ajaks. 
— Lätimaa merekaldad on suuremalt osalt madalad ja liiroaga 
kaetud, mida lained coälja on heitnud. Siin leidub rohkesti 
meretuulelt üleskeerutatud luiteid, mille all rannaäärsed põllud 
ja aasad kannatada saamad. Et liiroa edasiliikumist takistada, 
külwarvad inimesed liiwalagendikkude pääle metsa. Puu juured 
palmitsemad endid üksteisega kokku ja hoiaroad niiroiifi tuifk- 
liiroa kinni.

Järroed. Lätimaa järroedett on Xiks osa jääliugustikkude 
sünnitused. Mõned järroed seisamad ka kõrgendikkudel ja neil 
on kõrged kaldad (Üsmaiti järro), teised asuwad keset soosid 
(näit. Luhani järro Lätimaa idapoolses osas), kuna kolmandad 
merekäärudeft on sündinud, mis luitede läbi merest ära on la
hutatud (Engures ehk flngern ja Liibawi järw ja t).

Jõed. Lätimaa jõgedelt on kõige tähtsamad:
Salatil jõgi, tuleb Rsti järmett ja langeb Riia lahte; 
Sedde (Säde; manasti Ümera) jõgi, moolab flsti järroe; 
Koi roa ehk Liiroi fla jõgi (£äti keeli Gauja) tuleb 

fllukste järroeh; ehk ta küll kaunis pikk on, ei ole ta laeroa- 
sõiduks ometi mitte kõlbuline. Tema kallastel on ilusad 
„£iiroimaa Schroeizi**  mäed. Koiroa jõe tähtsam haru 
on kiire jooksuga Mustjõgi;

Wäina ehk Düna jõgi (Lätik. Daugaroa) rooolab Riia 
lahte. Ta tuleb Kefk-Wenemaa kõrgendikust ja roõtab Lätimaa 
jaoskonnast Erosti (£ätik R i ro eekste) ja Ogeri jõe roastu. 
Tema ligi 1OOO roersta pikkuselt jooksust on üle 300 roersta 
Lätimaa piirides;

Kura fla jõgi (Lätik. Lee 1 upe) sünnib kahe jõe — 
JTlemeli ja ITluhsl ühinemisest ja langeb Riia lahte; ta alam 
jooks on laeroafõiduks kohane.

Loodule, taimestiku ja loomastiku poolelt on 
Lätimaa roäga Eestimaa larnane, kliima on roeidi pehmem kui 
Eestimaal. Wäina jõelt lõuna pool leidub metlades ka bukipuid.

Läti - Leedu loolt lätlaste kõrroal elab Lätimaal roeel 
lakslali, roenelali ja juutili. Rajamaakondades leidub ka leedu
lasi ja poolakaid, ning Riia lahe ääres ka liirolafi.

Mineraalidest leidub Lätimaal paekiroi, millest 
lupja põletatakse, ning kipsi, turroarabadeft turroalt ja Lääne
merest ka mereroaiku. Hlineraalroee - allikaid leidub Kem- 
m e r n’i ümbruses ja Baldohn*i  juures.

Lätimaal kasroatatakfe põldudel neidsamu k õ r r e ro i 1 j a 
seltsisid kui Eestimaalgi, niifama ka lina, r i s t i k h e i n ax ja 
kartulid. Põllutöö kõrroal on karjakasroatamine üks tähHa- 
matest lätlaste sissetulekuallikatest.
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Rannaelanikud püüaroad kalu (tursad, silgud ja les
tad). Paigiparu)elamine Wäina ja Salatli jõel on nimetamise- 
wäärf, niisama ka purjulaemade ehitus mererandadel.

Kauplemine on elan). Wälja roeetakle Lätimaalt 
lina, roilja, kanepit, linafeemneid, puid, nähku, 
rasroa ja m. Lätimaale "tuuakse soola, heeringaid, 
kicoiõli, pu urnil ja, kiwisüsi ja m.

Tööstus on nimetamisewäärt.
Lätimaa jaguneb 14 maakonda; need on Riia, W o 1 - 

mari, Wönnu, Walga, Dobleni, Ba uske, Tukkumi, 
Talleni, Windami, öoldingeni, Grobjni, Haien- 
pothi, f r i e d r i ch T t a d t i ja Jlluxti.

Lätimaa päälinn ja walitsuseasutuste asupaik on Riia linn, 
Wäina jõe kaldal, 12 mersta jõesuust kaugel; piiskop Albert 
on ta aastal 1201 asutanud. Wanas linnas on uulitsad kitsad 
ja kõmerad, uues aga ilusad, laiad ja õiged. Wanemate ehi
tuste huigati paistab Peetri kirik oma kõrge torniga silma. 
Linnas on politehnikum, mitu gümnaasiumi ja hulk eri- ning 
algkooliiid.

Juba manal ajal oli Riia tähtis kaubalinn ja nüüd loetakse 
teda Läänemeremaade tähtsamaks sadama- ja kaubalinnaks. 
Vabrikuid on linnas rohkesti, nagu kalemimabrikud, luured 
Waguniwabrikud, tubakavabrikud, paberivabrikud jne. mitu 
raudteeharu käivad Riiga sisse ja elustavad kauplemist. Wälja 
roiidakfe rohkesti linu, kanepit, vilja, palkifid jne. Elanikkude 
arv ulatab kuni 500 000; need on suuremalt õlalt lätlased.

Linna ligidal on palju suvemajasid. Wäina jõefuus seisab 
LHt-Dvinski ehk Dünamünde tõjakindlus.

Riiast lääne pool asuvad hjvitamifekohad Rlajorenhof, 
Dubbeln ja Karlsbad, pääle selle veel Schloki linnake 
ja Kemmern, väävliallikatega.

Riiast kirde pool, nõndanimetatud „£iivimaa 5chveizis“ 
on Sigulda, Turnida ja Krimulda mõisad, Koiva jõe 
kaldal, vanaaegsete lossivaremetega.

Lätimaa loodepoolses jaos alub Wolmari maakonna-linn 
(Läti keeli Walmeera), üle 5000 elan., seisab Koiva jõe kaldal 
ja on Paani kuninga Woldemar II. poolt aastal 1219 asutatud.

Wolmarift lääne pool on Lemsa 1 u linn, kahe väikese 
järve vahel.

Wolmari maakonnas on ka Ruhja alev.
Koiva jõe lähedal asub Wdnnu linn, (Läti keeli Zehlis) 

enam kui 6000 elanikuga. Sakla rüütlid on selle linna 15. 
aastasaja algul äiutanud. Ligi 300 aastat oli lee linn ordu
rüütlite valitlule alukoht. Wanaaegled loslivaremed on praegu 
Meel alles.
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Kura fla jõe kaldal afub Miitawi linn (Cäti keeli J e 1 - 
g a ma). Wiimafe aja ehituste tagajärjel on linn palju ilusamaks 
läinud. Tähelepanemife-iDäärt on Kuramaa endiste hertsogite 
lofs. Hmnas elab ligi 50.000 hinge, kellest suurem jagu lät
lased on. Toöstule poolelt ei ole linn kuigi tähtis; siin (val
mistatakse lõuendit, wahariiet, tinti, seepi, õlut jne. ITliitaroi 
linn seisab Riiaga raudtee läbi ühenduses

ITlemeli ja niuhti jõe kokkuwoolamise kohal ahib Bauske 
linn loshroarematega. Linnas elab 7000 inimest. Puuroilja 
kasruatatakle siin rohkesti. Kauplemine on nimetamiserväärt. 
Kuura fla jõge mööda weetakse linu, kõrre- ning juuremilja ja 
karjakasmatufe saadusid mälja, iseäranis Riiga. Sisfe weetakse 
ehitusmaterjali, wäetusaineid j. m. — Põhja pool on hipeluskoht 
Baldohn, roäämliallikatega.

Windami jõesuus Läänemere kaldal asub Winäawi linn, 
Läti keeli Wentes, 10 000 elanikuga, . sellesama - nimelise 
jõe suus. Windaroi on tähtis kauba- ja sadamalinn. Wälja 
weetakse siit puumaterjali, piiritult, linu j. m. Ka kui supelus- 
koht on Windaini linn nimetamisewäärt.

Windami jõe kaldal ahib Goldingeni linn, (Läti keeli 
Kuldiga), 12.000 elanikuga, kelledest suurem jagu lätlased on.

Liibawi järroe ja Läänemere ääres asub Ciibaroi, (Läti 
keeli Ceepaja), kuulus kaubasadam. Elanikku on linnas ligi 
80 000. Liibawis on palju roabrikuid, iseäranis rauaroabrikuid. 
Wälja weetakse toil ja, linu, kanepit jne.

Wäina jõe ääres ahib friedridittadfi linn 6.500 elanikuga. 
— Kagu pool, toredas ümbruses, on suure Leiburi lossi 
waremed. — Wäina jõe kaldal seisab ka Jahobftadti linn, 
5.700 elanikuga.

Wäina jõe ääres Dminski (Dünaburi) linna mustas on 
Gritöa alem, 9000 elanikuga, kelledelt ligi pooled juudid on. 
Liin, Wäina ääres, on hiur ladam ja miib li Id üle Wäina jõe. 
Kauplemine on nimetamilemäärt.

Ceedumaa.
Lätimaalt lõuna pool, Läänemerde moolama Hjemani 

jõe ja tema parempoolle haru Wilia jõgikonnas elamud 1 üt
luste kõige lähemud lugululed — leedululed.

Rluupinnu ehitule poolelt on Leedumuu luuremult õlalt 
madalik hulga loodega ja kõlarikkuste järmedegu. Suur olu 
muult on meel pruegu rtietfagu koetud. Kliimu on küünis niiske 
ju loojem kui idupoohetes sellesumo luiuhkruudi uil olemates 
Wene riigi kubermungudes.

Põllutöö on leeduluste juures kõrgemol järjel kui Wene 
naobrikubermongudes. Igus mujupidumifes on põllumau ühe- 
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fuurusteks tükkideks jaotatud, nõnda et iga põld 6 mõi 7 aasta 
jooksul üht coiljatõugu ainult üks kord kannab. Mitmes kohas 
on talupojad enestele ka uuemad põllutööriistad ja -masinad 
muretsenud.

Rahma pää sissetuleku-allikaks on põllutöö kõrroal ka 
meel metsatööstus. Pääle kõrreroilja kasooatatakfe põldudel 
kartulid, lina ja kanepit, nimetamiieroäärt on ka kodulindude 
kasroatus. lurbasoodett saab hääd kütematerjali.

Põlluharijate raskete elutingimiste tõttu rändab iga aasta 
suur hulk leedulasi Sakfamaale, Ameerikasse ja mujale, et omale 
ülespidamist teenida. Pääle leedulaste elab Tiin meel poolakaid, 
tõendati ja juutifi. 2/,3 elanikkudest on katoliku usku.

Tähtfamad linnad: .
Wilna, (üle 200.000 elan.), VVilia jõe kaldal, Eeedumaa 

päälinn ja ühtlasi ka selle maa kõige tähtsam, perekam ja 
ilusam linn, tähtis tööstuse poolest (naha ja tubaka tuabrikud 
ja m.), ka kauplemine on nirnetamisewäärt.

Kotuno, fljemani jõe ääres, iääl, kus temasse Wilia haru- 
jõgi looolab, roanaaegne linn, kindlus; tööstus on nimetamife- 
coäärt (muu seas tubaka, raua- ja malmiroabrikud).

Grodno, fljemani jõe kaldal, tööstuse poolest nimetamhe- 
roäärt (tubakavabrikud).

Poolamaa.
Wisla jõe ja Oderi harujõe VPart.a ning selle haru 

Retze jõgikondades asub Poola riik. •
Poolamaa on oma maapinna ehitute poolelt lautikmaa, 

mis loode poolt (Retze jõgikond, alla 100 meet. üle merepinna) 
kagu poole kõrgemaks läheb (kuni 500 meet. üle merepinna). 
Maa on põhja ja lääne pool madal ja taroine, kagu pool kõrge 
ja mustamulla pinnaga. UJarta ja Retze jõgikondades leidub 
palju järroi. Suurtelt loodelt on mitmed kuivaks lastud ja 
põldudeks muudetud. — Põllupind on viljaligitav ja kasvatab 
kõrre vilja (hääd nifu), kartulid, lina ja kanepit. 
Sooja ja pehme kliima tõttu kasvavad lõuna pool tuhkru- 
nairid, kõiktugu puu- ja aiavili ja itegi viinapuud.

Pääle põllutöö kontakte ka karja, iteäranis pehme vil
laga lammaste eelt hoolt. Ka hobuste, veiste, ligade ja kodu
lindude kasvatus on nimetamileväärt.

Mägedelt kaevatakse rauda, vxaske, Kinki ja kivi- 
lüsa. Teistelt siin leitavatest mineraalidest on sool nime- 
tamileväärt.

Wabrikuid on Poolamaal rohkesti, nagu: puuvillariide-, 
kalevi-ja luhkruvabrikuid, niisama ka kõiksugu metalli vabrikuid.
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Elanikud on walget tõugu, roenelastega lähedalt sugulased 
poolakad (umbes 18 miljoni), nende kõrcoal leidub Poolamaal 
meel sakslasi, roenelafi, leedulasi, juutifi ja t.

Poolamaa lõunapoolses osas, Galiithas, asub Wisla jõe 
pahemal kaldal endine Poola kuningriigi päälinn Krakoa). 
£innas on Poola ülikool ja palju endiseid toredaid ehitusi. — 
Krakoroift kagu pool on Wieliczka (rvelltlhka) linna juures 
suured kimifooia kaemandufed

Galiitfiaft põhja pool, endisel Wene Poolamaal, on 
Wisla jõe pahemal kaldal riigi päälinn Warfhann, Poola keeli 
Warszaroa (Warshaawa) 900 000 elan. Warshami on tähtis 
tööstuse- ja kaupluse koht, mitmete raudteede sõlm. Siin anu
mad palju mabrikuid ja tehaseid, kõrgemad Poola riigiasutused. 
Warthawi oma teadusliste ja õpeaiutustega on ka Poolamaa 
roaimline keskkoht. Wisla jõe paremal /kaldal asub Praaga 
linn, kust uhke sild üle jõe Warshami läheb. — Teiste Wisla 
jõe ääres asumatest linnadelt olgu siin meel Plozk ja Torn 
nimetatud. — Warlharoilt edela pool asub tähtis Codz’i (ludfhi) 
tööstutelinn, 400 000 elan. Puuroilla-tööstus, millaketramine, 
kaleroiroalmistamine ja t. on Tiin kõige tähtsamad tööstusharud. 
Tõuna pool on kimiiöe kaeroanduste keskkoht Dombroroa. 
Tähelepanemüe-määrt on Tiin ka raua ja tfingilademed, mille 
tõttu Tiin ümbruses mitmed raua- ning terale roalamile- ja 
muud mabrikud tekkinud on.

Suur ItJenemaa.
Eesti-, Täti-, Teedu- ja Poolamaast ida pool asub Suur- 

Wenemaa. See riik ulatab põhja poole kuni Põhja - Jäämereni 
ja kagu poole kuni Kaspia ja Aatomi meredeni ning Kaukaasia 
mägedeni. Kuid suurem osa temast on põhjapoolses Aasias. 
JTlaa pärisrahmas on siin fuurmenelafed.

Rahmaste tööstuse ja looduse järele jaguneb Suur-Wene- 
maa 7 osasse: Põhja- Wenemaa, Järroedemaa, Tääne- 
Wenemaa, Kesk-Wenemaa, ITl u s t a m u 11 a m a a, 
Stepimaa ja Uralimaa.

1. Põhja-Wenemaa.
Põhja-Wenemaaks nimetatakse Peühoora, meeseni. Dmiina 

ja Oneega jõgikondi ning Koola poolsaart.
Et maa tundru ja metsa all on, siis ottimad elanikud 

omale päätoiduH kalapüügist, jahipidamisest ja karjakasmatamisest.
Kõige kõlblikum kalapüüdmiSks on Koola poolsaare kirde

poolne (mürinani) rand, sest Tiin ei külma meri mitte ilmaski 
kinni lood? poolt tulema sooja mererooolu GoltKromi tõttu.
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mürinani rand on raudtee läbi Petrogradiga ühendatud, 
murmani rannas kestab taimel kõige pikem öö kaks kuud, 
kus päike looja ei lähe, maid öö ja päema jooksul terme ringi 
taeroa malmil teeb. Loomatoidule on Jäämeres ja Walges meres 
ujuroad jäämäed luureks takistuseks. Kewadel püüaroad kala- 
püüdjad roenelated Hlurmani rannal ühte suurt seltsi turssa 
(treskä), ja Walges meres sume lõpu poole — heeringaid ja 
lõhekalu ja taimel jää pääl hülgeid.

Sügilel ja tolme algul (kõige pimedamal aastaajal) ela
mud kalapüüdjad oma kodukülades, omalt raskelt töölt puhates 
ja onnolt uuele tööle ette roalrhistades.

.Samojeedlafed tundrus.

iseäranis kuulsad on Dmiina jõgikonnas Holmogorõ tõugu 
lehmad. Põllutöö eost hoolitsetakse rohkem läänepoolses, Wo- 
logda kubermangus, kus rukist, kaeru ja kohati ka lina koswo- 
tatakle. Kliima on Põhja-Wenemaal kare ja külm Elanikud 
on luurroenelafed, lörjanid ja karjalased, idapoolses tundrus 
koliroad sarnojoedlalod oma suurte põhjapõdra-karjadega. äumol 
koliroad nad põhja poole, Jäämere randa, kus wähorn sääski 
leidub, kes loomadele kallale kipuwod, ja taimel lõuna poole, 
kus tundrus wäiksto kidurate puude laiku leidub, et tööl 
külma eolt marja leida. Läänepoolses tundrus, Koola pool
saarel, elaroad laplased, kes ka põhjapõtru kasmatawad, aga 
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nad elarvad kindlates asupaikades ja ei koli mitte ühelt kohalt 
teisi. — flrhangeli ja Wologda kubermangude raja), lootes ja 
polise metsaga kaetud maakohas leiti roaga hää kiroioli alli
kaid. €t see maakoht aga mitu sada roersta inimeste elu
kohtades kaugel on, tuleb siia kõige enne teesid ehitada.

Pohja-Wenemaa saartest onflotoaja 5 e m 1 j a, Põhja 
Jäämeres, kõige suurem ja tähtsam (umbes 700 roersta pikk, 
ning kuni 100 roersta lai). 7 roersta laiune Kaari coäraroate 
(..KapcKin BopoTa**)  roäin lahutab Roroaja Semljat Wai- 
gatth’i saarest, mis mõisamaa ranna lähedal ahib. Waigatfh 
ja Horoaja Semlja on Urali mägestiku järk. Ainult 7 roersta 
laiune Matotshkin 5 h a r ’ i roäin jaotab Roroaja Semljat 
kaheks saareks. Roroaja Semlja lääne rannas ahi road mitu 
famojeedlaste küla, milledest isegi kirikuid ja koolimajasid 
leiame. Kaks korda furoe jooksul toidab Arhangelift aurulaero 
kõikidesse Roroaja Semlja asundustesse.

Suroi kestab siin kaks kuud (juuli ja augult), ning talro 
10 kuud. Ilmad on siin roäga muutlikud. Toimetelt leidub 
siin pääle sambla mõned lilled ja nõnda nim. roomato paju, 
mille sormepaksune türoi mööda maapinda edasi kasroab, kalju- 
pragudes külma eest roarju ottides. Loomadelt leidub tiin pääle 
põhjapõtrade jääkarusid, põhjarebatid, mullahiirefid ja meres 
hülgeid ja merehobuteid.

Linnad:
flrhangel, mitte kaugel Droina jõesuust; tähtis sadam 

Põhja venemaal; laeroatehas, Põhja raudtee läbi Wologda linna 
kaudu Petrogradiga ühendatud. — Holmogord, Droina jõe ääres. 
— S o I o to e t f i saartel on telletama-nimeline klooster. — Rlur- 
mani rannal on tähtis Rleklandrorosk’! sadamalinn.

ÜJologda, tähtis kaubalinn raudtee ääres, mis Petrogradi 
linna Siberi raudteega ühendab. — ÜJeliki-Uftjug, Suhona ja 
Jug’i jõe kokkurooolamile kohal, tähtis sadam ja kaubalinn.

2. Järroedemaa.
Oma nime on tee ringkond sellest laanud, et liin kõige 

suuremad Europa - Wenemaa järroed afuroad, nagu Laadoga, 
Onega ja teised. Wähemaid järroi on õige palju: Olonetü 
kubermangus üksi on neid juba üle 2000. Rlaa on Järroede- 
maal laroine, liiroane ja kohati Ioone. Wiljakandroaid põldulid 
on rohkem edela pool (Rorogorodi ja Pihkroa kubermangus).

Kliima on palju pehmem kui Põhja-Wenemaal.
Rahroa päätegerous on põllutöö ja karjakasroatus. €t 

aga kehroapäraline põld mitte kõiki toita ei jõua, liis elatab 
hulk inimesi end ka jahipidamisest ja kalapüügilt.
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Wabrikuföösfus on nimetamiferoäärt. Heäranis rohkesti 
roabrikuid on Petrogradi kubermangus.

Pääle fuurmenelaste elamud Järroedemaa põhjapoolfes olus 
karjalased ja Petrogradi kubermangus ka eestlased ja soomlased.

Tähtfamad linnad:
Petrograd 2 milj, elanikuga, Soome lahe ääres, Wene 

riigi päälinn ja esimene kaubasadam: ülikool, palju roabrikuid 
jne. Petrogradi linna asutas keiser Peeter Suur 1703 a. 
Praegu on Petrograd kõige suurem ja ilusam Wenemaa linn. 
Pinna keskel on Peeter-Pauli kindlus, sellesama-nimelise kirikuga. 
Seda kindlust tarroitatakte praegu roangikojaks Peeter-Pauli 
kirikus on Wene keisrite hauad, Peeter I. algudes. Linnus ju 
linnu ümbruses oleroute roubrikute tõttu on Petrograd ka õige 
iähtis tõõstufelinn.

Petrogradi linn Fleeroa jõe poolt.

Kaubaroeo otstarbeks on fleeroa jõgi kaanalite läbi Droiina 
ja Wolga jõega ühendatud ja roiimafe kaudu Kaspia merega. 
Raudteedelt, mis Petrogradi teiste linnadega ühendaroad, olgu 
nimetatud: Põhja raudtee, mis Wologda, Wjatka ja Permi 
kaudu Siberi läheb, Nikolai raudtee, mis Petrogradi fRoskroaga, 

. kesti raudtee Tallinnaga ja Soome raudtee Helsingiga ühendab.
Kroonlinn, Kotlini saarel, on üks tugeroamateft kindlustest 

maailmas; ta on Petrogradi kaitseks ehitatud. — Tfarskoje-Selo, 
riigi päralt oleroute furoelosüdegu. — Pulkowo, kuulus oma 
tähetorni poolelt. — õatfhina, ilula luroelosliga.
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Petrofaujödfk (Petruska), flunufe järroe kaldal, raudtee 
ääres, mis IRurmani randa roiib, fuurfükiroabrikuga. — 
Poiuenets, Onega järcoe kaldal; ümbruskonnas murtakse mar
morit ja graniiti (raudkiroi).

Hotugorod, Wolhoroi jde kaldal, oli esimene Wene riigi 
päälinn ja kauples elaroalt roäljamaaga. — Staraja-Rusfa,. 
soola- ja termisewee-allikatega.

Pihkroa, Welikaja jõesuus, roanaaegne linn, kaupleb lina
dega ja kaertega. — Oftrouj, Welikaja jõe kaldal, kaupleb 
linadega. — Porhoru, Sheloni jõe kaldal, linakauplus. — 
Hõlm, tomati jõe kaldal, kaupleb kaertega.

Z. Cääne-ttJenemaa ehk ttJalge-HJenemaa.

tääne-Wenemaaks nimetatakse Dnjepri ülemjooksu üm
bruses, selle jõeharu Berefina jõgikonnas ja Wäina ülemjooksul 
asumaid maakondi.

maapinna ehitute poolest on Eääne-Wenemaa enamasti 
madal. Kõige tasasemaid kohti leidub minski kubermangus,, 
kus palju soosid ning järroekefi on. Pinski soo üksi on ligi 
1000 ruutmersta suur

Kliima on niiske ja paras; kohati ei ole ta elamiseks 
mitte terme.

Põllutöö ja karjakasvatus edeneb möga kehroalt. Wabriku- 
tööstuse poolelt ei ole see ringkond kuigi tähtis.

Kahmas on malgemenelaied, poolakad, juudid ja lätlased.
tähtsamad linnad:
Witebfk, Wäina jõe ääres, kaupleb linade ja kanepiga» 

naharoabrikud. — Polotfk, Wäina jõe kaldal. — Dminfk 
(Dünaburg, üle 100.000 elan.), kindlus Wäina jõe ääres, on 
tähtis kauplufekoht

Mohilew, Dnjepri jõe kaldal, tähtis kauplufekoht, naha
roabrikud.

Itlinfk, üle 100.000 elan, kaubalinn. — Bobruifk, Berefina 
jõe kaldal, kindlus. — Pinfk, Pina jõe kaldal, tähtis kauplufekoht,

4. Kefk-Wenemaa.

maa on põhja pool foone, faroine ja liiroane, fellepäraft 
ka kehro roiljakandja lõuna pool, kus mustamulla-maad 
leidub, on põllud roiljafaagi poolelt juba rikkamad.

Kliima on paras ja aasta-aegade poolelt ühesugune.
Elanikud on suurroenelased. Pääle nende elab siin Väi

kesel arroul ka roeel roalgeroenelaü, karjalah ja tatarlasi.
Rahroa päätalitus on põlluharimine ja karjakasroatus. 

Pleed tööharud ei anna aga rahroale mitte küllalt sissetulekuid» 
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et fee eluülespidamifeks jätkuks, feilepäraft peab Tuur aia 
külaelanikkudelt teisel teel lisasissetulekut otsima. Ühed teemad 
oma põllutöö konnal kodus käsitööd, teised aga lähemad mujale, 
suuremalt osalt roabrikutesfe, tööd otsima. Kodult käsitööd

1da-€uroopa kaart.

tehakfe^kas omast toorest materjaalift (puust, niinekoorest, lina
dest jne.), ehk maetakse etteroõtjate (harilikult kaupmeeste) 
käest toorelt materjaali (rauda, terast, roärroifid, miila jne.) 
koduse käsitöö tormis ja töötakie tooresmaterjaali omas kodus 
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kõige lihtfamate tööriistadega kõikide perekonna liikmete poolt 
ümber malmis kaubaks, mis kaupmeestele müügile antakse. 
Töö eelt makfaroad kaupmehed käsitöölistele sagedasti miimas- 
tele tormiliste kaupadega, neid maga kõrgelt hinnates. Selle 
tõttu on käsitööliste sissetulek möga kehm. Iseäranis Wolga 
ja Oka jõgede, kui tähtsate läbikäimise teede ääres, Rifhni- 
Homgorodi, Mõskma ja Wladimiri kubermangus on käsitöö 
õitsroal järjel.

Siin malmistatakte külades rauakaupa (lukud, nuad, 
kirmed, traatmõrgud jne.), roildilt saapaid ja kübaraid, kanepilt 
köita ja nöörist, puust kausta, lutikaid, mänguasju, mankri 
rattaid, lookasid ja m. Wäga paljudes külades koetakse ka 
linalt riiet.

Rjalani ja Tula kubermangus kaematakle kimilüla. vab
rikutööstus on möga mitmekesine ja ei ole Curoopa-Wenemaal t 
kusagil nii kõrgel järjel kui Kefk-Wenemaal. Siin on palju 
puuroillafe riide, kalemi- ja metallasjade-mabrikuid. Haridus- 
lilelt, tööstuslifelt ning kaubanduslilelt seisab Kesk-^enemaa 
teiste ÄVene riigiolade seas esimesel kohal.

Linnad:
Cruer, Wolga jõe kaldal, palju puuroillafe riide roabrikuid, 

kaupleb roiljaga. — Rfhem, Wolga jõe ääres, kaupleb roilja 
ja linadega.

JaroslatD, Wolga ääres, kauba- ja roabrikulinn (linale 
riide roabrikud). — Rõbinfk, Wolga ääres, tähtis kaupade 
ladukoht.

Koftroma, Wolga kaldal, palju roabrikuid (iseäranis linate- 
riide roabrikud). — Soligalitfh, Koftroma jõe kaldal, foola- 
allikad.

nifhni-nomgorod, Wolga kaldal, Oka jõe fisfelangemife 
kohal, metallosjade roabrikud; tähtis oma üle-ilma kuulfa laada 
poolelt. — Sormomo, fuurte roeduri-, roaguni- ja mafina- 
roabrikutega.

Wladimir, Kljasma jõe kaldal, roanaaegne linn, puu- 
willafe riide, klaafi- ja rauaroabrikud. — Susdal, tähtis aia- 
töõstufe ja nahkade poolelt. — Jwanomo-Iüosnesfenfk (umbes 
200.000 elan.), palju puuroillale riide roabrikuid.

ntofkiua, JTlolkroa ja Jaufa jõe kaldal, endine Wene riigi 
päälinn. Kelk linna on roanaaegne kindlus Kreml. Kremlis 
on Uspenski kirik, kus Wene riigi keisrid krooniti. Molkroa 
on kõige luurem roabrikulinn Wenemaal (puuroillale-, roillale- 
ja fiidiriide roabrikud) ja lilemile kauplule kelkkoht, mitmete 
raudteede lõim. Linnas elab 1.700.000 immelt; lääl on Wene- 
moo kõige luurem ja roanem ülikool ja palju teili õpealutuli. — 
Serpuhom, Oka jõe ääres, puuroillale riide roabrikud. —
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Kolomna, seilab fääl kohal, kus Mõskma jõgi Oka jõkke langeb, 
puuroilla- ja hidiroabrikud. Linna lähedal luured weduri-» 
roaguni- ja ftiahnaroabrikud.

Rjafan, kaupleb wiljaga. -
Cula (ligi 150 000 elan.), Upa jõe kaldal, metallosjade 

ja sõjariistade tehased, kuulus oma teemafinate poolelt.
Kaluga, Oka jõe ääres, kaupleb wiljaga; kanepiriide- ja 

naharoabrikud.
Smoknfk, Dnjepri jõe kaldal, manaaegne linn. — 

lüjasma, kaupleb linadega.

5. THustamullamaa.

ITlultmuld katab liin tihti lüllapaklule kihina maad ja 
kasroatab luurel mõõdul nilu, hirli, tatart, luhkrunairid, lina 
ja kanepit. See õnnistatud maa on Wenemaa roilja-ait, mis 
põhjapoolsemaid kubermangusid toidab ja roilja roälja saadab.

Pääle põllutöö kontakte ka hobuste, elajate ning mesilaste 
eelt haolt.

Vabrikutööstus on mitmekesine. Siin on kaleroi-, tubaka- 
ja luhkruroabrikuid, roiimaled luuremolt õlalt Kurski kuber
mangus.

Kliima on külmem ja muutlikum kui lääne pool lellelama 
laiule kraadi all.

Pääle luurroenelaste leidub liin ka roäikeroenelali (lääne pool).
Linnad:
Kurlk, kaubalinn, luured johuweskid.
Orjol, Oka jõe ääres, kaupleb kanepi ja kanepi õliga, 

linule riide ja kanepi köie wobnkud, luured johuweskid. — 
Brjanlk, Desna jõe kaldal, metallosjade wabrikud, luurtüki- 
tehas. — Jekz, kaupleb wiljaga, luured johuweskid.

lüoronefh, kaupleb roilja ja rasroaga, luured johuweskid. 
Kubermangus on kuullad hobustekasmatule kohad.

Penid, Sura jõe kaldal, aiaasjandule kool ja luured 
roiljo-aiad.

Camboro, Zna jõe kaldal, kaupleb mil ja, rasroa ja nah
kadega. — Cipezk, Woronelhi jõe kaldal, terwile-wee allikad. — 
Kosloro, Woronelhi jõe ääres, tähtis miljakauplemile keskkoht. 
— lUorlhanfk, Zna jõe kaldal, tähtis kauplufekoht.

Simbirfk, Wolga kaldal, tähtis kaubalinn. - Sdsran^ 
Wolga ääres, kaupleb wiljaga.

Saratoro (üle 200.000 elan.), Wolga joe kaldal, kaupleb 
roilja ja koladega. — Kamdfhin ja Jarizõn, tähtsad kauplule- 
kohad Wolga ääres.

Samara (ligi 150,000 elan.), Wolga jõe ääres, tähtis 
roilja-, rasroa- ja nahakauplemife poolelt.
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6. Stepimaa.
Stepimaaks nimetatakle Suur-Wenemaa kagupoolset osa, 

Doni jõest ida pool.
Ulaapind on Skpimaal tasane, ainult põhja pool leidub Kesk- 

Wenemaa kõrgendiku mäeharuiid. Eöõnepoolks jaos on hääd 
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mustamullamaad leida, kuna ida pool kohati liim ja la mi 
päewawalgele tulemad.

Stepimaal on kuim mannermaa kliima. Lumel on lääs 
palatu, aga taimel külm suurte lumetuiskudega.

Metsasid ei ole Stepimaal olemaski, maid saal on suured 
rohtlaaned, mida steppideks kutsutakse. Rohi kasroab 
stepis mehekõrguseks ja maa on lage kui meri. (W. pilt 
«Maadeteadus I.“ Ihk. 63.) Stepimaa on rikas kiroiföe ja 
soola poolest. KimisMa kaematakse Doni mägedest, ja kõige 
tähtsamad soolajärmed on: Elton ja Baskuntfhak.

Elanikud on Stepimaal mitmekesised: kõige enam on suut
ja mäikemenelasi. Pääle nende elaroad siin meel sakslased, 
tatarlased, armeenlased, kalmõkid, juudid, kirgislaled ja must
lased. Ka eestlasi on siia elama asunud. Rahroa päätegerous 
Stepimaal on ka r j ak asmata mi ne. Kariloomade ja hobuste 
kasroatamine on mäga laialine. Ka põlluharimine hakkab 
miimosel ajal hoogu roõtma ja stepid tehtakle põldudeks. Siin 
külwatakse rukkid, otre, kaeru, nisu ja Türgi nisu, kasmatatakse 
roiinamarju ja tubakat. Kalapüüdmisest toidaroad endid need, 
kes jõgede ja merede ääres elamad. vabrikutööstus ei 
ole suur.

Einnad:
Horuo-Cfherkafk, kasakaternaa walitsuse-asupaik. — Ca- 

ganrog, fUoroi mere ääres, on tähtis kauplufekoht. — Rostoro 
(ligi 200.000 elan.) Doni ääres, kaupleb linafeemnetega 
ja miljaga.

flffrahan (üle 150,000 elan.), Wolga jõe kaldal, on tähtis 
kauplulekoht Euroopa-Wenemaa, Kaukaasia ja Kesk-Rasia wahel.

7. Uraalimaa.

Maapinna ehituse poolest roõib Uraalimaad kahte osasse 
jaotada: ida- ja läänepoolseks. Ida pool on maa mägine, kuid 
lääne pool rohkem tasane. Uraali mäenõlroadel on aluspind 
kiroine, teistes kohtades mustamulla põhjaga. Taim on Maali
mani külm, aga sumi palaw.

ITletallikaemanduste poolelt on see maanurk kõige täht
sam Wene riigis, sest siit leitakse kimisoola ja füfa, rohkel mõõ
dul rauda, maske, hõbedat, kulda, plaatinat ja 
mitmesuguseid kallid kiroa. Nende mäefaaduste mäljatöö- 
tamiseks on siin palju roabrikuid tegemuses. •

Et Stepimaal rohkesti kimisüsi leidub, on ta roiimastel 
aastatel raua kaevanduste poolelt Uraalimaalt kaugele ette jõud
nud, kus kiroilütt tarroililel hulgal ei leidu ja kus lelle alet 
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fuuremalf osalt pifafüfi täidab, mille coalmistamine aga kalliks 
läheb ja metfati laastab.

Kõige rohkem elab Uraalimaa! fuurmenelafi. Pääle nende 
on liin ka hulk teisi rahroaid, nagu: tfhucoafhid, tfheremisfid, 
mordroinid, tatarlased, bafhkirid ja kirgifid.

Rühma päätegerous on põlluharimine. Karjakasmatus 
edeneb iseäranis lõuna pool jõudsasti. Ka hobuste eest kon
takte hoolt, mehlastepidarnine seisab bafhkiride juures kõrgel 
järjel. Uraali mägedelt miimad kaks raudteeharu üle Euroopa- 
XVenemaalt Siberisfe.

Linnad:
Kaasan (150.000 elan.) asub Wolga jõe lähedal, tähtis 

mabrikulinn, ülikooliga.
Wjatka, Wjatka jõe kaldal, ja Põhja raudtee ääres, kaup

leb miljaga.
Perm asub Kaarna jõe kaldal ja raudtee ääres, fuurtüki- 

wabrikjSiberitt meetakie sinna palju kaupa, mis nnhni-Romgorodi 
laadale roiidakte. — Jekaterinburg on tähtis mäetööstuse linn ja 
mabrikutemolitsuse keskkoht, raudtee ääres, mis Petrogradiit 
Siberi läheb. UJerhoturje asub Tura jõe ääres; lähedal on palju 
metallosjade roabrikuid. Blagodafi mäe nõlmakutel murtakse 
rauasulatamise ahjude tormis magneedi-rauakimi. — Jrbifis 
peetakse iga aasta suurt laota.

dfa on kauplulekoht Ufa ja Walge jõe kokkumoolomife ko
hal. — Slctouffis on fõjariistade-mabrik, linn asub raudtee 
ääres, mis mofkrnatt Siberi läheb.

Orenburg (üle 100.000 elan.) on Urali jõe kaldal; siin 
mahetatakfe kaupasid Kefk-fUia rahroastega. Jlezk’i lähedal 
on suured kimisoolo-lodemed.

Ukraina.
Ukraina ehk Wäike-Wenemaa asub Suur-Wenemaalt 

edela pool, pääasjalikult Dnjepri jõgikonnas, ja ulatab kuni 
JTlusta mereni. Kubermangusid on Ukrainas 8: Polt aa ma, 
Tfhernigomi, Kiiemi, Wolõni, Podolia, Herfoni, 
Jekaterinoflami ja Tauria.

maapinna ehitute poolelt on Ukraina kuni 200 tülla kõr
gune kiltmaa, tügamate jõeorgude ja kuristikkudega. Ida ja 
põhja poole läheb tee kiltmaa laumaks. maastikku toomad 
siin tügamad jõeorud ja -kuristikud mitmeketiduft. Ainult kir
depoolne ota on künkline. Krimmi poolsaarel on Tauria mäed. 
Loode pool, Dnjepri haru Pripjati jõgikonna madalikkus lei
dub suurel hulgal järini ning rabasid. Turbarabad annamad 
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hääd kütematcrjaali. Metsi leidub pääasjalikult jõgede orgu
des. Siin aiucoad ka külad ja talud. Raudkiroi ja paekiuoi 
tartoitatakfe ehitusmaterjaaliks, ning Valmistatakse nendelt ki- 
üoifelHideft treppiHd, hauaristisid ja raidkujusid. Giph meetakse 
roälja ja liiwakimist Valmistatakse weskikiwa. Kirde pool 
iseäranis on peene sawi (koolini) lademeid olemas, millest ahju- 
potta ja kõiksugu tarberiistu Valmistatakse. JTlustamulla pinda 
leidub Ukraina idapoolses osas. Krimmi poolsaarel on alus
pind enamasti Uimane, kuid leidub ka tärnilt ja lubjast maa
pinda. — Kliima on pehme ja ühesugune iseäranis Krimmi pool
saare lõunapoolsel küljel, kus talroe peaaegu enam tundagi 
ei ale.

Jõgedel on siin Väga tasane jooks, kuid keroadel fünni- 
tawad jõed oma kallastel suuri weeuputusi. Siitmaa jõgedel 
on harilikult parem kallas kõrge ja pahem kallas madal. Ela
nikud on suuremalt osalt wäikewenelased, pääle selle elaroad 
siin meel luurVenelated, juudid, poolakad ja teised, r

€t rahmast siin Võrdlemisi paksult elab, ning hingemaa 
tükid sagedasti wäga Väiksed (alla 1 desj.) on, siis rändab siit iga 
aasta hulk inimesi Siberisse ja mujale. Talupojad hariroad liin 
põldu Vananenud miilil, kus juures põllud kolmeks ofaks jagatakte, 
Rohutaimede kasvatamine loomade toiduks, on siin tundmata, 
põllutöömasinad tarmitatakle ainult mõKades. Rahroa pää sisse- 
tuleku-allikaks on põllutöö, aiatööstus ja karjakasroatamine, 
Kõrremilja kõrroal kasmatatakse kartulid, fuhkrunairid, tubakat, 
lina ja kanepit. Põllutöö kannatab sagedasti kahjulikkude pu
tukate ja rahesadude läbi. Redades kasmatatakse puuroilja, 
mis osalt kuivatatult müügile läheb. Idapoolsetes maakonda
des kasvatatakse ka melonihd ja arbuufifid. Koduloomadest 
peetakse hobusid, larvloomi, lambaid, sigu ja kitsi, kirde pool 
on ka kodulindude kasvatamine nimetamisemäärt. toode pool 
on metsatööstus tähtis: palkihd ja laudu veetakse luurel hul
gal väljamaale, vabrikutööstuses on suhkruvabrikud 
kõige tähtsamad, ka jahuveskid ja tubakavabrikud on nime- 
tamiseväärt.

Kaubavedu läheb suurelt osalt Dnjepri jõe ja Odessa linna 
kaudu.

Tähtsamad linnad:
Shitomir, kaupleb viljaga. — Oftrog, kalevivabrikutega.
Kamenez-Podolfk on vanaegne kindlus. — Hlohikro asub 

DnjeHri jõe kaldal, tubaka- ja suhkruvabrikud, viinamarja
istandused.

Kiiev, Dnjepri jõe paremal mägisel kaldal, (500.000 elan.) 
on väga vana \Vene linn, Ukraina hariduse, tööstuse ning kau
banduse keskkoht. Siin on palju tuhkru-, viina- ja maiusasjade- 
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wabrikuid. Hinnas on ülikool ja politehnikum. — Berditfherö i 
elanikud on enamasti juudid. Siin kaubeldakse hobustega.

€fhernigow, Desna jae kaldal, kaupleb roilja ja kanepiga. 
Hjefhinis asub keeleteaduse institut, linn kaupleb tubakaga ja 
kurkidega. — Gluhoru, kaupleb toiljaga.

Poltaatua, Worlkla jõe kaldal, kaupleb rohkesti miila ja 
hobustega. — Krementfhug, Dnjepri jõe ääres, on Hiibaooi— 
Romnõ raudtee lõpujaam; see raudtee ühendab Lääne merd 
Dnjepri jõgikonnaga. Linnas on tubakavabrikud, siin kaubel- 
dakie viljaga, villaga ja metsaga.

Herfon, Dnjepri jõe kaldal, on tähtis kauplufekoht. Krivoi 
Kog i juures on tähtsad rauakaevandusel — Odessa (600.000 
€lan.), niusta mere kaldal, kõige tähtsam kauplufekoht Lõuna- 
Wenemaal, on oma tähtsuse poolest teine sadam Musta mere 
ääres; ülikool, palju vabrikuid ja muid tehaseid. Hikolajem, 
(üle 100.000 elan.), Cõuna-Bugi kaldal, on sõjasadam ja kauba- 
linn, — Jelifametgrad, (100.000 elan.), kaupleb kariloomadega 
ja hobustega.

lekaterinoslam, (üle 150.000 elan.), Dnjepri jõe kaldal, 
kaupleb viljaga, soolaga jne. — Bahmufi lähedal on kivifoola 
ja kivisöe kaevandused.

Semastcpol, Krimmi poolsaarel on sõjasadam. — Jalta, 
Krimmi poolsaare lõunaservas, aiatööstus ja meredupeluskohad. 
Hinna ümbruses on palju suvemajasid ja end. keiserlikud 
lossid. Uks kõige toredamatest lossidest on siin Hlupka loss. 
feodosHa, kaubasadam.

£oode-€uroopa.
Pääle Islandi ja mõne vähema taare tulevad Loode-ku- 

roopa juurde Briti saared, Daanimaa ja Skandinaavia poolsaar 
orvata, merekallaste vormide, kliima, taimede, elajate ja 
rahva poolest on nimetatud maadel suur farnadus üksteisega. 
Ka Soomemaal on enam sarnadult Coode-Curoopaga kui Jda- 
Curoopaga.

merekalda vormi poolelt on need maad väga rikkad 
poolsaarte, neemede, lahtede ja käärude poolelt. Kliima on siin 
niiskem, kui mujal Euroopas. Sooja merevoolu Golfltromi tõttu 
on siin ka soojem kliima, kui harilikult lelle laiulekraadi all. Golf- 
ftromi mõjul on talvel Iirimaal soojem kui Milanos, ja Atlandi mere 
vesi on talvel Põhja-Horra rannas soojem kui veli Mustas 
meres. Sooja kliima tõttu võib Tiin nende laiuskraadide all, 
kus Aasias ja Ameerikas maapind üles ei Magi, veel põlde 
harida. Fläit. valmivad Skandinaavia pooltoore läänerannas 
õunad veel 66V2 laiulekraadi all, kirlid 66. kraadi all ja niie 
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64. kraadi all. Kuni 70. laiufekraadini kasroatatakfe weei otre, 
kaeru ja kartulid. Niisama kaugele ulatab ka männimetsade 
põhjapoolne piir.

Närimiseks kõlbulikku maad on aga üleüldse mähe. Suu
red maapinna jaod on järcoede, turbasoode ja rabade all, mil
lede tekkimist niiske kliima jõudsasti on edendanud. Karja
maadest ei ole puudust. Sellepärast on koduloomade kasroata- 
mine siin tähtis tööharu. Suur jagu nimetatud maade elanik
kudelt saab oma ülespidamise kalapüügilt. Heäranis tähtis 
on heeringate ja rahnakalade ehk rootskääride püük. Siin 
elaroad rahroad on suuremalt jaolt Germaani suguharust, hele
date silmadega, toalkjate juukstega ja kõma kehaehitutega.

Soomemaa.
(570.000 □-kilom. 5.000 000 elanik. 1 H-kilam. pääl 8 inim.)

Euroopa põhjapooltes õlas, Eestimaalt põhja pool, Soome 
lahe läbi temalt lahutatud, alub Soomemaa. Soomemaa pii
riks on põhja pool Norramaa, lääne pool Rootlimaa ja Põhja 
laht, lõuna pool Soome laht ja ida pool YVenemaa. Soome
maa mererannad on luuremalt õlalt kõrged ning kaljuled, kus 
karid laemalõitu takistaroad, iseäranis udusel ilmal. Suurel 
hulgal fiirt leiduroad merekäärud pakutoad häid sadamaid. On 
kindlaks tehtud, et Soomemaa rand, niisama kui Eestimaa oma, 
pikkamisi kerkib, umbes 2—3 jalga saja aasta jooksul. Selle 
tõttu on ka- rooja olnud mõnda sadamalinna teile koha pääle 
üle roiia (näit. Pori ja t), lett ajajooksul oli kalda kerkimise 
tõttu meri linnalt ikka enam ja enam taganenud. Et Lääne
meri mähe loolane on, fiis külmab ta taimel laialt kinni. Soo
memaa edelapoolne rand on käärudelt kõige rikkam, liin lei
dub ka kõige enam laari, milledelt flhroena toored kõige 
tähtfamad on.

Hlaapind. Soomemaa on ka alg-aja lademetelt (raudkii 
milt ja t.) põhjaga laulikmaa, mis ainult kohati üle 200 meetr- 
merepinnalt kõrgemale tõuleb. See laulikmaa nõnda nim. 
„B a 11 i kilp- ulatab lääne pool üle Rootlimaa Norramaani 
ja läheb keskel nii madalaks, et ta Põhja lahe sünnitab. Põhja 
lahelt ida pool alub Soomemaa, lääne pool — Rootlimaa. Maa
kera alg-ajalt laadik on Soomemaa luuremalt õlalt ikka mõi
samaa olnud ja ei ole teda mitte kunagi pikemat aega mere
maad katnud. Sellepärast leiame meie liin ka wäga anna 
alg-aja lademete pääl merewee tegeroufe läbi sündinud lade
meid (lüwakimi, marmor ja m ). Tuule ja lademete läbi laja- 
tuhandate ja miljonite aastate jooksul on alg-aja mäed ja kõr-
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gendikud tasandatud. Heäranis luuri muututi tundis tiin jää- 
/ ajal, kus Soomemaa tuure Skandinaaroia-Wene jääliugustiku 

all oli, mis loode poolt kagu poole roaga pikkamisi edasi nih
kus. Jää liikumise läbi tekkisid siin kaljusel maapinnal luured 
praod, roaod ja orud, mis pääle roee kadunule mailamaal meega 
täidetuks jäid ja järmi ning toolid lünnitalid. Illis liin hari
likult mägedeks nimetatakle, ei ole muud kui järmede ja jõ
gede mahel olemad meelahkmed, I. t. leisma jäänud kaljujaod. 
Kõige kõrgemad an need meelahkmed Soomemaa põhjapooltes 
otas, Põhja-Jäämere ja Läänemere Põhja lahe jõgikondade ma
hel. Tähttam nendelt on kuni 600 meetr. kõrge „ UI a a n I e 1 k a “ 
(„maalelg“) — graniidi maaleljak, mis Horra-Rootlimaa raja 
äärelt algab ja läält lõuna poole pöörab, kus ta mitmesle ka
ruste jaguneb. — Suured kaljud on sammaldega ja okaspuudega 
kaetud, kelle juureroarred sagedasti üsna paljalt maapinnal 
näha on. Iseäraliseks tähtsaks Soomemaa looduslifeks rikkuseks 
peab turmaft nimetama, mis alles miimalel ajal küte- ja roäe- 
tisainena laiemalt on tarroituiele maetud.

Pool kõigelt Soomemaa pinnalt on põlluharimiseks täitsa 
kõlbmatu, 40°/o on metsa all ja ainult 10°/o kõigelt maapin
nalt on harimileks kõlbulik lumine ehk liimune põld.

Järmed ja jõed, mitte kuskil muukeru pinnul ei leiu 
meie nii pulju järmi kui Soomemuul, mille pärult ledu muud 
ku „tuhun d e järroe muuks**  hüütukle. Kõikidel Soome- 
muu järmedel on roägu loogelised kaldud, mesi on nendes leige. 
Järmed on liin luuremult olult kärestikkudelt ning koskedelt 
rikuste jõgede läbi ühendutud. Hiilumuluguled on ku need 
jõed, millede läbi järmed omu mee merde fuudumud. Sui mu 
järro, kõige luureni Soomemuu järmede leult, on tõepoolelt tuur 
järmede kogu. Sõimu kueround ühendub järroe Soome 
lahegu. Soome lohe ääres, kus Sõimu kuunul ulgub, ulub täh
tis Wiiburi kuubulinn. Suimu järroett rooolub Wuoktu jõgi 
vkuultu Jmutru kotegu) Euudogu järroe. Suime järroe ää
res ulub tuttu ro turoituskoht Euppeenrantu (Willmunttrund). 
— Päijäne järro tundub omu roee Kymmene jõe kuudu 
Soome lahte. Räti, Oulu ju Kemi järroed tuuduroud omu 
roee Põhju luhte. Räti järroe juures on Tomp ere roeekotk, 
kõige toredum ju tuurepärulitem Euroopa roeekoskede leult. 
Selle roeekole jõud puneb Tumpere tööstule ringkonnu roubri- 
kutes ju töökodudes mutinud käima. Siin ulub Räti järroe kaldal 
üks kõige tähtsamatelt Soomemaa roabrikulinnadelt Tampere 
(Tammerfors), puuroillase riide, kaleroi- ja malinaroabrikutega.

Kliima. Teiste lellelama geograafilile laiule all oleroate 
maadega roõrreldes, on Soomemaa keskmine aastatemperatuur 
kõrgem, kus juures liin talro pehmem on ja luroi jahedam. 
Pääle lelle on Soomemaa kliima kaunis niiske. Reid kliima 
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omadufi roõib lellega seletada, et Soomemaa Atlandi ookeani 
lähedal asub, aga meel enam sellega, et siin läänetuuled roalit- 
servad. Ketoade algab siin hiljemalt kui harilikult selle laiuse 
all, sest sulam mere jää jahutab õhu ära. Sademeid on kõige 
rohkem lõuna pool. Wäga kahjulikuks nähtuteks peab siin sa
gedaid, aga täiesti juhuslifi hommikukülmah arroama, mis ke- 
roade poole survet, iseäranis kartulipõldudet suurt kahju tee
mad, ja kartul on siin rahroa päätoiduaine.

Toimekata?. Kõrgendikud põhjarajal roälja armutud, asub 
Soomemaa okasmetsade määs, männa- ja kuusepuu
dega, millede seas kadakas, kask, haara ja lepp ette 
tuleraud. Kükist ju otru külrautakse kuni põhju nubujoo- 
neni, kueru, linu ju kunepi kusrautus lõpeb lõunu pool 
sellest joonest äro.

Kahmas. Soomemaa elanikkudest on üle 86°/0 meie kõige 
lähemad sugulased — soomlased, umbes 13 ,/2°/o on *̂ n 
rootslasi ja 1/2% ümber teisi rahtuaid (raenelafi ja 
I a p I a f i.)

Hahroa töö ja aineline ning haridusline järg. Suurte 
metsade tõttu on ka raäljaraeetaroad palgid rahraale tähtsaks 
sissetuleku-allikaks saanud. Metsad on Soomemaa rikkuseks, 
sellepärast kantukse tiin ku mettude eest suurt hoolt. ITletlod 
on tükkideks joototud; iga uustu ruiutukse üks tükk muhu, 
nõndu et seni kui roiimune metfutükk muhu on ruiutud, esi
mene otu jubu jällegi pulgimetfuks on sirgunud. — Metsu ja 
metsasuadusi (raaiku ja torma) roeetakte Soomelt Põhja lahe 
ääres, Oulu jõesuus usurau Oulu (Uleaborg’i) sadamalinnu kuudu 
raälju ju ku teinult lõunupool usurau Flikoluikuupunki 
sudumulinnu kuudu. Puukuupu raeetukse raälju ku Soome lohe 
ääres uiuraute Kotka ja Wiiburi sadamalinnade kaudu.

mäetööstus on Soomemaal ka kaunis kõrgel järjel, 
iseäranis palju murtakse raudkiroi. Soomemaa elanikkude pää- 
mure on põllutöö, mida hoolega tehtakte. Kuid põllupind 
ei ole tiin roiljafigitara, maid suuremalt osalt kaljune ja soone. 
Sellepärast nõuab maa põllukstegemine palju aega ja raaeraa. 
Siin kasroanud roilja ei jätku mitte kõigile, maid seda tuuakse 
roäljamaalt juurde. Ainult kitsal ranna lauhkmaal on põllu
pind parem. Siin külrautakse rukist, kaera ja lina.

Karjakasraatamine on Soomes hästi edenenud js 
annab paljudele päätoiduft. Piimatalituted on siin eeskujuli
kult sisse Jäätud.

mere ja järroede kallastel püütakse suurel hulgal kalu. 
Selle pääle maotumata, et Soomes kiroifüfi ei leidu, seisab Vab
rikutööstus siin kaunis kõrgel järjel. Soomlased oskasid 
oma roeekoskede jõudu tarroitada: kukkuroat roeejõudu sun
disid nad elektrimafinaid liikuma panema, ning raiimased an-
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Yiaroad roabrikutek ja tehastele taruoilift elektrijõudu maoforide 
käimapanemifeks. Kõige tähtsamad on liin paberi-, lõuendi-, 
puuroillafe riide-, tu letiku-ja r auatu ab ri kud. Soome 
wabrikulinnadeft on Tampere konnal nimetamifemäärt: Turku 
(flbo) ja Pori (Björneborg) Soome edelapoolsel kaldal.

Mandute poolest seisawad soomlased kõrgel järjel, kirjaos
kamatuid ei ole Soomes peaaegu olemaski.

Kaubandus. Soomemaalt roeetakie tnälja £ääne-€uroo- 
passe pääle metsaja metsasaaduste kõige enam ro Õ i d. Soome 
mabrikukaupa tarcnitab rahmas siin suuremalt jaolt ise ära, ve
nemaale saadetakse paberit, klaasi, malmi ja lõuendit. 
Soomemaale roeetakte leiba, ja teisi toiduaineid, tuti kurt, 
kohtoi, petroleum i, raudaja mitmesuguseid rnabrikutöõs- 
tusele tarroilikka tooreid aineid. Kaubalinnadelt mõiks meel 
nimetada Tornio (asub Tornio jõesuus, kaupleb nahkadega), 
Turku (flbo) ja Hangonieme (Mango) mõlemad Soome edela
poolsel rannal. Hangonieme on ka tähtis fupeluskoht ja sada
malinn. Säält kaudu sõidab iga aasta hulk «Väljarändajaid 
Soomest rnäljamaale omale uut kodukohta otsima.

Kõige tähtsam Soome tööstuse ja kaubalinn on — Hel
singi (H e 1 f i n g f o r s) 150.000 elan., Soomemaa päälinn, Kaotsi 
kuninga õustaf-fldolfi asutatud. Siin linnas on Soomemaa 
kõrgemad walitsuse-asutused ja ülikool ning politehnikum. Hel
singi on täiesti suuremate £ääne-€uroopa linnade laadi, siin on 
luured aroalikud platsid, laiad ning puhtad uulitsad ja kenad 
jalutamHepaigad, ka rahwa hää käekäigu eest hoolitsewad ja 
häätegeroad asutused on otstarbekohaselt korraldatud. Helsingi 
on Soomemaa tähtsam tööstuse ja kauba linn. M.ere poolt käit
leb linna tugero Wiabori (Sm ea b org) kindlus («Põhjamaa 
õibraltar-). —

/ BibliotheC <
Skandinaavia poolsaar. 

'
Kõige suurem Euroopa poolsaar Skandinaavia seisab £ää- 

nemere Põhja lahe ja Põhja-Jäämere vahel mannermaaga ühen
duses. Siit läheb ta Atlandi ookeani ja £äänemere vahel edela 
poole. Skandinaavia poolsaare lõunapoolne ots on laiem ja ja
guneb Skager-Raki lahe läbi kaheks vähemaks poolsaareks.

Maapind. Poolsaare läänepoolne jagu, Norramaa, on kõrge 
kiltmaa, lääne pool kõrgete, järsult merde langevate kallastega. 
See kiltmaa on jõeorgude ja merelahtede läbi mitmesse osasse 
jaotatud, mis fjeldideks kutsutakse. Reidid on igavese lu
mega kaetud ja nendest ulatavad suured jääliugustikud alla or
gudesse. Reidides leidub kuni 2600 meet. kõrgeid mäetippufid 
(näit. 6 a 1 d h ö p i g Jõtunfjeldis). Honda kui meil Soome lahe
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Daanimaa ja Skandinaaioia poolsaare kaart.
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lõunakaldal Eestimaa kõrge paekallas („glint“) järlult alla lan
geb, nii on ka Rorra kiltmaa idapiir Skandinaavia poolsaarel 
järsu kallaku („klint“) läbi ära tähendatud. See järsk kal
lak läheb Skandinaavia poolsaarest pikuti läbi, lõuna pool, 
Stauanger i linna juurest õlgades ja põhja pool, Wene rajal 
lõppedes.

nimetatud järsust kallakust ida pool, Rootfimaal, on raud
kivi põhjaga tasandik „balti kilp", millest meie ülevalpool kõ
nelesime. Rootfimaal on selle tasandiku lõunapoolseks piiriks 
laufikmaa, mis Skager-Rakift algab ja Läänemereni ulatab. 
Sellel lauiikmaal on terme rida tuuri järvi. Selleit lauiikmaaft 
lõuna pool on Cõuna-RooHi künkline maa.

Skandinaavia läänerannal on hulk neemeiid, pooHaari ja 
kääruUd. llced käärud on kitsad, harilikult ka sügavad ja sa
gedasti üle 100 versta pikad; neid piiravad mõlemalt poolt 
kõrged kaljuseinad. Reid käärufid nimetatakse merekoolu- 
deks ehk fjordideks, fjordid ei lähe mitte otse manner
maa sisse, vaid on väga keerulised ja sopilised. fjordid ja 
nendele pikendusteks olevad orud pakuvad toredaid vaate- 
piltiiid.

Rorra lõunapoolses jaos on K r i s t i a n i a f j o r d kõige 
suurem merekoold. Tema pikenduseks on Rorramaa kõige täht
sama jõe õ 1 o mi org. Läänerannas onhardanger-, Sogne- 
ja Trondhjemfjord kõige tähtsamad.

Cääneranda mööda, põhja poole kuni Rordkyni nee
meni, on suur hulk kaljuiaarekesi, mida {käärideks kutsu
takse. Riida kaugemale rannast, seda madalamad ja vähemad 
on need saarekesed. Kus nad ära lõpevad, Jääl on veel kau
gel veealuseid kaljusid leida. Reed saarekesed ja kaljud on 
meresõitjatele väga hädaohtlikud, teed nende vahelt läbi leiab 
ainult Rorra kalamees ja loots. Põhja pool nabajoont, 68. 
põhjalaiufe-kraadi all, on kõige suurem faarekeste kogu Rorra 
rannas: Lototi saarestik.

Jõed ja järved. Skandinaavia poolsaarel on rohkesti 
jõgesid ja järvi. Jõed jooksevad siin suuremalt jaolt kagu poole, 
sest sinnapoole läheb poolsaar laumaks. Skandinaavia lääne
rannas langevad mäed järsku merde, sellepärast siin suuri jõ
gesid ei ole, vaid jõed voolavad kähisedes kaljudest alla, õige 
kõrgeid veekoskefid sünnitades. Suur osa maapinnast on jär
vede all, Rooflimaal üle 8% kõigest maapinnast. Ka Root- 
fimaa jõed ei ole luurelt jaolt muud, kui rida kitsaid järve
kest, mis üksteisega veekoskedeR rikaste jõgede läbi ühenduses 
seisavad.

Pääle Soomemaa rajal olema Torneä ja tema harujõe 
Rluorjo on Skandinaavia poolsaare idapoolses osas kõige 
tähtsamad jõed 0a 1 ja Klar, milledelt viimane Juurde We ner’i 
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järroe rooolab. Selleit järweit jookseb Goto jõgi Kattegati 
coäina. Wetter’i järcoeit cooolab Ulotala jõgi üäänemerde. 
mõlemad järrued on kaanali läbi ühendatud ja FRotala jõgi 
kaanali läbi laemafõidule kõlbulikuks tehtud, niimiiii on nende 
nõnda nim. Goto laecoafõidu kaanalite läbi Läänemeri 
Sakfamerega ühendatud.

Kliima ja loodus. Skandinaavia poolsaarel uDalitfeb 
niiske ja paras merekliima. Ct pilved edelatuultega tulevad, 
siis laavad mägede lääneküljed palju enam lademeid kui pool
saare idapoolne osa, Rootfimaa. Pooltaare läänekaldad on Golf- 
ftromi mõju läbi ka soojemad kui Rootfimaa. Suvi on pool
saare idapoolses osas soojem kui läänepoolses, aga talv palju 
külmem ja rohkete lumesadudega, iseäranis 60. põhjalaiuse-kraa- 
dilt põhja pool. Poolsaare lõunapoolses osas kasvavad ka 
juba tamme- ja bukipuud. Ülepää on Skandinaavia poolsaar 
oma looduse poolest üks kõige vaesematest Euroopa maadelt. 
Suur osa maapinnalt on igavese lumega, jääliugustikkudega ja 
kaljudega kaetud, või loode ja järvede all. Sellepärast elab 
liin ka vähe rahvalt, nimelt 10 inim. 1 □-kilom. pääl.

Rootli kuningriik.
(450.000 □-kilom. ja 51 /« milj. elan.. 1 □-kilom. pääl 12 inim.)

€t Rootlimaa (Rootsi k. S o e r i g e) Läänemere ääres asub, 
liis on tal selle mere kaudu elav läbikäimine Euroopa man
nermaaga. Selle tõttu on ka Rootfimaa ajutifelt Läänemerel 
tähtfat ofa mänginud ja oli 17 aastafaja lõpul peaaegu kõik 
lelle mere rannamaad oma alla heitnud.

Wäga tähtsaks rahva fisfetuteku-allikaks Rootümaal on 
metsad. Kivisöe puudusel tarvitatakse puid ka vabrikutes 
küteks. Pääle lelle veetakse puid Põhja lahte voolavate jõ
gede kaudu suurel hulgal iseäranis Inglismaale. — Rootslaste 

0 päätöä on põlluharimine. Iseäranis Cõuna-Rootfimaal 
(Skäne maakonnas) seisab põllutöö kõrgel järjel, lett et kliima 
liin loojem ja põllupind parem on. Siin on luured tasandikud 
viljapõldudeks muudetud. Praegu on vili Rootlimaa kõige 
tähtlam väljaveokaup (pääasjalikult kaeru Inglismaale), mäe
ta ö on Rootümaal õitleval järjel. Tähtlad on Kelk-Rootlimaa 
raua kaevandused ja rauamäed Gellioara ja Kiruna juures 
põhja pool. Rootsi raud on oma puhtuse ja sitkuse poolest kuu
lus. Tööstuleharud on maatoodede kohased: mäetöõ, 
puu- ja metallitööstus.

Rootfimaa rikkus feilab põlluharimises, 
metsades, mäekaevandustes ja veekoskede jõus, 
kuid viimaseid tarvitatakse alles jaolt.
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Rimetamifcroäärt on ka kalapüük mererandadel ja jär- 
roedes. Ehk küll rahroas Rootfimaal nii mitmel töö-alal omale 
eluülespidamist rvõib leida, rändab siit iga aasta palju rahcoaft 
coälja.

Pääle rootslaste (Rootsi k. soenskar) elaroad meel 
Soomemaa rajal soomlased ja põhja pool laplased.

Tähtfamad linnad. Rootümaa päälinn on Stockholm 
(üle 400.000 elan.), roiljarikka ja toreda ümbrusega maina ää
res, mis ITlälari järroe Läänemerega ühendab. Stockholm on 
üks kõige ilusamatest linnadelt Euroopas. Ta on kõige tähtsam 
Rootümaa kaubanduse- ja tööstuslinn. Siin on ka ülikool. — 
Stockholmist kirde pool on kuulus ülikoolilinn Upfala. — Dali 
jõgikonnas aiumad Rootfimaa kõige tähtsamad mäetöö-linnad: 
fahlun mafekaeroandustega, Dannemora rauakaeroandustega 
ja Sala hõbedakaemandustega. — Nende linnade saadusid mee- 
takse Gefle kaubalinna kaudu roälja.

Stockholmist lõuna pool, Läänemere ääres, asub Stockholmi 
järel Rootsi kõige tähtsam tööstuslinn Horrköping (norHhöping), 
suurte kaleroiroabrikutega. Wetteri järme lõunapoolsel kaldal 
asub Jönköping’! (jöntthöpingi) linn, tähtis tuletiku ümbri
kute poolest. — Läänemere ääres, Ölandi saare reastas on sa
damalinn ja merekindlus Kalmar. — ööta jõesuus on Rootsi 
teine kaubalinn Göteborg (140,000 elan.), suurte reabrikutega. 
Göteborg on suure roeetee ääres, mis jõgede ja kaecoandite 
abil Kattegati roäina Läänemerega ühendab. — Sundi roäina 
ääres, Kopenhageni reastas, asub Rootsi kolmas kaubalinn. 
Malmö. Siit iõidaread aurulaeread Paani- ja Saksamaale. —

Mõrra kuningriik.
(ligi 525.000 □-kilom. ja ligi 5 milj. elan.; 1 □-kilom. pääl 7 inim)

Florra kiltmaal on roäga karm loodus, sellepärast elab liin 
kaugelt suurem osa rahreaft külmade põhja- ja kirdetuulte eelt 
kaitstud Htlandi ookeani merekoolude randadel. Siin on Golf- 
Ttromi mererooolu tõttu kliima palju soojem kui harilikult sel
lesama laiuS-kraadide all. Kalapüügi ja merekauban- 
dute läbi elataroad endid siin ka 2/3 kõigist Norramaa elanik
kudelt. Juba keskaja! olid norralased, normannide nime all,, 
kui julged meresõitjad ja kardetumad mereröövlid tuttaread. 
Oma meresõitudel on nad Islandi saarele, Gröönimaale ja 
Põhja-Hmeerika mannermaa kirdepoolsele rannale jõudnud.

Metsa- ja puutööstus annavad norralastele ka hääd 
sissetulekut, sest viies osa Norra maapinnast on metsaga kaetud, 
(kuused, männad ja kased).
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Kicoiföe puudumile tõttu ei ole tDobrikutööstus, ifeäranis tiin 
leitaroate metallide ümbertöötamine, mitte edenenud, feft Terav
mägede saartelt toodamaft kirvilööst ei jätku kuigipalju. Wab- 
rikutööstufel on siin aga suur tulevik, kui suurte veekoskede 
jõudu („v alge kivisüsi") mölinate käimapanemHeks vabri
kutes enam tarvitusele võetakse.

Pääle kalade (luured turfakalad, heeringad ja m.) 
veetakse Norramaalt kõige enam metsa, puukaupa ja pa
berit välja.

Horra rand.

Rahvahariduse poolelt on Norramaa üks esimestest Euroopa 
riikide seas, lest vaevalt leidub siin immelt, kes lugeda ja 
kirjutada ei oska. Rahvakoolis on Õpetus lunduslik ja makluta.

Tähtsamad linnad. Norra kuningriigi päälinn ja töös
tuse, kaubanduse ja vaimuelu keskkoht on Krisfiania (üle I/4 
milj, elanik.), Kristianiafjordi kaldal. See linn on ka lelle 
poolelt tähtsaks saanud, et ta ümbruses viljarikkad põllud ja 
luured raualademed on. Pääle lelle on linnal hää ladam ja 
ta on raudteede läbi kõikide Skandinaavia poolsaare tähtsa
mate linnadega — Stockholm i, Göteborgi ja Trondhjemlga 
ühendatud. Aurulaevade abil seilab Kristiania tähtsamate 
Inglile ja Läänemere linnadega ühenduses. — Kristianiaft edela 
pool asub Kongsberg i linnake, hõbedakaevandustega. —
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Florramaa lõunapooles otsas on Kristian[and’i sadamalinn; ta on 
korrapärasemalt ehitatud linn Norramaal. — VViimasest loode 
pool on Stavanger, maga tähtis heeringapüügi poolelt. — 
Norra läänerannas, Hardanger- ja Sognefjordi mahel, atub 
Bergen, kalakauplute poolelt kõige tähtfam Norra ladamalinn. 
Ileäranis palju meetakle liit heeringaid ja kuimatatud turfakalu 
mälja. Bergeni maakond on mäga niiske kliimaga: mihma 
sajab siin õige rohkesti. — Bergenist põhja pool on Trondhjem, 
miljarikkas maakonnas, finn on raudteede läbi Läänemerega 
ja Skager-Rakiga ühendatud. Wälja roeetakfe siit puid, aia- 
milja ja maske, mida Röraas’e (rööroofe) linnas kaematakle. 
Narvik i linna kaudu meetakle Terammägede laarestikult kimi- 
lüli Norra- ja Rootlimaale. — Põhja-Jäämere kaldal on Ham- 
merfeft, kõige põhjapoollem linn maakera pinnal. Detsembri
kuu sees ei tõule päike liin terme nädala jooklul ja niilama 
^i lähe päike lumel juulikuus nädala jooklul looja. Sellel 
linnakesel on hää sadam, mis ilmaski kinni ei külma.

Daani kuningriik.
e <ikna alumaadeta 40.000 Q-kiloni. ja ligi 3.000.000 in., 1 □-kilom. pääl 

69 inimeit).

See mäike riik asub J ü ti poolsaarel ja lellelt ida pool 
ülemate laarte pääl Wiimastelt on Seeland ehk Själland, 
iünen, Caaland (lõllan), Cangeland, Polster, ja 
Bornholm kõige tähtlamad. Atlandi meres on färöefi 
saarestik ja Islandi laar Daani päralt.

Daanimaa läänepoolleks piiriks on Sakla meri, põhja
poolteks Ska ger-Ra k'i ja Kattegafi mäinad ja idapoolleks 
rajaks Läänemeri. Lõuna pool puutub ta Saksamaa külge. 
Oma õnneliku seisukoha tõttu Saksa ja Läänemere mahel roalit- 
fes mäike Daani riik mitme aastasaja jooklul laemafõidu üle 
mõlemate merede kaudu.

Hlaapind ja loodus. Põhja-Sakfamaa lauiikmaa läheb 
kirde poole edasi, Jüti poolsaarele. Selle pooltoore idakallast 
mööda läheb rida künkaid kuni poolsaare põhjapoolse tipuni, 
5 k a g e n’i neemeni. Need künkad on jaolt tamme- ja buki- 
metladega kaetud. Küngaste mahel on Uimase famipinnaga orud, 
hääde põldude ja auladega. Rlägelid Daanimaal ei olegi. Ida- 
rannas on luured lügamad merekoolud, hääde sadamatega. 
FRerekooludett on Cimfjord kõige tähtsam. Jdarannal asub 
ka tööstuse ja kaubalinn flarhus (oorhus).

Lääne pool on maapind tasane ja madal, mäga kehma 
toote ja Uimale maapinnaga. Narma leidub liin Uimalt lami- 
pinda ja uhtmaad, kus põlluharimine ja karja-, ileäranis lam- 
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bakasroatamine toõimalik "on. madal, liirvane läänerand on 
luitede ja osalt ka muldede läbi merecooogude eest kaitstud 
Siin on hulk landutid, mis nüüd õlalt kuitoaks on lastud ja 
karjamaaks muudetud. leised on kõige kurroemad maakohad 
Daanimaal. Jüti poolsaare läänerannas puuduroad merelahed 
ja lelle tõttu ka sadamad, Sagedad tormid teemad ta mere
sõitjatele hädaohtlikuks.

Daanimaa saartest on ainult Bornholm künkline, 
teised on madala ja lau maapinnaga. Põllupind on siin iaroine 
ning tuiljarikas ja annab hääd roilja- ning heinafaaki. Boani 
saarte suurem ilu on toredad bukimetlad.

Saarte wahelt läbi wiiwad kolm mäina: Sund, Suur 
ja Wäike Beit Läänemerelt Saksa merde. Kõige tähtsam 
nendelt, sest kõige lähem ja otsem, on 5 und (Õrefund), See- 
landi saare ja Skandinaaroia poolsaare roahel.

Kliima. Daanimaal on täiesti pehme merekliima. Kesk
mine aastatemperatuur on Jüti poolsaarel -j- 7 kuni -j-8° C. Lää
nerannas on kliima natuke soojem kui idarannas, Jüti pool
saarel külmem kui saarte pääl, kus taimel sagedasti ei külmetagu

Kahmas. Daanlafed on Germaani suguharust ja Luteruse 
usku. Ilad räägiroad Daani keelt, mis ka Norramaal kirja
keeleks on. Kaotsi keelega on Daani keelel suur farnadus. 
Rahmaharidufe poolest seisab Daanimaa Euroopa riikide seas 
esimesel kohal.

Daanimaa elanikkude päätõö on põlluharimine ja 
karjakasmatamine. mõlemad on siin nii kõrgel järjel, et nad 
teistele rahmastele eeskujuks mõimad olla. Rukki kärmal 
külroatakfe kaeru ja mäiktel mõõdul nisu. Ka tuhkru- 
nairi kasroatamine on miimasel ajal jõudsasti edenenud. 
Kooduloomadeft kasroatatakie hobusid, roeiteid, lambaid 
ja sigu. Suurt rõhku pandakfe piimatalitute ja iseäranis 
mõimalmistamise pääle.

Rannarahmale annab ka kalapüük ühe jao päätoidutt,.
vabrikutööstus ei ole nimetamiiemäärt: siin puudub kiroi- 

süsi ja roeekoskede jõud. Wäga tähtis on aga Daanimaa 
kaubitsemine, sest Daanimaa on kahe mere roahel ja täht
sate mereteede ääres. Wälja roeetakfe roõid, lambaroillu 
ja roilja.

mitte kuskil Euroopa riigis ei ole rahroas nii jõukas ja 
oma olekuga rahul, kui Daanimaal.

Daani riigi roalitsuseroorm on piiratud ainuroalitfus. Par
lament on kahelt kojalt (£olketing ja Landsting) koos, folke- 
tingi liikmed roolib rahroqs, kuna Candstingi liikmed ainult 
jaolt roolitakse, jaolt malibule poolt nimetatakse.

Seelandi laare idarannal olub tore riigi päälinn Kopen- 
hagen ehk Kjöbenhaun (kööbenhaun; agulitega kokku 600.000 
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inim.). Kcpenhagen on Daanimaa polifikaline, kaubandule, 
tööstufe ja maimuelu keskkoht. Hinna edenemise ja Õitsemise 
põhjuseks on ta suur kauplemine, äee mõis tiin sellepärast 
nii edeneda, et Kopenhagen tähtsa meretee ääres on. Pääle 
lelle on linnal roäga hää sadam, sest meretuulte ja -moogude 
eest kaitseb teda flmager’i saareke. Kopenhagenis on Daani
maa ülikool ning teised kõrgemad õpeasutused ja Skandinaaroia 
muinasasjade muuseum.

fär-öer (l^l^dasaared) asuroad Atlandi ookeani põhja
poolses osas. Siin külitakk otre ja roähesel mõõdul ka kaeru. 
Aedades kasroaroad saare- ja roahtrapuud; metsad puuduroad 
täiesti, llläekülgedelt leiaroad lambad omale toidust. Lam
bad on elanikkude suurem rikkus. Kalapüük annab rohket 
saaki.

Islandi saar.
Island, üks kõige suurematest Euroopa saartest (1OO,QOO 

□ kilom.), on tulemägede sünnitus. Siin elab 80.000 inimest. 
Need on norralased, kes sinna elama jäid, kui Norramaa ennast 
DaanimaaH lahti lõi. Rahroas elab enamasti ranna äärt 
mööda ja orgudes. Saar on suuremalt osalt jäälademikkudega, 
tühjade laaroaroäljadega ja liiroakõrbetega kaetud. Siin on 
rohkesti suuri jääliugustikka, tulemägesid ja keeroa roee alli
kaid. Wiimasteft on õeyhr kõige tähtsam (ro. pilt maade
teadus I. Ihk. 27). Põlluharimine on roõimata. Kõige tuttaroam 
tulemägi on siin Hekla. Metsa ei ole liin pea sugugi, — 
ainult mõned kidurad kased ja roäikeled pajupõõsad puuturoad 
silma. Elanikkude tähtsamad tegeroufeharud on karjakasroata- 
mine, kala-, hülge- ja linnupüük. ToidutaimedeH kasroatatakle 
siin ainult kartulid j« kapsaid. Loomadelt peetakse siin 
kõige rohkem lambaid.

Jslandi päälinn on Reykjaroik (reekkjaroik). Siin on 
gümnaasium ja ülikool, trükikojad, mitu ajalehte ja kirjandu
seselts.

Daanimaa päralt on Ameerikas Gröönimaa. Selle 
taare elanikud, daanlafed ja eskimod, elaroad kala- ja 
mereloomade püügist. Daani asundustes on elatu kaubaroa- 
hetus eskimode ja daanlaste roahel.

inglismaa ehk ühendatud Suur-Britannia ja Iiri
maa kuningriik.

(315.000 n-kilGm. ja 45 milj, inim., 1 □-kilom. pääl 144 inim.)
Piirid. Jnglismaa ehk Briti saarestiku põhja- ja lääne

poolseks rajaks on Atlandi meri, idapoolseks rajaks Saksa meri 
ja lõunapoolseks Briti kaanal (Knglish channel = inglilh
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tfhennel) chk'fa FRanche ja D o d e rj ro ä in ehk Pas de Calais. 
Selle faarestiku kõige tähtsamad saared on Suur Britan- 
nia ja Iirimaa. Püüle selle on siin hulk (üle 900) ruähe- 
maid saari [Wight (uait), ITlan (men), Bng 1 esea (engHi), 
Hebridi, Orkadi ja t. saared).

Inglismaa kaart.

Inglise ranna wetesse on saari murdu laiali pillutud, 
iseäranis rohkesti on neid Shoti ranna läänepoolse külje all 
asumas. .
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Briti saarte rannaviirule on meri faehambulife kuju an- 
nud. Kohati ulatavad lahed sedavõrd kaugele mõisamaa sisse, 
et Suur- Britannia laare laius paiguti kõigelt 50 verstani 
küünib. Iga lääne rannas oleva lahe kohal on ka lääneran
nas laht olemas. Üloni laht kujutab endalt merelainete alla 
maetud orgu, mõni jälle avarat ning pikka, trehtrina mere 
poole pöördud jõesuud.

Suur Britannia rannad on suuremalt jaolt kõrged, kohati 
ifegi kaljused. Ainult osa idarannaft, W a 1 h’i (uäfhi) lahe ja 
T h a m e s’i (temli) jõesuu vahel, on madal.

Inglite jõed ei ole mitte väiksed. Nende allikad on kas 
kingusarnasel kõrgendikul, nagu T h a m e s’i (terale) jõe omad, 
või jälle mägede nõlvakutel, nagu 5eoe r n’i, 0 u le i (uuli) 
ning Trenti omad, kuid jõed iie voolavad kogu aeg talan- 
dikka mööda. Seepärast ongi nad kogu oma pikkusel laeva
dele käidavad, teda enam meel, et veepind meretõulu ajal 
jõenõvas suuresti tõuseb. Briti kaanalis ulatab veetõus 3 — 4 
sülda kõrgele. Kaubaveo kergenduseks on suuremad jõed üks
teisega kaevandite abil ühendatud, millede pääl laevad sõita 
võivad (kaevandite pikkus ulatab üle 41/2 tuhanda kilomeetri).

Kliima ja loodus. Suur-Britannia saar on 800 versta 
pikk ning ulatab Kiievi laiufekraadift Petrogradi laiule- 
kraadi jooneni. Kuid laiuskraadide vahet kaotab kliima 
rõskus, nii et üksnes Schoti kiltmai! külmem kliima valitseb 
kui Inglismaal. Briti saartel on merekliima vilu tüvega, 
lühikese ja looja talvega, elati pilves taevaga ja sagedate 
vihmasadudega. Talv on siin nii loe, et ifegi Põhja- Iiri
maal mirdi-, loorberi- ja tlipreslipuud ja mitmed teised lõuna
maa taimed väljas kaevavad, üleri ei külma liin ilmaski 
kinni, niisama on jõed talv otsa jäält vabad ja üksnes Schoti 
järvedel võib talvel liugu lasta. Harva juhtub, et kesktal
vel külm alla nulli langeb; lumi seisab õige lühikest aega 
maas. — Suvel ei ole Briti saartel mitte palav, ning päike- 
lepaistelifi ilmu näeb nõnda harva, et paremad õunte ning 
pirnide seltsid mitte ei valmi.

Inglismaal sajab rohkem vihma kui Curopa mannermaal: 
vihmaseid päivi on aastas üle 200.

Sademete rohkuse tõttu on Inglile karjamaadel iseäranis 
lopsakas rohukasv. ületlad on peaaegu täiesti ära hävitatud. Aga 
Teile pääle vaatamata ei ole Inglismaal stepi loomu, vaid maa
kohtadel on siin ennem puiestiku nägu, selt igal pool põldude, 
karjamaade ja külade ümber, ka teede äärde on puud istutatud.

Kahvas. Suurem jagu Inglismaa rahvalt on inglased, 
flemad on keltide, roomlaste, sakslaste ja õlalt ka prantslaste 
järeltulijad. Inglile keel on Prantlule ja Saki a 
keele ainetelt tekkinud. Kelti keele füvelid leidub ka 
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Inglile keeles. Keltide segamata järeltulijaid leiame Suur- Bri- 
tannia laare põhja- ning edelapoolses jaos ja Iirimaal.

Usu poolest on enam kui pooled elanikud Rnglikani 
usku. Pääle selle leidub kiin ka teisi protestantifid ja kato- 
I i kl a I i. Iirimaal on katoliklafed ikka enamuses olnud.

Rahrna töö ja aineline järg. Inglismaa on suur- põllu
pidajate maa: kaks kolmandikku kogu maalt on iuurmaa- 
omanikkude päralt. Maa renditakse tükkide kaupa rentnikkude 
kätte, keda farmeriteks kutsutakse, ning teraroilja madala tu
ruhinna tõttu, mis mujalt odaroalt sislemeetawa roilja läbi 
alla on roajunud, ei kata tihtipääle paremgi lõikufeaasta töö
käte kulusid tasa.

Põllupidamiselt elatab ennaft Inglismaal kõigelt 1 miljon 
inimest. Shotimaal on see arm koguni neli korda rnäikfem. 
Üksnes Iirimaa on sõna tõsisemas mõttes põllutöömaa, kus 
maaelanikka 3 miljoni on: nad elacoad aga liiaks raskeis 
tingimistes mõisate maa päti.

Inglismaal on roiljaiaak suurem kui kuskil mujal. See ei 
ole ka ime, sest pdl«u, mis wähem saaki annab, ei moeta 
üleüldse külmi alla. Enam kui pool osa põllumaast on kaerte 
all; lelle järele tuleb oder, ning Iksnes miies osa põllumaalt 
kasroab nisu, nii et kõik elanikud endid mäljast sissemeetama 
roiljaga toidaroad. luurroilja ning roiljapuuaedu pee
takse laialt, selt mürske keedumilja ning marjade järgi on 
nõudmine linnades suur.

Inglite majapidamise alus on k a r j ak as m a t u s. nii
dud ning karjamaad kalaroad 9/8 Inglismaa pinnalt; põlludki 
roõetakfe pooleldi ristikheina ning loomanaeriste alla. Inglis
maa on ka oma ratfahobuste poolelt kuulus, keda flra- 
bia tõult on roälja arendatud.

Siiski ei jätku luureroiilililelt ning eeskujuliselt karjapi- 
damilelt kogu rahroale ta tarroiduste täitmifeks ega tööstuse 
tarroeteks: roäljamaalt roeetakfe Inglismaale küll kariloomi ja 
liha, küll roõid, küll roilla tisse.

TõõharudeH, millede roaral rahroas omale päätoidust 
muretseb, on Inglismaal kõige tähtsamad: mäekaeöcndus, 
roabrihutööstus ja kauplemine. KiroHõe ja raua kaeroa- 
mise poolelt, kõiksugu metallist tarbeasjade roalmista- 
mise, puuroi Hale ja ro iil ale riide kudumite kui ka 
laeroaehitamite poolelt on Inglismaa etimene riik maa
ilmas. Kõrgel järjel seilab Inglismaal ka linale riide ja 
naha roalmistamine.

Töõstutes on praegu 10 miljoni inglaft tegeroutes, ühes 
perekondadega aga sünnitab töõlistekiht Inglite rahroa enamuse.

Olgugi et tõöstule-alal Ühisriigid Inglismaalt ette on 
jõudnud, kauplemifes jääb roiimane ometi esimesele ko
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hale maailmas. Kauplemise ning merefõiduga ela
tab end kümnes o f a kogu J n I i f e rahmaft. Töäs- 
tufe produktide mineku kindlustab kaubitsemine ning temalt 
oleneb enamjaa inglaste teenistus.

Inglile kaubandus on oma laialiste alumaade ja päratu 
luure kaubalaeroastiku tõttu, mille samalt ühelgi teile! riigil 
ei ole, nii kõrgele järjele jõudnud. Inglile ümbrikute produk
tid lähemad kõikidesle maailma-jagudesfe laiali. Nende alemele 
toodakle Inglismaale toorelt kaupa, millelt mabrikutes kõik
sugu tarbeasju roalmistatakle. Reed mabrikuprotuktid miidakle 
jällegi ilmaturule müügile. Rende määrtus on aga ümbertege
mise läbi mitmemõrra tõusnud, toore ostumaterjaaliga mõr- 
reldes.

niäetöö, ma brik utööstule ja kaubanduse 
pääl põhjeneb pääasjalikult Inglismaa rikkus 
ja ro õi m.

Rahwaharidufe eest kannab siin niihästi seltskond kui 
ka roalitlus hoolt. Rahmakoolis on õpetus maksuta ja sun
duslik. Rende jaoks, kes edasi tahamad Õppida, on õhtused 
kursused, tehnika-ja muud koolid asutatud.

njaiiffufekord. poliitikaliselt on „Ühendatud 5uur- 
Britannia ja Iirimaa kunigriik" kolmest kuningrii
gilt koos. Rende! kolmel riigil: Inglismaal, kiilamas mõt
tes, 5 ch oti maal ja Iirimaal, on igaühel oma iie teadused 
ja malitsusekord. Inglite kuninga roõim on parlamendi läbi 
kittendatud.

Inglite parlamendi ülem- ehk lordidekojatt mõtamad 
ota 500 etiroanematelt lordi nime pärinud tuurmadomanikku 
ja alamkojalt 670 linnade ja maakogukondade paolt 7 
aasta pääle raalitud laadikut.

inglismaa.
(150.000 □-kilom., 36 milj, inim., 1 □-kilüm. pääl 238 inim.)
5uur-Britannia laare põhjapooltelt õlalt kuni ta edela- 

poolle, CornraalTi, lerraani läheb pikuti mägestik läbi ja 
5o 1 ra ay lahelt kuni Tyne’i jõe luuni põigiti laulikmaa. Wii- 
mane jaotab laare kahte alaste. Põhja pool lellelt laulikmaalt 
alub Shotimaa ja lõuna pool Inglismaa.

Pdhja-Jnglismaa. Sellelt laulikmaalt läheb lõuna poole, 
kuni Trenti jõeni, Põhja-lnglile ehk Pennine mä
gestik. See mägestik lahutab Tyne’i ja Trenfi jõgikondalid 
JTlerley jõgikonnalt.

Põhja-lnglile mägestikult lääne pool ja temalt laulikmaa 
läbi lahutatud on Cumberland’i (kõmberlendi) m ä- 
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g e s t i k. mõlemalt mägestikult kaecoatakle palju kiwi- 
I ü I a.

Põhja-Jnglismaal on kõige tähtfam linn Newcastle (njukall), 
Tyne’i jõe ääres (300.000 inim.). Newcastle on kolmas Inglis
maa kaubalinn ja kiroifäe kauplemise poolest kõige tähtfam 
linn Euroopas.

Edelapoolne Inglismaa. Inglismaa edelapoolses jaos ort 
kaks mägestikku: \X7ales’i (ueeHi) ja sellest madalamCorn- 
malli (kõrnuali) mägestik.

Iiri mere ja Bristoli lahe roahel olem Wales’i mägestik 
on enam kiltmaa laadi. Põhja' pool on tema kõrgus 300—400 
meetrit; 5 n o ro d o n ’ i (snõwdeni) mägi on isegi 1 kilom. 
kõrge. Siin on suure 5 e o e r n i jõe allikad. Põõsastikud, 
karjamaad ja heinamaad teemad karjakascoatamHe 
roõimalikuks. Kagu poole lähemad Wales i mäed madalamaks. 
Siin on enam suuremaid ergutid, kus põlluharimine mõimalik.

' Males! maakonna tähtsad töõharud on mäetõõ ja 
roabrikutõöstus. Mägedest kaematakse iseäranis palju 
rauda ja kimHütt. Kahmas on siin suurelt jaolt k e 11 i d.

Mäetõõ keskkohaks on merthyr-Tydfil (teidmil), suurte 
raudteeroopa-mabrikutega. — Kõige tähtsam kimiföe mäljameo 
sadam on Cardiff (200.000 inim.), Bristoli lahe ääres. — 
Sroanfea (suansi) linnas (100.000 inim.) on suured mäfemabrikud.

Briti kanali ja Bristoli lahe roahel olem CarnroalFi mä
gestik on palju madalam kui Walesi mägestik, Mäed on 
siin mõfastikuga kaetud. Ka turbafoofid leidub siin küllalt. 
Lõuna poole pöördud orgudes aga kasroamad lõunamaa tai
med lahtise taema all. Siin on üle terme saare kõige lopsa
kam taimekosm. Seda tuleb õolfitromi mõju läbi seletada.

CarnmalFi maakonna kõige suurem rikkus on aga luu
red tina - ja maselademed. Selle kärmal on meel ka
lapüük ja aiatöö tähtis. Kahmas on siin suuremalt jaolt 
k e 11 i d. CornmalFi poolsaarel on kõige tähtsam linn Plymouth 
(plimmöis, 150.000 inim,), lõunarannas. Plymouth on tähtis 
kaubalinn, hää sadamaga, ja kõma merekindlus. —

Jda-Inglismaa. Walesi ja Cornmalll maakondadest ida 
pool asub künkline Inglile lauhkmaa. Bristoli lahest läheb kuni 
Humberl laheni küngaste rida, mis Thamesi ja Trenti jõgikon- 
dalid Seoerni jõgikonnast lahutab. Nendest küngastest loode 
pool olem maakond on möga kehroa põllupinnaga. Selle eest 
on siin Pennine mägestikus aga möga rikkad raua- ja kiroi- 
söel udemed, mis lelle maakonna kõige tähtsamaks tööstuse 
keskkohaks on teinud. Iseäranis tähtis on liin raua- puu
villa- ja millatöostus. Terme maakond on üks linnade, 
külade ja mabrikute rida. Igal pool, niikaugele kui film ulatab, 
tõuferoad fuitfupilroed taema alla. Sagedasti on ifegi Prantfus- 
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maa rand fuitfuga kinni maetud, mitte ükfi majad, waid ka 
puud ja isegi rohi on tahmaga kaetud. Igalt poolt kostab 
masinate mürin, tühistamine ja sumisemine. lerwelt maakon
nast käiroad risti jo põigiti maanteed, kaetnandid ja raudteed 
läbi. Liikumine nende pääl seisab ainult pühapäiroil.

RahmaH elab siin nii paksult, et üle 600 inimest ühe 
□-kilom. püüle tuleb.

merfey jõgikonnas olem JTlanchester (menHhester, 700.000 
inim.) on puumilla-toõstuse poolelt esimene linn maailmas. 
Rägu teised suured tööstufelinnad, nii on ka Manchester ainult

Inglile roabrikulinn.

tuure hulga linnade ja olemite keskkoht, kus igaühes suured 
puuroilla-mabrikud alumad. Manchesteri linna roõiroad kae- 
mandi kaudu ka merelaeroad sõita. — Lääne pool, JTterfey jõe 
suus, ahib Liverpool (liromerpuul; 800.000 inim.), teine Ing
lismaa kaubalinn Siin on puuroilla ja muu toore kauba pää- 
ladu terme Inglismaa jaoks. — Liverpooli kaubalaeroastik on 
suurem kui terme Rorra kaubalaemastik. — Manchesterist kagu 
pool, Trenti jõe haru Oufe’i (uusi) jõgikonnas, atub Sheffield 
(Iheffild; 500.000 inim.). See on esimene linn maa pääl 
oma terasetööstuse, iseäranis nugade-roalmistamite poolest. — 
Temalt põhja pool on Ceeds (liids; 500.000 inim ), roäga täht
jate miila- ja kalemiroabrikutega. — Sheffieldilt lõuna pool 
alub Hottingham (nõtingem; 300.000 inim.), tähtis puuroilla 
roabrikute poolelt. — Edela pool, Trente jõgikonnas, on Bir
mingham (börmingem; aleroitega 600.000 inim.), luure raua- 

103



ja ferafetööstufe kefkkoht. Siin linnas roalmistatakfe ühe nädala 
fees enam rauakaupa, kui mõnes mannermaa roabrikulinnas 
terme aasta jooksul. — Humberi lahe ääres on kaubalinn Hull 
(häll; 300.000 inim.) — Iseäranis elaroasti kaupleb ta Lääne
mere sadamatega, kuhu palju Inglile coabrikukaupa roeetakfe.

Kagupoolne Inglismaa. Vabrikutööstuse maakonnast kagu 
pool on Inglite põllutöö-maakond, roiljakandtoa põllu- 
pinnaga. Kliima on siin kuiroem kui mujal Inglismaal. Tore
dad lopsakad niidud ja nurmed 'piirawad külasid ja Inglile 
mõisnikkude losfifid. vabrikutööstuse kõrroal on põlluhari
mine ja karjakasmatamine rahroa kõige tähtsamaks hsfefuleku- 
allikaks.

Linnad. Themfe (Thames i i jõe ääres, mitte kaugel jõe
suust, on Inglismaa päälinn London, üle 7 miljoni inim. Lon
don on kõige suurem linn maa pääl, niihästi oma kohasuuruse 
(300 Q-kilom.) kui ka rahcoa-arrou poolest. Ta on esimene 
kaubalinn maailmas, sest iga aasta siia sisserveetarvate ja siit 
rväljarveetawate kaupade hulk on peaaegu niisama suur kui ter- 
mele Prantfus- wõi Saksamaale weetawa wõi fäält rväljaroee- 
tama kauba hulk. Inglile ruabrikutööstufe-linnade leos leilab 
London ehmeles reas. London on nimelt lel põhjusel nii täht
saks linnaks tõusnud, et ta keset haritud maailma ulub ja Jng- 
lismda mee- ja raudteede keskkohaks on. London asub Themse 
jõe mõlematel kallastel. Selle jõe lügamule tõttu roõimad kõige 
suuremad merelaemad linna alla sõita, siin kaupa maha panna 
ja uut pääle mätta, mõlemad Themse jõe kaldad on sildade 
ja tunnelite läbi ühendatud. Wiimaled miimad ühelt kaldalt 
teisele, jõe alt läbi. Londoni keskmine linnajagu City (liti) 
on kõige luurem kauba- ja rahaturg maa pääl. Londoni ehi
tustelt on kõige tähtsamad: Pauli kirik, kõige suurem protes
tandi kirik maa pääl, parlamendimaja, kristallpalast ja Ken- 
fingtoni muuseum. Üksikute ilusate ehituste pääle maotumata 
ei roõi aga Londoni ilusaks linnaks nimetada. Peaaegu alati 
on linn halli udu sees. Tuhandete mabrikukorltnate suits on 
kõik mustaks teinud. Kole on mäele rahroa roiletlus, mustus 
ja roaelus, iseäranis idapoolses kidamalinrajaos.

Londonist ida ja lääne pool, Themse kallastel, ulub terroe 
rida linnukesi, mis üksteilegu ühenduses on. Tähtsum nende 
leust on Greenroich (griniHh), kuuba tähetorniga ja mereaka
deemiaga. — Londonist loode pool, Themle jõe ülemal jooksul, 
on Oxford’! linnake, Inglismaa kõige roanema ning suuremu 
ülikooliga. — Päälinnuit kirde pool, Wulhi jõgikonnus, on 
Cambridge’! (kembridfhi) linnuke, teise Inglite ülikooliga

Inglismuu lõunurunnul on kõroosti kindlustatud Dover ! 
(doooeri) linn, kust harilikult lueroud Pruntlusmuule lõiduroud;
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Bnghfon (braitn, 160.000 in.) on rikaste inglaste fupeluskoht 
ja nimetamiferoäärt kaubalinn. — Wäina ääres, mis Wighfi 
faart Inglismaalt lahutab, afub Porfsinouth’i (poortsmäsfi) 
kaubalinn ja suur fdjafadam (200.000 inim.). — P<rtsmouth’i 
lähedal on tähtis Southampton’! (faufemptni) kaukalinn, toreda 
sadamaga (150.000 inim.), Inglise postilaemode peatuskohi.

Bristoli kaecoandi edflakaldal, mäetööstuse ja põllutöö 
maakondade rajal, asub neljas Inglite sadamalinn Bristol 
(400.000 inim ).

Shoti kuningriik.
(80 000 □-kilom., 5 milj, inim , ) 0-kilüin. pääl 59 inim.).

maapind. Ulaapinna loomu poolelt mõib Shotimaad 
põhja- ja lõunapoolsesse osasse jaotada. Eõuna-Shotimaal on 
suuremalt osalt madalad metsaga kaetud mäed, mis edela poolt 
reastikku kirde poole lähemad, mägede read on sügamate 
orgude läbi üksteiselt lahutatud. Orgudes leidub palju kitlajd, 
aga möga sügamaid järroi. Ühte niisugust orgu mööda läheb 
kuulus Caledonia kaemand, mis Htlandi merd Saksa merega 
ühendab. See kaemand on üks kõige tähtsamatest selletarnas- 
test ehitustest maa pääl. Kaemandi edelapoolse suu lähedal 
on Ben-Fleois (bennneromis), kõige kõrgem mäetipp terroel 
Suur-Britannia saarel (l1/^ mersta kõrge).

Põhja-Shotimaa on Caledonia kaemandift põhja pool. 
See on kareda loomuga kiroine kiltmaa, mis samblaga, turba
soodega ja kohati kidura rohukasmuga kaetud on. mägede 
külgedel on meel praegu põliseid metsi leida, kus metlaloo- 
mad marjupaika leiaroad. Teistes Inglis- ja Shotimaa kohta
des on metsloomad ammu ära häroitatud. Käärurikaft ranna- 
miiru katab rida kaljufaari.

Kliima ja loodus. Põhja Shotimaa kliima on möga 
niiske ja taeroas ikka pilmine. Jgamefed udud, sagedased 
mihmasajud lumel ja lumesajud taimel teemad lelle moele maa 
loodule meel kurroemaks.

heäranis tähelepanemile-määrt on kitlas lauskmaa, mida 
^orth ja Clyde (klaid) niihitamad. mõlemad jõed on kae-j 
mändi läbi ühendatud. Kõik lee laulikmaa on mõrdlemili 
sooja kliimaga ja miljakandma põllupinnaga. Põllud, on liin 
kõige paremast! haritud. Selle maakoha päärikkus on tema 
Juured kimilöelademed ja rauakaemanduied. Siit 
laadama raua ja himilöe tõttu on liis ka Lõuna-Shotimaa 
mabrikutõöstus möga kõrgele järjele edenenud.

Kahmas on Shotimaal Kelli suguharult gaelid, kes 
põhjapooltel mägilel maal elamud ja oma isaisadelt päritud 
telelt, kombeteft ning elumiiüdeit miialt kinni hoiamad. Elad 
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on tööga toaefed. Päätoiduft saamad nad sisemaal lambakas- 
watamisest, mererannal kalapüügist. Põhja pool elab rahmaft 
roaga roähe. Suurem jagu Shoti rahroait elab ^orthi ja Clyde’i 
jõgede roahel oleroal lauhkmaal. Lõunapoolsed fhotlafed, kes 
pääasjalikult rnäetööst ning roabrikutõöstusest elaroad ja oma 
naabritega, inglastega, sagedasti kokku puuturoad, ei eralda 
endid inglastelt lugugi. Suuremalt jaolt räägiroad nad Inglile keelt.

Linnad, forthi lahe ääres, kinkude pääl alub Shotimaa 
päälinn Cdinburg (300.000 inim.). Ülikooli ja teiste Õpealu- 
tuste läbi on Cdinburg Shotimaa haridule keskkoht. Toreda 
roaatepildi poolelt, mis Cdinburg pakub, on ta üks kõige huroi- 
taroamatelt linnadelt Curoopas. Tööstule poolelt on Glasgow 
(glaasgo), Clyde’i jõe ääres, Cdinburgilt kaugele ette jõudnud. 
Glasgoro (900.000 inim.) on oma tööstule ja kaubandule poolelt 
elimene linn Shotimaa! ja pääle Londoni teine linn Inglismaal. 
Ta on Shotimaa puuroilla-roabrikute keskkoht. Puuroilla- ja 
metalliroabrikute poolelt ei jää Glasgoro JTlanchesterift ja Birming
hamis taha. Siin on kõige suuremad Shotimaa laeroatehaled. 
Linnas on ülikool. — Kelk-Shotimaal on Dundee (dändi; ligi 
200.000 inim.), Inglile lina- ja jufe- (dlhute — India kanep) 
roabrikute keskkoht. Siit sadamast läheroad ka kõik Inglile 
roalaskala- ja hülgepüüdjate laeroad Jäämerele teele.

5ingaii koobas Staffa saarel.

Shotimaa juurde arroatakle ka kolm laarestikku: lääne 
pool Hebridi laared, põhja pool Orkadi saared ja kirde pool 
Sheflandi saared. Kaljutoarte Hebridide seast on kõige 
tuttaroam Staffa saareke, kuulsa Vingali bahltikoopaga. 
Orkadi saared on suuremalt jaolt madalad, 'rohurikaste karja
maadega. 5hetl andi laared on kaljuled ja mägiled, ilma metfata.

Kõige kolme saarestiku roaeled elanikud toidaroad endid 
kalapüügilt ja lambakasroatamilelt. Sisfetuleku- 
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allikaks on neil ka merehanide fuled. Pleed linnud pefi- 
taruad saarte pääl tuhandete kaupa; saarte elanikud korjaroad 
lindude pesadelt pehmeid sulgija saadarvad neid Inglismaale müügile.

Iirimaa.
(84.000 □-kilom., 4V2 milj, inim., 1 □-kilom. pääl 52 inim.).
Suur-Britannian lääne pool asub iirimaa, esimesest Iiri 

mere läbi lahutatud, iirimaa randadel, iseäranis lääne pool, 
on roäga palju lahtefid ja poolsaar!. Selle poolest on iirimaa 
Shotimaa sarnane.

iirimaa on sama künkline kui inglismaa; rannamail lei
dub isegi toerstakõrguiid mägestikka. Pleed metsata mägestikud 
on lauskmaade läbi üksteisest lahutatud. Pleed mägestikud on 
jaolt tulemägede sünnitused, iiri laare keskmine jagu on ta
sane lauSkmaa.

iirimaa kliima on meel niiskem kui inglismaa oma, ja 
iirimaa pinnalt lahkub udu meel harroemini, kui fäält. Selle 
eelt aga ei ole iirimaal ka mitte ilmaski külmatid.

Pikki laart meeretab majesteetlik Sh a nn on (fhennen), 
kõige tähtlam iirimaa jõgi, oma woogulid mitmelt järwelt läbi 
ning täidab mageda meega pika sopilise merelahe saare lääne
poolses osas.

iirimaa niiske kliima on lelles lüüdi, et liin nii palju 
luuri turbajoolid on.

Umbes pool kõigelt maapinnalt on karjamaade all. See 
teeb karjakasvatule võimalikuks.

Suurem jagu elanikkudelt on Kelti lugult ja katoliku usku 
iirlased, keda inglased XII. aastasajal ära võitsid ja oma 
alla heitsid. €t iirlased usupuhastuse ajal Bnglikani usuõpe
tust vastu ei võtnud, vaid katoliku uiule truuks jäid, selle
pärast kiusasid inglased neid kangesti taga ja võtsid nende 
käelt kõik maa ära. Wäikeste maatükkide rentnikkudena 
peavad iirlased võimata kõrget renti maksma, nii et nendele 
endile elamiseks mitte midagi üle ei jää. Eluhooneteks on neil 
viletiad savist hurtsikud, kus inimestega ühes ka koduloomad 
elutsevad. Rahva pää-toiduaineks on Iirimaal kartulid.

, Kõrgemates kohtades teeb rammus maapind võimalikuks, 
põldu nii hääde tagajärgedega harida, et Iirimaalt luurel hul
gal vilja Inglismaale veetakle.

Wiimastel aastatel on Iirimaal linu kasvatama haka
tud, mille tõttu linavabrikud elule tekkisid.

Cinnad. TähHamad Iirimaa linnad on selle taare ida- 
rannas, Inglis- ja Shotimaa naabruses. Iirimaa päälinn on 
Dublin (400.000 inim.). Ta on Iirimaa kõige tähtsam kauba- 
linn ja iirlaste maimlKe elu keskkoht, ülikooliga. Dublinist 
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põhja pool ahib Belfaft (ligi 400.000. inim.), praegu esimene 
iirimaa roabrikulinn, lieäranis nimetamifecoäärt on siin lina- 
roabrikud. —

prantsuse ranna lähedal asuwad roiljakandma põllupin- 
naga Normanni ehk Kaanali saarekesed. Pääle selle on 
Euroopas Inglile päralt meel Gibraltari kindlus Pirenei pool
saare lõunarannal ja Malta ia arest ik Wahe meres,

Rfumaad. .Jflglismaal on asumaid kõigis maailma-jagu- 
des. Asumaadega kokku on Jnghsmaa suurus üle 30.000.000 
□■kilom. 400 milj, inimesega.

Tähtfamad asumaad:
flafias: Briti Jda-Jndla (Hindustani poolsaar, Cey- 

lon’i saar, Birma ja t.).
Hiinemaal Hongkong’! linn, Punale mere ääres Rden’i 

kindlus, Wahe meres Käprufe laar ja t).
Aafrikas: 01a 5enegambia’t ala Ülem-Guinead, Ni

ger'! ja Binue jõgede ümbrus, Üduna-Aafrika Ühisriigid, 
nendelt põhja pool olemad maakonnad kuni Hjasla, Bang- 
roeolo ja Tanganjika järroedeni, mõned maakonnad Jda- 
Rafrikas, Mauritius e laar, Püha Helena laar ja teifed.

Ameerikas: Kanada, Newfoundland'! (njufaundlendi) 
laar, jamaika, ola Guyana’t ja teifed.

Aultraalias: Ruftraalia mannermaa, kagupoolne ola 
Uue Guinea toorelt, Tasmania, Uus Meremaa ja teifed.

Alumaade roalitfemine. Inglaste päralt oleroail alu
maadel on oma täieline omamalitfus Neil on oma parlamen
did, feaduled ning kohtud. Jga mähemagi roabadufe-kitlenda- 
mile puudumine köidab neid kõige kindlamini „mana Inglis
maa" külge, kes nende julgeoleku pandiks elimele laeroastiku 
ilmas ette näidata roõib. Samalugules leilukorras alub ka 
buuride käelt maetud Cõuna-Aafrika.

Teiltlugules leilukorras on India. Tema 300 miljoni ela
niku üle, kelle hulka kõigelt 75 tuhat inglalt kuulub, roalit- 
lemod Inglile ametnikud Londonist antumate käsukirjade põh
jal, ehk küll jaolt hindude omad mürstid alles on jäänud ja 
lelle „1ndia keisririigi" osade üle nimepidi malittemad.

Kefk Euroopa.
Ketk-Euroopaks nimetame seda Euroopa jagu, mis Wene 

laulikmaah lääne pool asub, Wahe mere ja Sakfa ning Lääne
mere roahel. Kefk-Euroopa põhjapoolne osa on laufikmaa 
-(äaksa, Hollandi ja Belgia laufikmaad), keskmises osas alumad 
keskmise kõrgusega mägestikud, kuna ta lõunapoolne ola kõr- 
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gcmägesfik on: Hipi mäed, igaweie lumega kaetud mäetippu
dega. Sellega on fiis Kefk-€uroopal järguline põhja poole lau- 
maks minero maapind. Selle tõttu rooolaruad fiis ka fuure- 
mad jõed põhja poole (Rhein, Wefer, €lbe, Oder, Wisla). 
Hinult Donau jõgi rooolab ida poole.

Kefk-turoopa maakonnad on 10 riigi wahel ärajaotatud. 
Siin on Sakfa, Prantfufe, Helrueetfia, Huftria, Põuna-Slaawi, 
Ungria ja Tfhehi vabariigid, Belgia ja Hollandi kuningriigid 
ning Euxemburgi suurhertsogiriik.

Hipi mäed. Euroopa mägestikkudeft on Hipi mäed kõige 
tähtsamad Pleed mäed algaroad Genooa (dfheenoroa) lahe 
ääres, lähemad poolringis ligi 1500 kilomeetri pikkuselt ida 
poole madalamaks ja laiemaks minnes ja lõpemad põhjapoolte 
haruga Donau jõe ääres, lõunapoolsega aga fidria mere ran
nal. Harilikult jagatakse Hipi mägestikku Lääne- ja Ida-HIpi- 
deks. Raja mõlemate wahel algab Boden! järwelt, läheb 
Rheini jõe oru kaudu lõuna poole, Splügeni mäeteeft läbi kuni 
C o m o järroeni ja siit lääne poole Laga Rlaggiore (laga 
madlhoore) järroe äärde. Hipi mägede harjad küüniroad tub
listi 4 roersta kõrgusele (kõige kõrgem mägi ITlontblanc — 
4800 meetrit). lõuna pool langemad Hipid Lombardia 
madaliku poole palju järfumalt alla, kui põhja pool, kus neid 
5 c h d e i z i ja Schroabi-Baieri kõrgendikud piiramad.

2600 weetrift kõrgemal („lumepiir*)  langemad lademed 
ainult lume moonil maakera pinnale, kus lumi mitte ilmaski 
ära ei sula, maid fõmerlumeks ja jääks muutub. Jääliugusti- 
kud ulatumad aga lumepiirift palju alamale. Plii lõpemad 
Grindelroaldi jääliugustik Berni Oberlandis ja mer de 
glace PRontblanc’i küljel 1000 meetri kõrgusel üle merepinna, 
karjamaade ja metsade wahel. Kõige suurem jääliugustikkude 
pikkus Hipi mägedes on 24 kilom. Iseloomulik nähtus Hipi 
mägedes on lumeroeermed, mägedelt alla langemad Juured 
lumehulgad. Selmiifil mägede roahel üleskuhjutud lumi sulab 
sagedasti roaga ruttu tooja f õ h n i (fööni) tuule mõju all. Hipi 
mägedes leiame meie niiroiifi kahe roõö klii
mat, alamates maakohtades paraja roõö, üle
mates külma roõö kliimat.

Oma tuure kargute tõttu langeb Hipi mägedes roäga roh
kesti lademeid ja tellepäratt on tiin ka hulga jõgede allikad. Et 
need jied olult Sukla merde, õlalt PRusta merde ja Wahe 
merde ehk lelle alaste, fidria merde, rooolaroad, liin on filpi 
mäed ka tähttaks roeelahkmeks. - PRägestiku iluks on tiin hulk 
tuuri järroi, iteäranis Helroeettias.

ITlõgede kõrgusega ei muutu filpides mitte üksi kliima 
roaid ka taimestik. Kõigute järele tehakte tiin roahet kolme 
taimestiku roõö roahel:
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1) fegametfade tn õ õ, kuni 1300 meetri kõrguseni 
(bukipuud, tammed, kuuled). Lõunapoolsetes madalates, looja
tes orgudes kasmatatakle palju puumilja ja roiinamarju, põhja
poolsetes kõrremilja ja ka puumilja; 2) okaspuumetfade 
w õ ö, kuni 1800 m. kõrg. (kuuled, männid, Sakfamaa männid) 
ja 3) karjamaade möö, puukasrou piirilt kuni lumepiirini, 
2600 meetri kõrguleni. Selles määs leiame ileäralilt fllpi mä
gede taimestikku (edelcoeils, alpiroolid, cyclamen ja t.).

üleloomulikud on Hipi mägestiku loomastikkus kalju- 
kitled pilt «maadeteadus" I. Ihk. 64), kaljukotkad, lume- 
kana j. t.

Teistelt kõrgetelt mägestikkudelt maa pääl lähemad Hipi 
mäed lellepoolelt lahku, et liin tuur hulk madalaid põikorgu- 
lid leidub, mis läbikäimise igal pool Hipi mägedes hõlpsaks 
teemad.

5akfa riik.
Saksa riik ulatab lääne- ja Saksa merest lõuna poole 

kuni Hipi mägedeni. Jda pool on Saksa riigi rajaks Eeedu- 
ja Poolamaa ning T 1 h e h i riik ja Huftria, kuna lääne pool 
tema piirideks Hollandimaa, Belgia ja Prantsusmaa on. Selle
pärast on Saksamaa ka enam mõisamaa- kui mereriik.

Kliima. Saksamaa kliima on lõuna pool peaaegu nii
samasugune kui põhja pool, sest lõuna pool on kõrgendik ja 
maapind läheb põhja poole madalamaks ja lõpeb Põhja-Sakia 
lauskmaaga. Suurem mahe on Saksamaa läänepoolsete ja ida
poolsete maakondade kliima mahel. Lääne pool, Htlandi ooke
ani lähemal, on kliima palju soojem kui ida pool. Sellepärast 
ei külma ka Saksa meri ilmaski kinni ja temasse moolamad 
jõed on taimel mäga lühike aeg jääga koetud.- Näituseks on 
€lbe jõgi 1—2 kuud kinni külmanud, kuna aga idapoolne Wisla 
kuni 3 kuud ja Pregel sagedasti koguni 4 kuud jääga kaetud on.

Sademete poolelt on lõunapoolsed mägised maakonnad 
rikkamad kui põhjapoolne lauhkmaa, ja siin sajab lääne pool, 
Atlandi ookeani lähemal, enam mihma kui ida pool. Üleüldi
selt on Saksamaa kliima nii jahe, et siin alatirohelifeid leht
puid ei leidu. Wiinapuud, mirlikud, löödama miljaga kastani
puud ja mais kasinamad ainult lõuna pool JTlaini jõge. — 
Metsade all on Saksamaal üks roeerand ja põlluks umbes pool 
kõigist maapinnalt.

Kahivas. Sakfamaa elanikud on Walget tõugu saks
lased (umbes 60 milj.). Teistest Saksamaal elamutest Tahmas
telt olgu juudid (600.000) nimetatud, keda pääasjalikult lin
nades leidub. Keelemurde poolelt jaotatakse sakslasi kahte sugu
harusse : lõuna pool elamud ülemsuksluied (Oberdeutkhe) 
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ja põhja pool alamfakslafed (niederdeutfche). Wiimaste 
hulka tuleb ka Hollandi rahcoaft annata. Ulemfakslaste keele- 
murde pääl põhjeneb Sakfa kirjakeel, mis ka tercuel Sakfamaal 
haritud rahroaklasfide läbikäimife-keeleks on.

Sakfamaa kaart.

;^Uiu poolelt on 650/0 Sakfamaa elanikkudelt protes
tandid, kuna 34°/0 katoliku usku on. Elimeled on põhja 
pool^enamufes, teiled lõuna pool.
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Ra htoaharidus on Sakiamaol kõrgel järjel. Eapfed 
pearoad 6. eluaastalt pääle kuni 14. eluaastani koolis käima. 
Rahroakoolis on puhtus eeskujulik, kord roäga rooli. Pääle 
rahroakooli on liin roeel täienduskoolid* 4 nende jaoks, 
kes rohkem õpetuft looroiroad laada. Pääle lelle on liin palju 
e r i k o o 1 i 1 i d

Saiamaal on 22 ülikooli, mille pääle sakslased õigusega 
uhked roõiroad olla. Kõige roanemad ja kuulsamad ülikoolid 
on Leipzigis, Göttingenis ja Halles. Rahroahariduse 
poolelt leilab Saktamaa Rcotümaaga elimelel kohal. Kirjaoska- 
mataid ei ole Saktamaal peaaegu olemaski.

äokla riik leilab paariltküm«elt osariigilt koos, milledelt 
Preili riik kõige Juureni ja tähtsam on. Preili riigi 
järgmised suuruse ja rahroaarrou poolest on Baieri, \X7ürt- 
temberg’i, Lakseni ja Baden’i riigid.

Maapinna poolest on Põhja-Laklamaa lautikmaa, 
mis suure ]da-€uroopa laufikmaa jätkuks roõib pidada. See 
lauiikmaa läheb loode poole tüli poolsaarele ja lõpeb lääne 
pool Hollandimaal ja Belgias. Eõuna-Sakfamaa on mägine.

Põhja Saksamaa laulikmaad jaotab Elbe jõgi 
kahte jakku. Poodule poolelt on mõlemal poolel oma ile- 
äraldufed. Idapoolne lauhkmia on kOnkline, liiroale ja laroile 
maapinnaga. Siin leidub palju luvri põl lüki roa (.kaleroite 
räplukiroid'), mis jääliugustikud jää ajal Skandinaaroia pool
saarelt liia on toonud. Riisuma on jääliugustikkude töö need 
lugemata järroed, mis liin leiduroad. läänemere rannad on 
liiroased. Siin ajab tuul luuri luiteid (düünilid) ülesfe (ro. 
pilt ^Maadeteadus- I., Ihk. 25). Ka takistab liin laeroalõitu 
liim, mida merelained ühelt kohalt teile uhuroad, leeHeljakuid 
lünnitades. Läänemere rannas on luured rannajõrroed, mis 
kitfasle liiroaläärte („Rehrunge) läbi merelt lahutatud on.

Rluspind on liin suuremalt jaolt kaunis kehro Ainult 
lõunapoolses jaos on aluspind parem ja selle tõttu leidub liin 
palju heinamaid ja metfi. Sood on suuremalt olult kuirouks 
1 ustud ja niitudeks muudetud. Lõuna pool kaeroatakte mäge
delt ka mineraalisid, iseäranis kiroisütt. Rahroas, keda 
selles jaos puksult elub, toidab ennuft põlluhurimiiega, 
lumbukusroutumisegu, mäe- ju roubrikutööga. 
Siin roulmistutukse pääusjalikult roi Ilult ning linult riiet 
ja tuhkrut.

Kõige tähtlamad jõed on liin Oder ja Elbe, parem
poolse haru Huve l iga.

Sakfa laufikmaa idapoolne olu on suuremalt õlalt Preili^ 
riigj päralt. Läänemere . rännul ulub roäike IMeeklenburgT 
riik ja Lübeck'! roubulinn. Lübeck on pruegu amuit rourT 
^fhu endiselt luurulelt ju rooimult. Kelkujol oli Lübeck kõige 
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rikkam ja mõimfam Sakfamaa kaubalinn ja seisis kaubalinnade 
ühifufe oHanfa“ eesotsas. Praegu on kauplemine läänemere 
sadamatega nimetamisewäärt. Läänemere ääres asurvad kauba
linnad 51 e 11 i n, D a n zj_q ja K ö n i g s b e r on Lübeckist 
ettejõudnud. Lübeckist lääne pool äTüb tahtis kaubalinn ja 
kõma merekindlus KieL-(kiil). Siin algab Keiser Willemi kau
nal, mis Läänemerd Saksa merega ühendab. — Sfettin (T/4 
milj, inim.) asub Oderi jõe suus. Linnas on suured hreraa- 
tehated. Stettini sadamaks Läänemere ääres on Smine- 
münde, Llsedomi saare pääl. — Wisla jõe haru ääres asub 
Danzig, tähtis kauplemise poolest roiljaga ja pandaga. €t Dan- 

'Hgi linna kaudu Poolamaa kaupade sisse- ja wäljawedu läheb, 
siis on see linn ühes ümbrusega ruabariigina Saksa riigist eral
datud. — Pregeli jõe luus on tähtis Königsbergi ..kaubalinn 
(1/4 milj. inim.). Iseäranis luurelt kaubeTTakfe siin puudega, 
roiljaga, linadega ja merevaiguga. Linnas on tähtis ülikool 
ja luured vabrikud, kus kõike laevasõidul tarvisolevaid asju 
valmistatakse. — Sukka lauhkmaa idapoolses osas usuvad 
meel Saksamaa tähtsad linnad Berlin, Frankfurt Oderi 
jõeääres, Breslau ja JTlagdeburg. Berlin £üle 2.000.000 
inim.), Haoeli jõe haru Spree mõlemal kaldal', on Saksu riigi 
ja Preiümaa päälinn. Berlin on Saksamaa tööstuse, kauban
duse ja hariduse keskkoht, kõige Juuremaa Saksamaa ülikooliga. 
Linn on selle tõttu nii edenenud, et ta vee- ja raudteede kesk
kohaks on muutunud; need teed ühendavad teda kõigi Saksa
maa tähtsamate linnadega. Berlinift lääne pool, temast toreda 
puiestiku „T i e r g a r t e n’i* läbi-lahutatud, usub Charlotfen- 
burgi linn (V4 milj, inim.), luure tehniku-ülikooligu. — Breslau, 
tähtis tööstuse ju kuubulinn Oderi jõe mõlemul käidul, vilju- 
rikkul luufikmuul, on ruhvuurvu poolest (pool miljoni) teine 
Preifimuu linn. Keärunis suurel mõõdul volmistutakse siin 
mulinaid ja villalt ning puuvillalt riiet. Linnus on fuur üli
kool rikku ruumutukogugu. — Lääne pool on 6õrlitz'i 
mubrikulinn, luurte kulevivubrikutegu. — Berlinift edelo pool, 
Elbe jõe ääres ulub Hlagdeburg’1 linn (V» milj, inim.), luurte 
luhkruvubrikutegu. JTlugdeburg on Soklomuu pää-fuhkruturg. 
Berlinift lõunu pool on Elbe jõe ääres Wittenbergi linnuke, 
Luther'i ju JTlelunchthon’! huududegu ju uufammustegu.

Sukfu laufikmuu läänepoolne jugu, Elbe jõeft 
kuni Hollandi rajuni, on küünis tofune. Liivufed nõmmed 
vuhelduvud rabu- ja turbafoodega. Rahvaft elab fiin harvalt 
ja ta on väga vaene Cambakasvatamife kõrval peetakse 
mefilali. Kus parem maapind juhtub olema, fääl külvatakse 
tatraid maha. Kõige suurem siinsete liivatafandikkude seast 
on Lüneburgi nõmm, Elbe jõe alama jooksu ja Meieri 
vahel. lurbusoodest on kõige suuremad lääne pool Emfi jõge, 
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kus nad umbes 2.500 □-roersta maapinda kalaroad. Siin 
elaroad inimesed üksikutes onnides, üksteisest eemal. Flad on 
suuremalt jaolt karjased. Würnafel ajal on aga neid soolid 
kuiroatama hakatud, ja mõnigi maatükk on juba põlluks 
muudetud.

Soodest põhja pool, Saksa mere ranna ääres, on tasased 
madalmaa osad, n. nim. „marfdi’id“. Pleed on roäga roilja- 
kandroa pinnaga. Maapind on siin saroine ning liiroane ja 
pääle selle roeel mere ja jõgede kõntsaga segatud. Endistel 
aegadel olid need maakohad sagedasti roee all. Hüüd on 
nad tammide läbi roee eest kaitstud. Siin kasroatatakfe hobusid, 
roeifeid ja peene roillaga lambaid, haritakse põldu ja peetakse 
aedasid. Põldude pääl kasroatatakfe roiljatõugudeft kõige enam 
nisu, teistest taimedest linu, kanepit, humalaid ja tubakat. 
Kohati ettetuleroaid kõrgemaid, liiroale ning kuiroema põhjaga 
maakohti nimetatakse „geeff ideks“; nad on harilikult metsaga 
ja nõmmekasroudega kaetud. Marschidest tammide läbi lahu
tatud, ahib mere pool „polder’ite“ roöö. Polderid on teile rea 
tammide läbi, mis merekaldale on ehitatud, mererooogude eelt 
kaitstud. Siin on kõik, maa neljanurgelisesse täpikestesse 
jaotatud, kult kraamid läbi on tõmmatud. PRaalapikeste ümber 
on puud istutatud. Kraamide roahel on põllupidajate talud, 
roiljarikkad põllud, aiad ja toredad karjamaad.

Pääle Elbe jõe rooolaroad meel Saksa merde Meier ja 
Ems, merelahe-taolih jõesuud sünnitades. .

Põhja-Saksa lauhkmaa .läänepoolne osa on Preisi riigi 
päralt Pääle selle asub Saksa mere ääres roäike Oldenburg’1 
riik ning Hamburg’! ja Bremen’! (vabalinnad.

Hamburg (90.000 inim.) on Elbe jõe ääres, 100 coersta 
jõesuust eemal, flga siiski mõiroad roeetõuhi ajal ka kõige 
suuremad meresõidulaeroad sadamasse sõita. Hamburg on esi
mene Kefk-Euroopa kaubalinn ja rahroa-arrou poolest teine 
linn Saksa riigis. Hamburgist on korralikud aurulaeroa-IÕidud 
kõikidesse maailma-jagudesfe sisse seatud. Iseäranis elaro on 
siin kauplemine Inglismaaga ja Põhja- ning Eõuna-Hmeerikaga. 
Sisse roeetakle kohroi, theed, kasukanahku, elamuid loomi 
looma-aedade tormis j. m. Taimel, kui jõgi kinni on külma
nud, peatumad laeroad Elbe jõe luus, Cuxhauen’! (Cuxha- 
fen’i) sadamas.

Bremen (250.000 inim.) on Meieri jõe ääres. Kuni Bre
meni linnani ulatab Meieri jõe pääl mereroee tõus. Bremen 
on Saksamaa teine kaubalinn. Kauplemine on iseäranis Põhja
ameerika Uhisriikidega elaro. Säält luuakse puuroilla, petro- 
leumi ja tubakat. Bremenis on suure Saksamaa aurulaeroa- 
feltn „Bremer £loyd’i“ asupaik. Linnas on luured tubakaroab- 

114 .



rikud. Taimel, kui Wefer kinni on külmanud, peatumad lae- 
tnad Weferi luus Bremerhafen’i sadamas.

Sakfa mere Jah de (jaade) lahe ääres on Sakfa riigi 
pää-fõjafadam ja merekindlus Wilhelmshafen. — Teistelt lin
nadelt olgu liin meel Hltona ja Hannooer nimetatud. 
€lbe jõe ääres, Hamburgi linnaga ühenduses on preisi riigi 
päralt olem fllfona kaubalinn (200.000 inim.). Rltonas on 
iubaka-, naha-, köie- ja muud roabrikud. Weferi jõe haru 
teine ääres asub Hannoveri linn (*/»  milj. inim.). Hanno- 
oeris on masinatemabrikud ja ülikool, linna lähedal leidub 
kimisöe kaeroanduh. — HannooerlH ida pool asub Braun- 
fchmeig'i linn (üle 100.000 inim.) samanimelises riigis.

Kefk Sakfamaa.

Põhja-Sakfa lauHkmaait lõuna poole kuni Rheini jõe 
Hlaini haruni asumad Resk-5aksamaa kõrgendikud.

Flende sekka tulemad ka Sudeetide ja Sakfi mägede 
põhjapoolsed küljed ja mäeharud armuta. Sudeetid on rajaks 
T f h e h i riigi ja äaksamaa mahel. Sakfamaa poole on 
Sudeetide järsud mäeküljed pööratud. Sudeetid lähemad kagu 
poolt loode poole kuni Elbe jõeni. Elbe tuleb Tfhehimaalt 
ja jookseb Saksamaale jõudes sügamas, kõrgete liimakimi-kal- 
!astega kuristikus. Elbe jõe ümbruses on liiroakimi-kaljudel 
möga mitmesugused imelikud kujud. Kaljude mahel on füga- 
road kuristikud ja ilusad orud. Seda mägestikku nimetatakse 
€lbe Eiimakimi-mägestikuks (ElbkmdKeingebirge). 
Ta on lääne pool Sakfi mägedega ühendufes. maapind on 
Sakfi mägedes kehm. Et Tiin külmad põhjatuuled puhuroad, 
siis on kliima kaunis karm. Sellepärast on siinne rühmas 
waene. Rähmu ülespidumHe-ullikateks on metsad ja mägede 
külgedel olemad karjamaad, mis karjakasmatamife (võimali
kuks teemad Elanikkudele meel tähtsamad on mägedes lei
tumad mineraalid: raud, kimisüfi, mask, tina ja (Vreiberg’i 
linna ümbruses) ka hõbe. Sokli mäed leilumad edela pool 
fiditeli mägestikuga ühenduses. Siin asub Sakfi njk.

Põhja poole läheb Saksi riigi maapind laumaks. Rüh
malt elab Sakfimaal pakfemalt kui mujal Saksamaal (üle 300 
ühe □-kilom. pääl). mägedelt leitumate mineraa
lide (kimifüfi ja t.) tõttu on mabrikutööstus 
liin roäga edenenud. Sellepoolest on Saksimaa üks 
esimestelt maakondadelt 'Saksamaal. Linase-, puumillase- ja 
millale riide roabrikute kärmal (Chemnitz’i ja Zroickau 
linnades) leidub ka porticlanimabrikuid (meisseni linnas). 
Sokli riigi päälinn on Dresden (600.000 inim.) Elbe jõe mõle
mal kaldal. Dresden on oma iluta ümbruse ja toredate ehi

115 s*



tuste poolelt üks kõige kenamatelt Sakfamaalinnadeft. 
Kuulus on Dresdeni pildikogu. Teine linn Sakfeni ” riigis on 
Ceipzig (600.000 inim ), roaga roiljarikkas maakohas. Leipzig 
on raudteede keskkoht, mis Põhja-Sakfamaad Eõuna-Sakfa- 
maaga ja nda-Sakfainaad Eääne-Sakfamaaga ühendacoad. Selle*  
tõttu on fiis Leipzig tähtis kaubalinn. Siin on suur ülikool. 
Raamatukaupluste ja trükikodade poolest on Leipzig esimene 
linn Saksamaal. — Leipzigist loode pool, Preisi riigi piirides 
aiub Elbe jõe haru Saale ääres Halle tööstuse ja kaubalinn 
(800.000 inim.), suure roaguniroabrikuga. Linnas on ülikool 
ja linna ümbruses kiroisoola-kaewandused.

Saksi mägede ja Rheini jõe coahel on mitmed madalamad 
mägestikud ja mäeharud.. Kõige põhjapoolsem nendest ja teistelt 
lahus asub loodute poolest möga ilus Harz’i mägestik. €t see 
mägestik lausikmaast üles tõuseb ja niiskust tooroate lääne- 
tuulte tee pääl on, fiis korjub siia mägedesse palju niiskust^ 
nii et siia enam wihma sajab kui kuskil mujaj Euroopas. 
Harzi mägestikuft lõuna pool asub Chüringi metsa mägestik 
(Thüringer Wald). Ta on kagu pool fiditefi mägestikuga 
ühenduses, kus Rheini jõe haru Maini allikad on.

Harzi mägedelt lääne pool, Weleri jõe mõlematel kallastel • 
on Weferi mägine maa. Reed mäeharud ja mäetipud ei ole 
kuskil üle 500 meetri kõrged, paistaroad aga palju kõrgemad 
olema, lelt põhja ja lääne poolt ümbritleroad neid laulikmaad. 
Praegu kirjeldatud maa, Elbe jõelt lääne pool, on rikas tamme- 
ja bukipuu metlade poolelt.

Jõe orgudes on hää maapind, kus kõiki põllu mi Ija- 
tõugusid ja roiljapuud ning palju linu kasroatatakfe. 
Põlluharimise kõrroal on roeiste ja iseäranis sigade kas- 
roatamine nimetamisewäärt. — Thüringi ja Harzi mägedelt 
kaeroatakle kiwilooIa, maske ja teili mineraalisid.

Siin on ka tööstus kõrgel järjel. Iseäranis tähtis on 
siin masinate ja peene linase riide valmistamine. Thüringi 
mägestikus roalmistatakle kodu-kähtõöna palju puult lasfe- 
mänguriistu, mis üle maailma tuttavad on.

Et liin maapind nõgude ja orgude läbi hulga küngas
tikkudeks, mäefeljakkudeks ja mäerühmadeks on jagatud, siis 
on maa siin ka poliitiliselt killustatud, kõige enam Thüringen’is, 
kus maapind ka geograafiliselt kõige enam killustatud on. 
Siin on hulk kõige väiksemaid riikisid, milledest suurem osa 
igaüks jälle mitmest lahus olevast maakonnalt koos leilab, 
näit. Sakü-ttJeimari riik. Riigi päälinn on Weimar, Sakla 
luuletajate ja kirjanikkude Goethe, Schiller’!, Herder’i 
ja Wieland’i ausammastega. Riigi ülikoolilinn Jena ahib 
Elbe jõe haru Saale ääres. Läänepoolses Sakü-Weimari jaos 
afub tööstuselinnait Eilenach' ist paar versta lõuna paol
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tutfarD W a r t b u r g’ i lofs. — Lääne pool, Preili riigi piirides, 
ofub Bielefeld’] linn, linale riide roabrikute poolelt tuttaro, ja 
lellelt lääne pool roana ITlünlter’i linn ülikooliga.

Üleroalnimetatud mägedelt lääne pool on Rheini Kiltkirui 
mägestik, ehk õigem ütelda, kiltmaa. Kagu poolt loode poote 
käib lellelt kiltmaalt lai ja lügaro Rheini jõe org läbi, mis 
teda kiltmaad kaheks jaotab, mõlemalt poolt ühendaroad 
endid Rheini oruga lelle jõe harude orud, näit, pahemalt poolt 
molel’i org. Reed põikorud jaotaroad lelle kiltmaa mitmesse 
alaste, mis mägestikkudeks kutlutakle. Rii alub paremal 
Rheini ja paremal Maini kaldal metlaga kaetud ilus Taunus’e 
mägestik. Siin on mitmed linnad oma terroileroee-allikate

Rheini jõgi.

poolelt tuttamad (Soden, Homburg, AViesbaden, 
5 e 11 e r s ja t). „

Taunulelt põhja pool oleroad mägestikud on oma loodule 
poolelt karmi kliimaga ja halroa kohati loole maapinnaga. 
Siin kasmatatakfe ainult kartulid, otre ja kaeru. Rähmalt 
elab liin mäga mähe ja needki, kes liin elaroad, on roäga 
maeled. Hoopis teilt pilti pakumad meile aga jõeorud, iseäranis. 
Rheini jõe org, mis umbes 30 roersta lai ja 270 mersta pikk 
on. Orud on miljakandma uhtmaaga kaetud. Seda uhtmaad 
on põhja pool paksem kord (kuni 50 sülda), kui lõuna pool. 
Kliima on liiri loe. Sellepärast on orgudes põllud hästi haritud, 
mäekülgedel oleroad roiljapuu-aiad ja roiinamäed tuleroad kõige 
paremate hulka arroata. Põlluharimile ja aiapidamile kõrroal 
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kacwatokle fiin ka kiwisütt, rauda ja mineraalisid. 
Selle tõttu on need maakonnad wabrikutöästuse (iieöranis raua- 
ja terasetööstuse) poolest teistest Saksa riigi maakondadelt ette 
jõudnud. Teistelt lelle maa laadustelt on meel kuullad Rheini 
roeinid nimetamileiuäärt. Rahroalt elab liin paksemalt, kui 
mujal Saksamaal (üle 300 immelt 1 □-kilom. pääl). Linnu 
on liin ka õige palju. Raua- ja teralemabrikute poolelt on 
takelepanemile-wäört Dortmund, Remfdieid, Solingen ja ile- 
äranis Esfen (300.000 elan.). Wiimales alub ilmakuulus Krupp i 
luurtüki-mabrik, kuna Solingen nugade, mõekade ja teiste tera
riistade roalmistamile poolelt elimene linn Saksamaal on. — 
Riideroabrikute poolelt on liin nimetada Clberfeld, Barinen, 
Krefeld ja Rheini jõelt lääne pool Aachen (200.000 elan). 
Clberfeld ja Barmen on nii jõudfasli edenenud, et nad üheks 
linnaks kokku on lulanud (400.000 elan.). — Rheini jõgikonna 
kõige tähtlam kauba- ja tööstule linn on Köln (1/2 milj. elan.). 
Wabrikutelt on kõige tähtsamad raua-, riide- ja lõhnaõli- 
(eau de Cologne) roabrikud. Gooti ehituieroiilis tore pääkirik 
on oma kahe torni kargule poolelt kolmas ehitus maa pääl. 
Köln on Rheini jõe aurulaemalõidu kelkkoht. — Kõik Rheini 
jõgikonna roabrikulinnad weawad oma kaupa luuremalt õlalt 
Düsfeldorf i linna kaudu roälja, mis lelle tõttu tähtlaks kauba- 
ja ladamalinnaks Rheini jõe ääres on laanud (300.000 elan.). 
Düsseldorf on oma kunsti-akadeemia poolelt kuulus. — 
ITlaini jõe ääres, mitte kaugel Rheini jõelt on kaubalinn 
Frankfurt (400.000 inim.). Frankfurt on f äne-Saklamaa 
pää kauba- ja rahaturg ja Eõuna-Saklamaa .^htlate kauba
teede kelkkoht.

Lõuna Saksamaa.

ITTaapind. Sakfama a lõunaraja idapoolses osas tulemad 
Jda-Alpide põhjapoolsed mäeharud Saksamaa piiridesse. Siin 
ahib 23/4 roersta kõrge Z u g i p i e, Saksamaa kõige kõrgem 
mägi. -

Alpi mägedelt ja Schroeizi rajalt kuni Donau jõeni ulatab 
Schwabi-Baieri kiltmaa (V2 roersta kõrge). Alpide jalal 
alumad sood ja järroed (Amme r'i, Starnberg’i, Chiemi 
ja teised). Donau jõe parempoolsete harude (J11 e r, £ e eh, 
] la r, J n n) lügamate orgude läbi on kiltmaa künklile maakoha 
kuju saanud.

maapind ei ole liin toiljakandero, pääle Donau jõe oru, 
kus hästi haritud põllud toiljapuu-aedadega maheldaroad. Selle 
kiltmaa jõed jooklemad coäga ruttu, sellepärast ei roõi laewad 
nende pääl käia, nimetatud jõgede orud on suurelt jaolt tur- 
bafood. ja sellepärast põlluharimiseks kõlbmatud. Kõik need 
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jõed rooolütüadDonau jõkke, mis lääne poolt, SchtDarzrDald’ i 
mägestikuft, tuleb. Võnnu jõgi jookseb ida poole: Ulmi 
linna juurelt õlgades mõiroad laemad tema pääl käia.

Schmabi-Baieri kiltmaa kliima on kaunis kare. Külmad 
tuuled, mis Hipi mägedelt puhuroad, alandamad ruttu õhusoo
just, mille tagajärg suured wihmasajud on. Elanikkude päätööks 
on siin lõuna pool, Alpides, karjakasmatamine, enam 
põhja pool põlluharimine ja humalakasmatamine. 
Tähtis tööstuseharu on siin õllepruulimine. Edela pool, 
Rheini jõe kallastel, kasroatatakle ka miinapuid.

Bodeni järroeit tulles, sünnitab Rheini jõgi 5chaffhaufeni 
linna juures 10 sülla kõrguse roeekofe. Ülem-Rheini lauhk- 
maast rooolab jõgi läbi tuuri käänufi sünnitades. Siin langeb

Schtuarzroaldi mäed,

temasse pahemalt poolt J11’i haru ja paremalt poolt Fleckar 
ja Main.

5diwarzn)ald’i ja Odenwald’! mägestikud (Rheini jõe pare
mal kaldal) on oma suurte metsade poolest tähelepanemile-määrt. 
Siit saadetakse suurel hulgal puumaterjaali Rheini jõge mööda alla, 
Hollandimaale ja Põhja-Saktamaale. Schroarzcoaldi ja Oden- 
maldi mägestikkude orgudes on roiljakandero maapind. Selle 
tõttu on siin ka suured pähklipuude-ja miljapuude-aiad. Mä
gedelt kaewatakse rauda ja maske. Ka on liin kuulsaid 
terwisewee-allikaid olemas, näit. Baden-Baden'i 
linnas, vööle selle muretsewad Schwarzwaldi i elanikud omale 
päätoiduK karjakasroatamite ja puust seinakellade malmistamile 
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läbi Ka toabriku-tööstus on liin tähtis: , nii on Tiin klaafi-, 
portlelani- ja puutoillariide- toabrikuid.

Ukm-Rheini laufikmaal on soe kliima ja roäga coiljari- 
I kas maa. 5ec laufikmaa, ainult 32 cocrsta lai, on oma hool- 

fasti haritud põldude tõttu üks kõige parematelt Sakfa riigi 
maakondadelt. Kõige miljarikkamate nifupõldude kärmal lei
kumad tiin suured tubakamäljad, roiljapuu-aiad ja roiinamäed.

Rheini jõeharu Mosel i paal käiroad laemad ja selle 
jõe orus kasroaroad roiinamarjad, milledelt üks kuulsamatest 
meinidett maa pääl roalmistatakle (Moselu-ein).

Lääne poolt Schmarzmaldi ning ida poolt Bohmi tomp- 
mägestiku mahel asub Schmabi-franki kõrgendik/— Wii- 
moseit ida pool, Rabi jõe oru läbi temalt lahutatud, alub 
Bohmi-FRähri tompmägestiku ehk kõrgendiku edelapoolne ääre- 
mägestik, Bõhmi metlo mägestik, mille kõige kõrgemad 
mäetipud ta kagupoolses osas leidumad.

5 ch roobi -ja franki kõrgendikud on halroa maapin
naga ja kareda kliimaga. Selleroastu roiljakandroad maad on 
fiitmaa jõgede orgudes. Rendes orgudes roaheldaroad nisupõl
lud roiljapuuaedadega ja roiinamägedega. Wiinapuud kasroa
road liin ka mägede külgedel.

Kliima. Lõuno-äoksomaa kliima on mitmesuguste maa
pinna kujude mõju läbi roäga mitmekesine. Kagupoolsel kuni 
Donau jõeni ulataroal kõrgendikul, on kliima kare, suurte 
temperatuuri roaheldustega. Temperatuuri roahelduti paneme 
iseäranis keroadel ja sügisel tähele, kui Hipi mäed lumega kae
tud on, ning mägedelt külm õhk madalamasse laufikmaasfe 
alla langeb. Palju soojem on Donau jõest põhja pool afuro 
£õuna-5akfamaa osa. Siin on kõige soojem kliima kõrgendik
kudelt piiratud jõgede orgudes, nagu Rheini org, Reckari ja 
Maini kesk- ja alamjooksu orud. •

Cõuna-Sakfamaal afuauid Baieri, Württiembergi ja 
B a d e n i riigid.

Baieri riik. Maapinna suuruse ja rahroa-arrou poolest 
on Baieri~Tiik teine Saksamaal. Baierimaa alub Donau ja lelle 
jõe harude kui ka Maini jõe ääres. Pfalz i maakond alub 
Rheini jõe pahemal kaldal. — Rahroas on luuremalt jaolt 
katoliku usku. Baierilt roeetakle teistesle maadesle roilja, 
humalaid, roeini, õlut, lo o la, mänguasju ja m.

Baieri riigi lõunapoolles õlas, alub Baieri riigi päälinn 
München, Donau jõe haru Hari ääres (700.000 inim.). 
München on £õuna-5aklamaa raudteede keskkoht. Riisuma on 
fee linn ka £õuna-Sakfamaa roaimlile elu ja hariduse kesk
kohaks saanud. Siin on tähtsad mufeumid ja kunsti kogud, 
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ka ülikool ja muud Õpeafutuled. Tähelepanemife-rDäärt on 
IRünchcn oma toredate ja maitferikaste ehituste poolelt. Donau 
jõe haru Cech’i ääres on Rugsburg, £õuna-5akfamaa kõige 
tähtsam kaubalinn. Ka roabrikutööstus on nimetamifetDäärt. 
Linnas ja linna ümbruses afuroad suured puuroillale ja willase 
riide roabrikud. Boden järroe ääres on lindau, tähtis läbi- 
käimilekoht teiste selle järroe ääres aturoate kohtadega. Donau 
jõe ääres asub Regensburg, tähtis kauplemise poolest Donau 
jõge mööda roeetaroate kaupadega. Linna lähedal, kõrge mäe 
otsas, Donau jõe kaldal, on templimoodu ehitus ,,Wallhalla“, 
kus kõikide kuulsamate sakslaste rinnakujud üles on seatud. — 
Baieri riigi loodepoolses osas on Maini jõe haru ääres Nürn
berg (üle 300.000 inim.), Baierimaa esimene tööstuse- ja kau
balinn. Üle ilma kuulsad on Nürnbergi lastemänguasjad. 
Nürnberg on oma ehituse ja ülepää rcälimife kuju poolest täiesti 
keskaja linn. Kuulus on siin Loksa roanaroara mufeurn. — 
Maini jõe ääres afuroad tööstufelinnad lüürzburg, Bamberg 
ja Bayreuth. Würzburgis on ülikool ja siin algab ka 
Maini jõel laeroafõit. Bayreufhis asub Richard Wagneri poolt 
asutatud kuulus teater.

P f a 1 z i ehk Rheinpfalzi maakond on suuremalt 
osalt mägine maa ja ulatab ida pool kuni Rheini jõeni ning 
oma edelapoolse sopiga kiroHöerikka Saari jõgikonda. Wilja- 
rikkas Rheini jõe orus asub keskajal suure tähtsusega riigi 
roabalinn 5 p e y e r.

Württembergi riik. See on ilus roiljakandja mägine ja 
künkline maa Donau ja Neckari jõgede ääres, kus põllu
harimine tähtis on. Wiinapuude kasroatamine on iseäranis. 
Neckari orus nimetamiferoäärt. Iseäranis roiimasel ajal on töös
tus nii jõudsasti edenenud, et ta Württembergis nüüd niisama 
tähtis on kui põllutöö. Päälinn on ilus Stuttgart (300.000 
inim.), Neckari jõe lähedal, Lõuna-Saksamaa raamatukaupluse 
keskkoht. Linnal on oma riide- jaj mafinaroabrikute poolest 
tähtsust. — Württembergi ülikool on Tübingenis, Neckari jõe 
ääres.

Badeni riik. Boden on jaolt mägine (Schroarzroaldi 
mägestik)', jäoit tasane (Ülem-Rheini laufikmaa). See on üks 
kõige roiljarikkamateft maakondadest Euroopas. Rheini lausik
maale kasroatatakse põllu- ja aiaroilja. Siin leidub ka roiina- 
mägefid. Wabrikutööstusest on puuroillale riide roalmistamine 
nimetamiseroäärt.

Badeni päälinn on Karlsruhe' (üle 100.000 elan.), suure 
tehnika ülikooliga. Linn on alles paari saja aasta eest asutatud. 
Baden-Baden asub toredas Schroarzroaldi orus, kuulsa terroife- 
roee-allikatega. — Badeni lõunapoolses jaos, Schroarzroaldi 
mägestikus, on Freiburg, ülikooliga ja toreda pääkirikuga. — 
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Põhjapooltes riigijaos, Heckari jõeääres, on kuulus Heidelbergi 
linn, kõige roanema Sakfamaa ülikooliga ja toredate lossi 
maremetega. — Heckari jõe suus on Mannheim (üle 1 60 00O 
inim ), kõige suurem ning tähtsam linn Badeni riigis, Rheini 
jõe ääres, fääl kus temaste Heckari haru hoomab. Kuni telle- 
kohani roõiroad Rheini jõel suuremad laecoad fõita. Ula nnheim 
on Frankfurti ja müncheni karmal kõige suurem Eõuna -Sakte- 
maa kaubalinn. Ka tööstus on nimetamiteroäärt. — Badeni 
järroe ääres asub Konftanz, kõige tähtsam ja suurem teile 
järroe kaldal afuroateft linnadelt.

Hollandi ehk IHadalmaa kuningriik.
(ligil55.000 H-kilom/ja üle 6Jmilj. inim., 185 inim. 1 G-kilom. pääl).

Piirid. Hollandimaa asub Schelde, moosi ja Rheini jõgede 
olumite jooksu kallastel. Selle maa lääne- ja põhja poolteks 
piiriks on Saksa meri, lõunapoolseks piiriks Belgia ja Saksa
maa. Põhjarannas on suur Suiderzee (föidertee) laht. See 
laht on mööda Hollandi kallalt kuni Elbe jõe luuni minema 
friisi saarte möö läbi merelt lahutatud. Lääne pool on kaks 
lahte, milledes Seelandi luured alumad. Põhjupoolteste 
luhte rooolub Rhein maas*i  hurujõeqa, lõunapoolteste — 
S ch e 1 d e.

Maapind. Hollundimuu on laulikmua, mis ku temo teine 
nimi tähendab. Ainult kõige lõunapoolsem Hollandimaa jagu 
on künkline. Hollandi lauHkmaa on Saksa lauhkmaa kõige 
läänepoolseni osa. Tema on täitsa tasane ja läheb Saksa mere 
poole madalamaks. Sakfa mere kallastel on kuni 30 meetri 
kõrguste ja 5 kilom. laiuste luitede rida. Põhja pool eüneroad 
meile luitede jätistena Friisi saared, mis meile endise merekalda 
joone näitarvud, munnermuuit luhuturoad Friisi lauri madalad 
mere osad, mis roatten'iteks nimetatakse ja mõõna ajal 
tükati kuiroaks jääraad, mereranna ääres külroati taimi liiku
vate tuitede pääle, mis teile läbi aja jooksul kindlaks maaks 
muututid. Luitede roahekohtadeste ehitati mööda merekallast 
suured mulded ehk paisud. Kõige ettevaatuse pääle vaa
tamata tuleb siiski ette, et meri mulde ära purustab ja luu
red maatükid oma alla matab.

flga mitte ükli merekallastele ei ole muldelid ehitatud, 
vaid ka madalad jõekaldad on muldedelt lisfe piiratud. Hol
landlased tegid maa raudkividelt puhtaks, mis jääaja jätistena 
laialt maapinda katsid. Raudkiva tarvitasid nad majade ja 
muldede ehitute materjaaliks. Turbasood lasti kuivaks ja tur
vate tarvitati eluhoonete ja vabrikute kütmiseks. Luitede 
möö läbi merest lahutatud asuvad suured maatükid, mis mar-
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Belgia ja Hollandi kaart.
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fhideks nimetatakse, nad on suuremalt osalt merepinnast 
madalamal. Kuna luited kehroa liimole maapõhjaga on, leiame 
marshidest ka mereiaentest ja jõgedervoogudest siia kantud rvil- 
jasigitawat kõntsa, kt marshisi põldudeks ja niitudeks teha, 
pidi neid kuiroaks laskma, sest põhjomeepind on siin toaga kõrge 
millepärast need maakohad turbafooks muututid. Ululdede läbi 
roecuputuste eeft kaitstud marfhid ja nendes leidutoad järtoed 
ning sood lasti kuiroaks, nendelt laeroafõiduks kõlblikke kae- 
wandisi ja kuitoatamile kraaroihd läbi tõmmates. Iga kaeroandi 
otsa, kus ta merde jookseb, on suured roehroäraroad ehitatud. 
V?cetõutu ajal pandakte roetiroäraroad kinni, et mereroeti kae- 
roandite kaudu maad ei uputaks, mõõna ajal tehtakfe roä- 
raroad lahti, et kaeroandisle kogunud roeti merde roõiks rooo- 
lata. Kus liig palju roett juhtub olema, tääl pumbatakse üle
liigne roeti suurte tuuleroeskite roõi aurupumpade abil kaeroan- 
diteste. Kuiroaks lastud ja kultiroeeritud madhid nimetatakse 
polderiteks. üuitedele lähemal haritakse madhides põldu. 
Siin külroatakte kõ rreroi Ija ja kasroatatakte kõiksugu juure
täi lj a ja lillesid. Merest kaugemal on polderid lopsaka 
rohuga kaetud, . Siin aturoad oma piimarohkufe poolelt kuul
jate Hollandi larrolaomade karjamaad. Üksikute polderite 
roahel sünnib läbikäimine kaeroandite kaudu.

Kuid mitte üksi maa kaitsmiseks mererooogude eest ei 
tarroitata ülemalnimetatud muldelid, roaid neid mööda käiroad 
maanteed ja roiimaste kõrroal sagedasti ka raudteed. Kae- 
roandid on Hollandis ka tähtsad läbikäimise teed. Suroel sõi
detakse nende pääl paatidega, taimel jääd mööda uiskudega.

Kõige luure töö pääle roaatamata on praegu roeel roähe- 
malt roiies ola Hollandi maapinnalt (ileäranis lõuna ja ida 
pool) kõlbmatu liiro, turbaloo ja kanarpikuga kaetud nõmm 
(geelt) flga ka need maatükid muudetakle ükskord põldu
deks ümber, nagu praegu Zuiderzee lõunapoolfe jao kuiroaks- 
lalkmine kälil on.

Hollandimaa kliima on mere lähedule tõttu niiske ja 
pehme. Taimel on liin kaunis loe, ehk küll kaeroandid kinni 
külmaroad; lumi on liin roilu. Sügilel on maakohad paklu 
udu lisle peidetud. Taeroas on liin sagedasti pilroetega kae
tud ja lademeid on liin rohkesti.

Kahmas. Hollandis elamud Sukki lugu h o 11 u n d 1 u 1 e d, 
friilid (Juurte pääl ju põhjurunnas) ju flumundid (lõunu- 
poolfetes muukondudes). Kõige pukJemult elub ruhroult mere- 
rundadel. Suurem jugu elunikkudeJt on protestundid, roähem 
olu kutoliku usku. Juutili leidub liin roõrdlemili pulju (100.000 
hinge). „ .

Rahroa töö ja aineline järg. Holland on pääasjalikult 
põllutöö-maa. Põldude pääl kasroatatakte r u k i 11, t at-
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raid, linu, kanepit, fuhkrunairid, humalaid ja 
iubakat. Tähtis on ka pu urnil ja, juure milj a ja lil
lede kasvatamine. Kuid heinamaid ja karjamaid on Hollandis

H
ollandim

aa põllud^ja karjam
aad (m

ar[h’id).

enam kui põldu. 
Siin kasvanud 
leiba ei jätku kõi
kidele elanikku
dele. Selle tõttu 
on karjakus- 
vatarnine Hol
landis väga tähtis 
tööharu. Iseäranis 
kuulsad on Hol
landi lehmad oma 
piima rohkuse ja 
häädufe poolest. 
Piimalt valmista
takse suuremalt 
osalt juustu ja 
võid.

Kalapüügilt, 
iseäranis heerin- 
gapüügift, elab 
Hollandis suur 
hulk inimesi.

Kivisöe, metsa 
ja metallide puu
dusel ei ole vabri
kutööstus kõrgel 
järjel, nimetami- 
ieväärt on siin 
laevaehita- 
mine, linale ja 
puuvillale riide ja 
paberi valmista
mine. Pääle lelle 

valmistatakse
Hollandis kallid 
jalavaipatid 
ja lihvitakse kal
lid kiva (tee
ma nt i 1 i d)

Kauplemine 
väljamaaga on 
väga laialine ja 

luurepäraline.
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Hollandilt weetakle teistesse riikidesse juustu, w 3 id, 
alamaid kariloomi, linalt riiet, soolatud 
kalu, lillefibulaid ja kõiksugu koloniaal-kaupa, 
mis Hollandisse suurte kaagupoolk Halia asumaadest tuuakse. 
Wälimik kauplemise poolest on wäike Hollandimaa mitmest 
suuremast riigilt ees. Suure kauplemise tõttu on Hollandi 
rabinas ka üks kõige rikkamatelt rahvastelt maailmas.

Rahvalt elab Hollandis õige paklult. Juba 1900. a. 
saadik on kooliskäimine 6—13 eluaastani kõikidele Hollandi 
elanikkudele sunduslik. Ülikooliüd on 5. —

Põhiseaduse läbi on Hollandis kuninga võim piiratud. 
Seaduleandvaks asutuseks on kahekojaline rahvaasemikkude 
kogu.

Cinnad: Kõige ilusam Hollandi linn on riigi päälinn Haag 
ehk ’s Gravenhage, mere ja ZuideHee lahe lähedal, 1/*  milj, 
inimest. Linna ümbruses on suured toredad aiad. — Ühe Rheini 
jõe haarandi ääres asub Rotterdam (üle 400,000 inim.), kõige 
tähtsam Hollandi kaubalinn; ta on kaevandi läbi merega ühen
datud. Siin paigutatakse kaubad merelaevade päält ümber 
jõelaevade pääle ja saadetakse nad Rheini jõge mööda Saksa
maale. Heäraris nimetamiieväärt on kauplemine viljaga ja 
theega. — Rotterdamist kirde pool, Rheini jõe kõige põhjapool
sema haarandi ääres, on Utredit (üle 1 15.000 inim.). Siia linna 
tulevad mitmed raudteeharud kokku. Sellepärast on siin kaup
lemine väga tähtis. Linnas on ka palju vabrikuid ja ülikool. 
—Rheini jõe haarandi ääres asub Ceyden, kuulsa ülikooliga ja 
suurte teadusliste korjandustega. — Zuiderzee kääru ti (ei), 
Hmsteli jõe ja suurte kavandite ääres on Rmsterdam, 600.000 
inimest. See kõige suurem Hollandi linn on ka kauplemise 
poolest tähtis, iseäranis kohviga ja hiinapuu koorega. Amsterdam 
on Hollandi vaimlite elu keskkoht. Õpeafutusteft on ülikool ja 
rahvaülikool nimetamifeväärt.

Belgia kuningriik.
(29.000 □-kilom. ja 7l/z milj, elan.; 1 □-kilom. pääl 255 inim.)

Belgia ahib Hollandi, Saksamaa ja Prantsusmaa vahel; 
ta on üks vähematelt, aga kultuuri ja rikkuse poolelt esimestest 
riikidest maailmas. Belgia maapind läheb kagu poolt loode 
poole madalamaks ja laumaks. — Riigi kagupoolses osas asuv 
Ardennide mägestik on Rheini mägestiku järk. Põllupind 
on siin kehv ja kliima vilu ning kare. Kohati leidub siin 
karjamaid ja võlastikka, kuna kohati maa täitsa paljas on. 
Rahvast elab liin väga vähe. Ardennide mägedes, kaljude 
vahel, ahib Spaa linnake, kuulsate tervifevee-allikatega. — 
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ITlägcsfikuft lääne ja põhja pool on ülaosi ja lelle jõe haru 
Sambrel (fambri) orud. Igal pool, orgudes ja kinkude kül
gedel, haljendajad liin põllud, niidud, roiljapuuaiad ja ilegi 
rviinamäed. Selle maakoha kõige fähtfam toora aga on raua- 
ja kitoilöelademed. Selle tõttu on nim. jõgede orud 
kõige tähtsamateks ja rahroarikkamateks 
Euroopa tööstuleringkondadeks laanud ja 
Belgia riik elimele järgu t ö ö s*t  u I e r i i g i k s.

Sambrel ja ülaosi orgude tööstuleringkonnas on kõige 
tähtlamad linnad: Hamur (namüür) ja Ciege (liääfh) ehk 
Eüttich ülaosi jõe ääres. Elamut on tähtis terasriistade 
(nugade) roabrikute ja £iege (170.000 elan.) sõjariistade roab- 
rikute poolelt. Ciegellt ida pool alub Veroiers (merrojee) 
tõõstufelinn kaleroiuDobrikutega.

Belgia mägilelt maalt loode pool alub Schelde jõe lau
skmaa. ülaapind on liin roiljafigitato ja kliima pehme. Selle 
tõttu haritakle liin põldu niilama eeskujulikult, kui Põhja-ltaalias. 
Coplaka taimekasrouga nurmed, niidud, aiad, ojad ja meskid 
pakuroad (ilmale toredat roaatepilti. Siin kasroatatakle huma
laid, otre, linu, luhkrunairid. Põlluharimise 
karmal kasroatatakfe meüeid ja hobuseid.

ülägedeH kaeroatud kimisüsi roõimaldab ka lauhkmaal 
mabrikutöõstuse edenemist. Siin õitseb miila-, puucoiHa- 
ja linase riide tööstus iseäranis G a n d’is ehk Genfis ja 
Bruxelles’il (brüsfellis).

Eeskujuliku põlluharimise ja fuurepäralife tööstuse tõttu 
on ka kaubandus Belgias möga kõrgele järjele jõudnud. 
Kaubandust toetab suurelt tihe maanteede, kaanalite ja raud
teede mark. Tiheda raudteevõrgu poolest on 
Belgia Wisteft Euroopa riikidest ette jõud
nud.

Eeskujulik põlluharimine ja õitlem tööstus ning kaubandus 
annaroad möga suure rahroahulgale eluülespidamise. Saksi 
riigi järele elab Belgias rohmost kõige paksemalt Euroopas 
(255 inim. 1 □-kilom. pääl).

Belgia põhjapoolses osas elaroad hollandlastega lähedalt 
sugulased Saksa sugu f 1 a m a n d i d ehk flaamid ja lõuna
poolses osas — Romaani sugu ro a 11 o o n i d , kes Prantsuse 
keelt kõneleroad. (Roiemad rahroad on katoliku usku. Kõige 
tähtsam linn Belgias on riigi päälinn Bruxelks ehk Brüssel 
(agulitega üle 700.000 elan.), oma uhkete ehituste poolest üks 
toredamatelt Euroopa linnadelt. Pitside ja linase riide ümbri
kud on siin nimetamHemäärt. — Schelde jõe ääres asub Belgia 
kõige tähtsam kauba- ja sadamalinn Hnvers (angmers) ehk 
flntroerpen, Euroopa mannermaa teine kaubalinn.
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Plagu Hollandis nii läheb ka Belgias mööda merekallast 
luite de rida, mis muldele läbi ühendatud on. Buitede ja 
muldeta taga afuroad coiljarikkad mari h'id. Kuid Belgia 
rannas on meri madal ning leetfeljakud takistaruad laemaiditu. 
5iin afucoad ainult mõned fupeluskohad, milledelt 0 s t e n d e 
kõige tähtlam on.

Belgia riigi päralt on Kelk-flafrikas luur ja tähtis Kongo 
riik, Kongo jõgikonnas.

Belgia, Saklamaa ja Prantfusmaa roahel, Ardennide 
mägestikus ja kagu pool kuni Rheini haru ITloleli jõeni alub 
roäike tuxemburgi riik. Rahmas on liin katoliku usku 
sakslased, kes mägedes mineraalisid (rauda. Kinki 
ja kiroHütt) kaewawad ja Rloseli jõe orus põldu harimad ja 
karja kasroatamad.

Prantfufe wabariik.
(536.000 (2'kilom. ja 40 milj, elan.; 1 □-kiloni, pääl 73 inim.).

Prantsusmaa põhjapoolteks rajaks on Ha JTlanche’i ja 
Pa‘s de C ai ais roäinad ja õlalt Sakla meri, läänepoolseks 
Atlandi ookean Biscaya lahega, lõunapoolseks — Pi re
ki ei mägestik ja Wahe meri ning idapoolseks — Alpi mäed, 
5cha)eiz’i Juura ja Rheini jõgi loomulikud rajad puu- 
duwad kirde pool — wastu Belgiat ja aialt mustu Saktamaad.

Prantsusmaa £oire’i (luaari) jõelt põhja pool asumad 
maakonnad on £õuna-5akfamaa laiuse kraadide all. Lõunapool
setel maakondadel, Põhja-Jtaalia laiufekraadide all, on Wahe 
mere kliima, lademedeta sumi ja pehme taimega, ning Lõuna
euroopa taimestikuga. Pranttusmaa asub niimii 1 i Kesk- 
Curoopa ja Wahe mere kliimaroöödes. Kolmest küljelt 
meredelt piiratud, mõib Prantsusmaad poolsaareks nimetada, 
Selletõttu on his ka laemalõit ja merekaubandus liin õitsmal 
järjel ning Prantsusmaal on tugem sõja- ja suur kaubalaeroas- 
tik. maapinna poolelt on kõrgemägestikka ainult Prantsus
maa rajadel (Alpi ja Pirenei mäed). Lõunapoolse Prantsusmaa 
keskmine aia on kiltmaa, Sakla kelkmägestiku järk. Lääne 
pool lellelt kiltmaast asub lauskmaa (5/6 Prantsusmaa pinnast), 
maapind on põlluharimiseks ja aiatööstuteks mäga kohane ja 
ei takista kuskil läbikäimist, madalate meelahkmete tõttu on 
kerge jõgesid kaanalite abil ühendada. — maapinna poolest 
mõib Prantsusmaad kolme osasse jagada: 1) Rhone (roon) jõe 
laufikmaa ja põhja pool temaga ühenduPs Soone (sooni) 
jõgikond; 2) keskmine kiltmaa, kirdepoolsete järkudega 
ja 3) Pra ntsuse lautikmaa.
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Sadne-Rhdne piirkond.
Saõne jõgikond ja ofa Ulem-Rheini lauükmaaft (Bur

gundia ja €lfafs) on roiljakandiDa põliupinnaga 
hää kliimaga maa. Hiiu, miinamarjad ja puu- 
ro i 1 j a kasmab liin luurel hulgal. Ka tööstus ja kaup
lemine ei ole tahtluseta. — D i j o n'i (dilhooni) linn kaupleb 
luuresti kuulsate Burgundia weinidega. — Besan^oni

Prantsusmoakaart.

(belongfooni) linn on tohtis oma kellomcbrikute ja oma hoople
mise poolest Helmcetfia moega. — Kheini orus afurood H Chl- 
h ausen' i töostvselinn (puomillole riide mabrikud) ja flfosfi 
maakonnalinn Strafsburg (ligi 200.000 elan.), tahtis hoople
mise poolest. Strafsburgi päohirik on oma pohtomaitselile Gooti 
ehitusewiisi poolelt (iks kõige kuullamatelt kirikutelt maa paal.
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Rhone jõgikond. Rhone jõgi algab niisama kui Rheingi 
Helroeettias Sankt õotthardi mäel, jookseb lääne poole ja sün
nitab £ac £eman’i ehk Genfi järroe. Siis murrab ta omale 
Juura mägestikuft tee läbi ja jookseb £yon’i (liooni) linnast 
alates lõuna poole kuni ta £ioni lahte rooolab. Tema kõige 
tähtsamad jõeharud on pahemalt poolt (£ääne Hipidelt) Mere 
(ifäär) ja Durance (dürängs), ning paremalt poolt Saane. 
Rhone alamjooksul on laufikmaal täieste £õuna-€uroopa taimes
tik : õli- ja mooruspuud. ÄViimale puu lehtedega söödetakse 
fiidiusfikefi.

Rhone ja Saõne i jõgede ühinemise kohal ahib Lyon (ligi 
1/2 milj, elan.), suuruse poolest kolmas linn Prantsusmaal ja 
siiditööstuse poolest esimene.

JTlonaco.”

Rhone alamjooksust ida pool asub Provence’! fprorudng fi) 
maakond, roäga pehme talroekliimaga, kus horma lund ja külma 
näha wõib. Tähtsamad linnad asuwad järsul ning käärurikka) 
Wahe mere kaldal. Siin' on kõige suurem Prantsusmaa ja 
ülepää Wahe mereäärne sadamalinn Marseille (marie), 112 milj, 
elan.). See linn on ka puu- ja lõhnaõli roabnkute keskkoht. 
Jda pool asub Prantsuse pääsõjasadam Wahe mere ääres Toulon, 
ning wiimasest kirde pool Wahe mere pehme kliimaga rannal 
(„rioiera“) kuuljad talroiled põetamhekohad Cannes (kann) ja 
Hizza, coiimane 150,000 elan., jaanuari temperatuur -j- 8,4°.

nizzaft ida pool asub iseieisaw Monaco (ITlonaako) würsti- 
riik (16,000 elan.), tuttaw oma tuure mängumaju poolest, kus 
teistes riikides keelatud õnnemängufid mängitakse.
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Prantfusmaa idarajal afumad Cääne-Rlpid, 01 o n t b 1 a n c 
(mongbläng) ja Monte Vifo mäetippudega. Olonthlanc 
(4800 m. kõrge) on kõige kõrgem mäetipp Euroopas. Loode 
pool asub ta jalal kuulus Chamounix (fhamunii) org (1000 
m. üle merepinna), kuhu toredad jääliugustikud ulataroad. 
Eääne-filpideft läbi roiib Hlonj/Cenis (mongfenii) mäe lähe
dalt tunneli kaudu raudtee Prantsusmaalt Itaaliasse.

Prantsuse kelkkdrgendik.
Prantsuse kefkkõrgendiku tähtsam osa on jfluoergne’i 

(ocoe'rjni) kiltmaa, hulga kustunud tulemägedega. Selle kilt
maa Mont p.ie (mongdoor) mägestikkus asub ka Prantsuse 
sisemaa kõige kõrgem mäetipp (1900 m. kõrge). Keskkõrgendik 
on niiske ja toilu kliimaga ja looduse poolest roaene maa, 
millepärast ka rahroas siit linnadesse roäljarändab. Kefkkõr- 
gendiku ida- ja lõunapoolseks rajaks on C e d e n n e s’i (secvenni) 
mägestik, hulga kuristikkudega ja orgudega.

Kefkkõrgendiku maakondade rikkuseks on suured k i ro i- 
1 õ e- ja raua lademed. Selle tõttu on liin luur rauatäös- 
tus tekkinud. Iseäranis sõjariistu malmistatakle St. Etiennei 
(längtetjenni, 150.000 elan.) ja £e Creuzot (lökröloo) linnades.

Kirde pool on kelkkõrgendiku järguks Cote d’or’i (koor- 
doori) mägestik ja wiimasett põhja pool allikatest rikas 
£angres’i (längri) lubjakiroi-kiltmaa.

Prantsuse 'auükmaa.
Prantsuse laulikmaa ulatab Pirenei mägedelt kuni Belgia 

rajani. Ta kii ma on soojem ja aluspind miljakandaaam kui Põhja
saksa lauskmaal. Prantsuse lauskmaa leiiab ühenduses Rhõne- 
Saõne piirkonnaga: 1) kitsa laufikmaa läbi Pirenei mägestiku 
ja kefk-kõrgendiku wohel, mille kaudu lõuna laeroafõidu kaanal 
(canal du mi di [kandi dü midii]) läheb, ja 2) madalamatel 
maakohtadel Cote d'or'ist põhja ja lõuna pool, kus keskkonnal 
(canal du centre [kandi dü lantr]) £oire’i (luaari) jõge 
Sa õne’i jõega ja Burgundia kaanal Seine’i (lääni) 
jõgikonda Soon e'iga ühendab. Rheini-ITlarne’! (morni) 
kaanal ühendab Seine’i jõgikonda Rheiniga ja Rheini- 
R h õ n e’ i kaanal Rheini harujõe Illi Sooned harujõe 
D u u b s’ ga (duuga).

5eine’i jõgikond. Pää treeallikad on liin 5eined jõgi 
ja lelle haru Morne. Seine rooolab £e Moore’i tähtla 
sadamalinna juures laias merelahe-taolises jõesuus £a ITlanched 
mlina. Rahmas harib siin suuremalt osalt põldu, mis pehmes 
kliimas rikast nisu saaki annab.
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5eine’i laufikmaa keskel, toredasti haritud 1 s 1 e de 
Vrancel (iil dö frangfi) maakonnas afub 5eine'i jõe mõlemal 
kaldal prantsusmaa päälinn Pariis, suuruse poolest kolmas linn 
maakera pinnal (ligi Z milj. elan.). Ehituste toreduse ja ilu 
poolest ei ole Pariifil roõiftlejat. Kõige tähtsam tööstufeharu 
Pariisis on toredate uhkuse- ja mooduasjade valmistamine. 
Pariis cn Prantsusmaa kaubanduse ja hariduse keskkoht, kus 
suur hulk õpeafutufi, muukumiti ja raamatukogusid on. Pariisi 
ümbritsevatest linnukestest ja alevikkudest olgu nimetatud: 
lääne pool Sen r es (säävr) luure kuulsa portklaanivabrikuga 
ja Versailles (versäj) endiste Prantsuse kuningate toreda 
lossiga ja aedadega. '

Wiinamägi Champagne’is.

Ida pool on 100—200 meetrit kõrge metsata Cham
pagne’! (fhampanji) tasandik. Kriidi aluspinna pääl asub 
ainult õhukene mullakord, mispärast kõrreviljad siin hääd 
saaki ei anna. Rahva pääfisfetuleku-allikaks on siin viina
mäed. Siin valmistatakse ilmakuulsat fhampanjeri vahu
veini. Wahuveini kauplemise keskkoht on Prantsuse kuningate 
vana kroonimiklinn Reims (rängs, üle 100.000 elan.). 
FRarnei (morni) jõe ääres asub Chälons-sur-FRarne 
(shalong-sür-märn), tähtis veinikauplemik poolest.

Loodepoolne laufikmaa, Samme ja Schelde jõgede vahel, 
käib põlluharimise ja rahvahulga poolelt teistelt Prantsuse 
maakondadelt ette. Siin kasvavad kõiksugused põllu- ja aia- 
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roiljad, ristikhein ja muud rohufeltfid, lina, tubakas ja fuhkru- 
nairid. Belgiaft ulatab liia kiroilöerikas Ardenni mägestik. 
Selle tõttu on tiin ka tööstus kõrgel järjel. Iseäranis luurel 
mõõdul coalmistatakle liin tuhkrut, linalt ja millalt 
riiet, pi tlilid ja m Kõige luurem fööstulelinn on liin 
Lille (lill, üle 200 000 elan.), puusillale ja linale riide vabri
kutega. Cille’i linnalt lõuna pool alub Valenciennes 
(malanglje'nn), pitside ja batistiriide walmistamise poolest esimene 
linn Prantsusmaal. — Pas de Calais roäina ääres, kõrgel, järsul 
kriidikaldal asuvad ülefõidukohad Euroopa mannermaalt Inglis
maale, Calais (kalee) ja Boulogne-sur-mer (bulõnj- 
lür-mäor). Wiimane on ka kuulus lupeluskoht. Seine jõe luus 
alub Põhja-Prantlusmaa tähtsam sadamalinn Le Haore (lõdvr, 
üle 130.000 elan.), Pariisi linna meresadam. — Seine jõe ääres 
on Rouen (ruäng, üle 120.000 elan), suurte puuvillale riide 
vabrikutega. — Seine jõe luult lääne pool £a ITlanche’i väina 
ääres alub suur sõjasadam Cherbourg (iherbuur).

Coire’i jõgikond. £oire’i jõe lauskmaad võib ta vilja- 
tigitava põilupinna ja korraliku harimise tõttu „Prantlusmaa 
viljaaidaks" nimetada. Põldude kõrval leidub siin ka viina
mägesid. Tähtfamad linnad afurnad £oire’i jõe ääres: Orleans 
(orledng), mitmete raudteede keskkoht, alub kaanali ääres, mis 
£oire’i jõge Seine’iga ühendab. Rantes (nangt, 130.000 elan) 
on £oire’i jõgikonna kaubanduse keskkoht, suurte vabrikutega. 
Tours (tuur), villale riide vabrikutega, alub suurte viljapuu- 
aedade keskel. — Põhja poolt piirab £oire’i laulikmaad Bre
tagne’! (brötdnji) poolsaare mägine maa. Poolsaare kääru- 
rikkal läänekaldal ahib tugev merekindlus ja sõjasadam Brest.

Garonne jõgikond, kõige suuremate ja tähtsamate Prant
susmaa miinamägedega. Rannamaakond, Garonne jõelt lõuna 
pool, 1 es £ a n d e s (leldngd), oli veel mineval aastasajal õlalt 
liivane nõmm ja loo. Rüüd on liin jaolt väljad ja viina
mäed, jaolt männimetsad. Garonne jõgi tuleb Pirenei mäges- 
tikuft. Ta laia merelahe-taolitt jõe 1’uud nimetatakse Gironde 
(fhirdnd). Pirenei mägestiku ja kelkkõrgendiku vahel asub 
Toulouse (tuluus, 130.000 elan.), £õuna kaanali ja raudtee 
ääres, mis Hispaanlaste viib. Toulouse on £õuna-Pranthismaa 
tööstuse, kaubanduse ja oma ülikooli ning teiste haridusliste 
asutuste tõttu hariduse keskkoht. Garonne jõe luus alub 
Bordeaux (bordoo, üle l/i milj, elan ), kõige luurem ja tähtlam 
Prantlule ladamalinn Atlandi ookeani ääres ja Gironde kallastel 
kasvavate kuullate Bordeaux veinide väljaveo-ladam.

Pirenei mägestiku maakondades on kõige tähtfamad 
linnad Biscaya lahe ääres merekindlus Bayonne (bajõnn) 
ja lupeluskoht Biarrit], •
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Prantfufe riigi päralt on' Wahe meres olem Korsika saar. 
Soodufe, kliima ja rahroa poolelt peab teda faart Itaalia juurde 
arcoama. Saar on mägine, toredate metsadega. Orgudes kas- 
matatakfe roiinamarju, apelfinifid ja ttitronid. Saare päälinn 
on fljaccio (ajatfho), Napoleon I. fündimifepaik.

Kahmas. 9/io Prantfusmaa elanikkudelt on prants
lased; nad on endiste selle maa elanikkude, keltide, järel
tulijad, kes selle maa 6. aastasajal e. Kr. alla heitsid, aga 
roomlastega ja Saksa sugu rahmastega segatud. Bretagne’! 
poolsaarel leidub meel praegu üle miljoni segamata keltifid; 
neid nimetatakse bretoonideks. Pirenei mägestiku lääne
poolses jaos elab üle 200.000 baski, selle maa algelanikkude 
järeltulijad. Pääle selle elamud Prantsusmaa loodepoolsel rajal 
Saksa sugu flaamid, ida pool EHasti maakonnas sakslased 
ja kagupoolsel Prantsusmaal ning Korsika saarel itaallased. 
— Kõige paksemalt elab rühmast Prantfusmaa kirdepoolsetes, 
kõige harroemalt — edelapoolsetes maakondades. Kuna teistes 
riikides rahmaarro iga aastaga kasmab, ei käsmu Pruntfusmau 
dunikkude urm mitte, lett kiin sureb peuuegu niifumu /palju 
inimesi äru, kui neid sünnib. — Kuugelt suurem jugu Pruntsuse 
ruhmusf on Kutoliku usku.

Kiigimalitfus. Prunfsusmuu on mubur.ik, mille eesoHus 
. 7 uustu pääle mulitud president feitub. Seudufi unnumud 

Pruntfusmuol f e n a t (fenutorid mulitukle 9 uustu pääle) ju 
fuudikutekogu (mille liikmed 4 uustu pääle mulitukle). Prunt- 
lusmuu juotutukle 89 depurtemungu, milledele jõgede ju mägede 
nimed on pondud.

flfumaad. Kõige tähtlumud Pranttufe ulumüud on Rjafnkas 
ja Rahas. Rafrikas olgu nimetatud: R I g e r i g^atTheerla), 
Tunis ja kõik maakonnad nendelt lõuna pool kuni Kongi 
jõeni. Reed Prantsuse asumaad ulatumad lääne poole üle 
nigeri jõe kuni Eääne -Rafrika rannani (S e n e g a m b i a). 
Saartest on kõige tähtsam madagaskari laar. Rasias asub 
kõige tähtsam Prantsuse asumau J n d o - H i i n u s.

HeltDcetfia ehk 5chroeiz’i roabariik.
(41.000 □-kilom, 3,8 milj, elan., 1 □-kilom. paal 92 inim.)

Prunfsusmuusf luhuturoud helroeetüut Juura mägestik ju 
Jae (emani järm, Suksumuusf — R h e i n i jõgi ja Boden'i 
järro, Itaaliast ja Rultriaft Hipi mäed, miimalelt osalt ka 
R h e i n i jõgi.

Helroeetha roabariik seisab 22 osariigist, n. n. k a n t o o n *i 11, 
koos. Rendesf on kolm kantooni kahte iseseismasle okaste jao-
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totud. Jgol kor.toonil on täielik omaroalitfus. Lepingute tege
mine teiste riikidega, tõjakuulutus ja rahutegemine on iga kan- 
tooni poolt faadetacoate faadikute kogu, n. n. Ühifute-nõu- 
k o g u (Bundesoerlammlung) otsustada. Riigi eesotsas seisab 
president.

Rahmas. Rahwuse poolest elab Helroeetfias kõige enam 
sakslasi (72 °/0), põhja ja ida pool; 22 °/0 elanikkudest on 
prantslased (lääne pool) ja 7 °/0 itaallased (lõuna pool). 
Šeadufe järele on siin 5akfa, Prantsuse ja Jtalia keel täiesti 
üheõiguslised ametlikud keeled.

Schroeizi kõrgendik.
Helroeetha põhjapoolne osa (Schroeizi kõrgendik) 

on künkline kiltmaa (keskmiselt 400 meetrit üle merepinna). 
Põhja ja ida poole ulatab Schroeizi kõrgendik kuni Rheint 
jõeni, kuhu ka selle maa jõed rooolaroad. Rheini jõe allikad 
on Sankt Gotthardi mäel. Siit rooolab ta laias pikiorgus ida 
poole. Chur’i linna juures pöörab ta põhja poole jc rooolab 
Boden i järroe. Sellest järroelt roälja rooolates sünnitab ta 
Schaffhaufen’! linnakese juures toreda 25 meetri kõrge 
roeekofe ja jookseb siis lääne poole kuni Base 1' i linnani, kus 
ta ülemjooks lõpeb. Kõige tähtsam Rheini jõeharu Helroeetfia 
piirides, Rare, rooolab Brienz’i ja Thun’i järroescst läbi. 
Rare jõkke rooolaroad parenalt poolt Zürich’i järroeH tulero 
Limmat ja VierroaldHädfi järroelt läbi rooolaro Reufs, mille 
allikad Sankt Gotthardi mäel on. Terroe põhjapoolne 
Helroeetfia asub Rheini jõgikonnas — Elanikud 
on siin suuremalt osalt sakslased. Schroeizi kõrgendik on 
roiljakandroa põllupinnaga, sooja kliimaga ning hulga jõgede 
ja järroede tõttu hästi nihutatud. Suuremaid nõmmi ja soosid 
liin ei leidu. Põldu haritakse siin uuemate ja täiendatud 
miilide abil roäga hoollasti. Põlluharimise kõrroal on puu- 
roiljaja roiinamarjade kasroatus tähtis Kõrreroiljade 
kõrroal kasroatatakfe põldudel ka ristikheina ja teisi sar
naseid taimi, millega jõudsasti edenenud karjakasroata- 
mine ühenduses seisab. Tööstus on siin kõrgel järjel, igal- 
pool käepärast oleroa roeejõu tõttu.

Tööstuse ja põllupidamise kõrge edenemKejärje tõttu on 
liin ka kaubandus jõudlasti edenenud.

Linnadelt on tööstule ja kaubanduse poolest siin kõige 
tähtsamad: Basel, Zürich, Bern ja Gendue (shönääro) ehk 
Genf. Rendes linnades ahiroad ka ülikoolid. Baseli linn 
(150 000 elan.), Rheini jõe ääres, on kõige rikkam Helroeetfia 
kaubalinn, suurte iiidiriide- ja matinate-roabrikutega. — Zürichi 
järroe põhjapoolsel kaldal ja Limmati jõe ääres asub Z ü r i chy 
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tieltoeetfia kõige suurem linn, (200.000 elan.), selle maa puu- 
millafööstuk kelkkakt. Ka on Zürich oma fiidiriide-ruabrikute 
ja kauplemise poolest tähtis. — flare jae ääres asub delrveetlia 
riigi päälinn Bern. Ka tööstuse ja kauhanäuse poolest on see 
linn nimetamisewäärt. 6 eneve (120.000 elan.), kõige ilusam 
helweetsia linn, afub £ac Leman'i järwe ja Rhone jõe kallastel, 
toredas ümbruses. Kui tööstutelinn on õeneoe taskukellade ja 
ehteasjade malmistamite poolelt tähtis. — Eac temani järwe 
põhjapooltel kaldal asub ülikoolilinn Lausanne (lofänn), 
loodute poolelt toredas maakohas, nagu mitmed teiled lelle 
järwe kaldal olewad linnad. '

Schmeizi Juura.
Schrueizi kõrgendikult loode poole, Prantlute ja Schcoeizi rajal, 
alub Schroeizi Juura mägestik. 5ee mägestik läheb mitmes 
harus edela poolt kirde poole. Põikorgude puudulel wiiwad 
wäheled teed lellelt mägestikult üle. Prantsusmaa poolt on 
Juura laug kiltmaa, kuna tal Helroeetha poole järlud kallakud 
on ja temal sealt poolt mägestiku nägu on. Rägu teistes 
lubjakiroi mägestikkudes, nii leidub ka Juuras kuristikku ja 
koopaid. Puuduliku niisutamise tõttu ei ole põllud miljakand- 
wad. Selle tõttu on ka tööstus rahwale pää listetuleku-alli- 
kaks, lleäranis tunnikellade roalmistamine ja 
riidetööstus. Ka karjakasmatamine oleks liin 
nimetada. Kõige tähtlam linn on liin Fleuchätel (nölhatell), 
lellelamanimelile järwe ääres, tähtis taskukellade malmistamile 
poolelt.

Lõunapoolne mägine Heltveetfia.
Helmeetlia lõunapoolles õlas aluwad kõrged Kelk-Rl- 

p i d, igacoele lumega kaetud mäetippudega. Helmeetlia ftlpide 
keskkohaks on Sankt Gotthardi mäelõlm. Siit edela ja kagu 
poole minewad pikiorud jaotawad Kelk-RIpilid põhja- ja lõuna- 
poolletesle mäeharudesle. Edela poole läheb Rhone jõe org. 
Sellelt põhja pool aluwad Berni Hipid. See nõnda nim. 
Verner Oberland on kõige ilulam maakoht Hipi mäge
des, millepärast siin ka iga aasta tuhanded roõõrad loodule ilu 
roaatlemas käiroad. Lugemata hulga Berni Alpide mäetippude 
leos on finster-flarhorn ja Jungfrau kõige kõrge
mad (4200 meetrit). — Sankt Gotthardilt lähemad edela poole, 
mööda ülemile Rhõne lõunapoolset kallalt, Wallis’! Alpid. 
Rad lõperoad lääne pool Prantfule piirides aluwa Mont- 
Blanc mäega (4800 meetrit). Ilad on Alpi mägestiku kõige 
kõrgemad mäed, hulga igowele lumega kaetud mäetippudega. 
Kõige kõrgemad mäed on liin Monte Raia (4600 meetrit) 
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ja UI a f t e r h a r n (4400 "meetrit), Helroeetlia ja Itaalia rajal. 
— Helmeetna idapoolfes aias alamatest mäeharudeft on Grau- 
bünden i Alpid kaige kargemad. Reid jaotab J n n’ i jõe 
ülemjooksu org („€ngadin“) kahte osasse. 3nni jõest lõuna 
pool on B e r n i n a mäerühmas selle mägeftiku kõige kõrge
mad mäetipud (üle 4000 meetrit), mäetippude toreduse, jää
liustikkude wurule ja nurmede, metsade ning koskede iluduse 
poolest roõiltlemad õraubündeni Alpid Berner Oberlandiga. — 
5ankt Gotthardi mäetõlmel on R h e i n i, Rhone, R e u s f i 
ja Ticino jõgede allikad. Raudtee coiib sellest mäelt 14 
mersta pikkuse tunneli kaudu läbi. Sellel raudteel mis Reush 
orgu Ticino oruga, Kefk-Euroopat Itaaliaga ühendab, on kauban
duse kohta suur tähtsus.

Elu Hekpcetüa mägedes lumel.

mägede kuju, taimede ja kliima poolelt on igal mäges- 
tikul, igal orul Alpides oma ileäraldus, lelle järele, kas maa
koht mäeharjalt põhja wõi lõuna pool on, kas ta merepinnalt 
arroates kõrgel wõi madalal alub, kas mäed teda külmade 
põhjatuulte eelt warjawad jne. Alpi mägedelt põhja pool on 
külmem kliima, kui Alpi mägedelt lõuna pool. Talro on Hel- 
roeetfias nii külm, et järwed ja jõed taimel kinni külmawad. 
Alpi mägestiku kliima on rikas roihma- ning lumesadude ja 
lagedate udude poolelt. Tähelepanemile-roäärt on liin loe ja 
kuiro Võhn’i tuul, mille mõjul lumi mägedes wäga ruttu sulab. 
Jõed, mis selle tagajärjel mägede külgesid mööda alla jooksewad, 
teemad orgude elanikkudele sagedasti suurt kahju, maheft meel 
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suuremat, kui allalangcipad kaljud ja lumeweermed. üöuna- 
poolfctes orgudes on juba Wahe mere kliima, siin roalmicoad 
nisu, mais, tuiinamarjad, oliiwid ja f f i t r o n i d.

Rlpi mägede orgudes, mis üle 2000 meetri üle merepinna 
on, ja mägede külgedel on põlluharimine tüdimata. Sellepäraft 
leidub siin ka coäga mähe alalisi inimeste eluhooneid. Šumel 
aga, kui lumi sulanud, kasinamad siin lopsakad Hipi rohutai- 
med ja kirjud lilled. Siia aetakse keroadel suured roeiste, 
lammaste ja kitsede karjad karjamaale tüdija. * Loomad 
jääraad siia kuni sügiseni. Karjased elaroad siin surae otsa 
onnides ja raalmistaraad lüpfetud piimast juustu. Helroeetlia 
lehmade piim on raäga maittero ja rammus, sellepärast on ka 
temast valmistatud juust ja ra õ i ilmakuulsad ja kõige täht
samad raäljaraeo ained. — Tähtfaks Tislctuleku-oliikaks Hel- 
raeetsia elanikkudele on ka reisijad (300.000 — 400.000 ini
mest iga aasta), kes siia tuleroad, et siinse loodule ilu üle imes
tada raõi oma termilt kosutada. — Kõige suurem linn on siin 
Sankt Gallen suurte puuraillafe riide ümbrikutega ja tikki
mise töökodadega. — Vierroaldftädti järroe ümber asumad nõnda 
nimetatud manad kantoonid Schroyz, U ri ja Unterroal- 
d e n. Reed kantoonid tegid kõige enne ühisuse, millelt päralt 
poole Helraeetlia ühisroabariik tekkis. Schroyzi kantoonis on Vier- 
roaldltädti järroelt ida pool kuulus R i g i mägi, kult tore maade 
kaugele igaroefe lumega kaetud mäetippude, järroede, nurmede, 
metlade, külade ja linnade pääle aroaneb. Selle mäe harjale 
on hammasratastega raudtee ehitatud, niisama kui Vierroald- 
ftädti järmest lääne pool asuma P i 1 a t u s’e mäele. Selle mäe
harjale fõidaroad igal lumel ka tuhanded reilijad, et toredat 
roaadet maitsta.

Hustria riik.
IHaapind. Jda-RIpide kelkmiled mäeharud on kõige kõr

gemad, kuid siiski on nad madalamad kui Helraeetüa Alpid, 
ida - Alpide kõige kõrgemad mäetipud Ortler ja GroH- 
G I o ck n e r (ra. pilt „maadeteadus L“, Ihk. 19) on roaeraalt 
4000 meetrit kõrged. Keskmiste kristalliliste mäeharudega 
kõrrauti lähemad lõuna ja põhja pool madalamad lubjakiroilt 
mäeharud, esimestest pikiorgude läbi lahutatud. Õige mitme
kesiseid maalilisi maastikku leidub lõuna pool Dolomiiti lubja- 
kiinilt mäeharus. €hk küll Ida-Alpide mäeharjad ja mäeteed 
madalamad on kui Eääne-Alpide omad ja siin igal pool laiu 
põikorgufid leidub (Jn n’i, Muri, Draama, €tf ch'i ja t. 
jõgede omad), siiski ei ole Jda-Alpide laiule tõttu mitte kergem 
Austria maakondadesse pääseda kui Heltoeetfiasfe. Selle masti
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on Ido-fllpides inimestele eianmeks kõlbmata maakohti palju 
roähem, ja selle tõttu elab ka Austrias rahmaft palju paksemalt. 
Austria jagatakse TiroTi, Kärnten’i, 5teiermark*i,  Salz
burg’! ning Ülem- ja Alam-Austria maakondadesse.

Rahmas ja ta töö. Kaugelt suurem osa elanikkudest on 
sakslased. Rahmas elatab ennast mägedes metsa
tööstusest. Teitel kohal asub karjakasmatamine, 
mis tiin niisama kõrgel järjel seisab kui tielrDeetfias. Lõuna
poolsetes maakondades kasvatatakse roiinamarju ja puu- 
milja. mineraalisid leidub Jda-Alpides enam kui £ääne- 
Alpides ja nimelt leitakse põhja pool soola (Salzburgis) ja 
ida paol rauda (Gradez’i ehk õraz’i linna juures). Graz

^ustria Hipid.

on rauakaeroanduste tõttu mäetöö keskkoht ja esimene töõstuie- 
ja kaubalinn Austria Alpides.

Tähtlaks sissetuleku allikaks rahmale on ka reisijad 
ja haiged, kes luurel hulgal liin puhkust ja kahitult atticoad 
mitmed linnakesed, nagu Oleran, on tähtsateks toimisteks 
ramittemisekohtadeks saanud.

Ida-Alpid seisamad suurtest teedest kärmal, mis Ketk- 
Guroopat £õuna-€uroopaga ühendamad, sellepärast on siinsetel 
raudteedel roähem tähtsust kui tielrocetfia omadel. Kõige 
tähtsam raudtee (Brenner i mäetee kaudu) ühendab Austriat, 
Tihehimaad ja osalt ka kagupoolset Saksamaad Itaaliaga. Tiroli 
maakonna päälinna Innsbruck'! juures lõikab ta põigiti 
raudteelt läbi, mis Arlbergi mäetee kaudu Helroeetüat Austria
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päälinna Wiini’ga ühendab. Ka kõik teised raudteed,1'mis Kefk- 
Euroopat kagupoolsega ja Haliat flustriaga, nhehimaaga ja 
Ungriaga ühendatnad, lähemad Wiini linna kaudu. Selle tõttu

Kcfk-€uroopa idapoolne 
osa.

on ka iee linn esimeseks Austria tööstuse- ja kaubalinnaks 
saanud (l1^ milj. elan.). Tööstufe poolest tähtsad on ka palju 
wäikseid linnu Wiini ümbruses ja iseäranis Ülem-flustria maa- 
konnalinn £inz Donau jõe ääres.
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Tfhehi-flotDaki riik.
Tlhehi-floiraki riigi piirideks on edela pool B ö ö ml 

mjetjfa mägestik, loode pool — Sokli mäed, *kirde  
pool Sudeetid ja ida pool Karpaati mägestiku harud, 
kuna tal lõuna pool, Austria mõstu, loomulikku piirid ei ole.

Maapinna poolelt on Tihehi-flotoaki riigi suurem, lääne
poolne, olu kiltmaa, mis roeerte poolt kefkpoole madalamaks 
läheb, kus lelle kiltmaa kõige suurem jõgi, Elbe jõe haru 
lil o I d a a ro a moolab. Kagu pool saadumad D o n a u jõe 
harud oma meed Musta merde, ida pool Oder — Eääne- 
merde. Paks mullakord katab kiltmaal raudkimi aluspinda. 
Selle tõttu haljendamad siin miljapuu-aedade ja roiinamägede

Tatra mäed.

kärmal -toredad niidud ja nurmed. Kiltmaa põhjapoolses osas 
leidub maakera pinna murde kohal kuumi ja mineraalmee- 
allikaid (näit. Karl omi Wary [Karlsbad’i] linna juures). 
Kiltmaa meertel atumad mäed ei ole kõrged (ainult mõned 
mäetipud ulatumad üle 1000 meetri). — Tihehi-Homaki riigi 
idapoolne osa on mägine (Wäikled Karpaatid, Ungria ja 
Tatra mäed).

Kahmas. Kiltmaal elab rühmast õige paksult (120 inim. 
1 □-kilom. pääl). -/^ rühmalt on Eääne-Slaami sugu Uhetud, 
kuna V3 sakslased on. Wiimafed elamud pääusjulikult 
kiltmuu meertel ju mägedes. Mõlemute ruhmuste muhel rou- 
litteb suur muen. Ruhmuhuridus on siin kaunis kõrgel järjel 
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jü rahcoas un jõukas. — Põlluharimine ja üoabrikutööstus art 
liin ühtemiifi edenenud. Harimata, katuta tühjalt feisroaid maid 
ei ole liin olemaski, ifegi sood ja turronrabad on põldudeks 
tehtud. Ulaad haritakse hoolsalt ja põllud annacoad hääd 
miljafaaki. Põllu all on üle poole kõigist maapinnast. Kõrre- 
roilja (rukis, oder) karmal kaswatatakse siin ka suurel 
hulgal suhkrunairid ja humalaid, mis koha pääl 
tuhkru- ja õlleroabrikutes ümber tõötotekte. — Riigi põhja
pooltes otas leitakte palju rauda ja kiroitütt, mille tõttu 
tiin õittero raua-, riidekudumite- ja klaasitööstus 
tekkinud on. Wabrikute piirkonnas elab rahcoatt möga paksult 
(400 inim. 1 □-kilom. pääl). Kõige tähtsamad tööstuselinnad 
sshehi-slowaki riigis on riigi päälinn Praaga (72 milj, elan.) 
moldau jõe kaldal, P i 11 e n (õllemabrikute poolest tähtis) ja 
Brno (Brünn) kalemi-, naha- ja suhkruwabrikutega. Tlhehi 
riigi idapoolses osas (\Väike - Karpaati, Ungria ja Tatra mäges- 
tikkudes) elaraad Slaami sugu Ho makid.» Hariduse poolest 
seisawad nad kaunis madalal järjel, kirjaoskamataid leidub 
nende seas palju. Rahmas elab pääasjalikult põlluharimi
sest, mäe- ja metsatööstuselt. Talupoegade juures 
seisab põlluharimine meel madalal järjel. Tööstus on mähe 
edenenud. Hulk HomakkiHd rändab iga aasta oma kodumaalt 
roälja, et mõersil päimilistena, sulustena, palgiparmetajatena, 
rooorimeestena, rändajate kauplejatena ja s. omale eluülespi
damist teenida, mägedelt leitakse kulda ja t. metalliüd.

Ungria riik.
Qngria riik asub Donau lauHkmaal, Draama jõest põhja 

pool. Lääne pool on ta piiriks Ruftria riik, põhja pool — 
Ungria mäed, kuna teda ida poolt Rumeenia riik piirab. 
Ungria lauiikmaa on maapinna mõjumise läbi tekkinud Hipi 
ja Karpaati mägestikkude roahel. Ta oli mere all ja sai alles 
siis kuiroaks, kui Donau jõgi Raudroärama kuristiku kaudu 
Karpaati mägedelt läbi omale tee musta mere poole 1 'bimurd- 
nud oli. Ta pinda katsid ajajooksul meremeest põhja lange
nud uhtlademed, mis meile praegu mäga roiljaiigitama lösH 
aluspinnana ennemad. Endile lauskmaad katma roeekogu Kä
tisena on siin Balaton’i ehk Platten’i järm järele jäänud. 
Donau ja Tissa jõed ning nende harud on liin lõssi aluspinda 
mitte tagamaid orgulid uhtunud, kus maapind jõgede läbi siia 
kantud uhtlademetega kaetud on. fliiroiiii on maapind liin 
möga roiljaligitaro, ainult horma leidub liiroaleid maakohti. 
Kuiroa kliima tõttu on laufikmaal suuremalt õlalt rohtlaane 
nägu, mis liin puszta’deks (pulhtadeks) kutlutakle. Reed 
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rohtlaaned on aga tniimafel ajal luurelt õlalt põldudeks muu
detud, kus malli ja nifu kasroatafakle. Tisfa, pääle Donau, 
Ungria kõige tähtfam jõgi ja lelle harud tulecoad mägestik- 
kudelt ja fellepäralt on nendes ka palju mett. Wäga roaikle 
kukkumise juures rooolaroad need jõed madalate kallaste roaheL 
Selle tõttu on liis ka luured coeeupufufed liin alaliseks nähtu
teks, ileä anis kecoadeL

Rahtoas ja ta töö. Kaugelt suurem osa Ungria elanik
kudelt on Soome-Ugri sugu magyar’id (madjarid). Nende 
seas elutoad kohati ka sakslased ja rumeenlased, ise
äranis Donau jõe läheduses Wäiklel armul leidub Ungrias 
ka mustlasi. Rahwa päätää on põlluharimine Siin 
kasroatatakte nifu ja maisi nii palju, et iseäranis nifu 
luurel hulgal meel roäljamaalegi meetakfe. Koduloomadelt 
kasmatatakle roeileid, hobuseid, lambaid ja ligu, 
kuid põllutöö edenemisega kaotab karjakasmatus aegamööda 
oma tähtsuse. Suured karjad on rohtlaancs poolkolijate kar
juste maimule all. mägede jalal kasmatatakle ka miina- 
marju. Weinimalmistamile poolelt on iseäranis Tokaj linn 
Tisfa jõe ääres tähelepanemife-määrt. — Tööstus ja kau
bandus leitumad Ungrias meel madalal järjel. Ungarlased 
on kas kõrgem rahmaklafs — mõisnikud ehk jälle talupojad; 
kelkmiit tööstuses ja kaubanduses töötumat rehmakldsli ei ole 
Ungrias peaaegu olemaski. Kõige tähtsam kauba- ja tööstufe- 
aine on m i 1 i; jahu roalmistamileks on Ungrias suur hulk 
aururoeskid. Ungria kaubanduse keskkohaks on riigi päälinn 
Buda Best (pelht) Donau jõe ääres (900.000 elan.). Hää 
mälimhe korra ja oma toredate hoonete poolest on Buda Pett 
üks kõige kenamatest Euroopa linnadelt. Siia tulemad ka 
raudteeharud kokku, mis Buda Petti teiste Ungria tähtsamate 
linnadega ühendaroad : S z e g e d i n’iga, D e b r e c z e n’iga 
(debretfeniga) ja Te m es u dr’ iga (temelhmaariga). Wiimane 
linn usub Ungriamua kugupooltes okis Tisfa, selle huru murule 
(murolhe) ja Donau jõgede roahel olemas Temesodri 
(temelhmaari) B a n a t i s. See on Ungria riigi kõige milja- 
kandmam maakond, kus kõige parem nifu kasmab. maa teelt 
kaematakle tiin maske, ttinki, hõbedat ju kulda. 
Siin on ka t e r m i t e ro e e - a 11 i ka i d. Kõige tuurem tähendus 
teile maanurga kohta on aga tiin leitumal ki mi tõel — JTla- 
gyuride kõrroal elab lelles maakonnas ka rumeenia! i.

Maadeteadus 145 10



Cduna-Slaatoi riigi Horroatia ja Slaironia 
maakonnad.

Reed maad olid kuni miimate ajam Kroatia-Slamonia ku
ningriigi nime all Ungria riigi aiad, oma maapäevaga ja oma- 
walitsusega. Nende maakondade ja Urljriamaa roahel on Draama 
jõgi rajaks. £ääne pool osucv H o r ru a t i a on lubjakiroift 
pinnaga mägine roaene maa, kuna temalt ida pool Draama ja 
Saama jõgede mahel afum 5 I a m o n i a künkline roiljakandroa 
aluspinnaga maa on, kus luurel hulgal kõrremilja, puumilja ja 
meini kasroab. Rahroas on liin ferblostega lähedalt lugulaled 
katoliku usku h o r m a a.t i d. Nad seilavad oma maetute 
tõttu hariduslilelt kaunis madalal järjel. Lääne pool kasvata
vad nad enam karja, kuna nad ida pool enam põldu harivad. 
Selle maa päälinn on Zagreb (flgram) Saava jõe ääres. Slaavi 
ülikooliga, teaduste akadeemiaga, pildikoguga ja kuulla pää- 
kirikuga. — Ungria rajal, Draama jõe ääres atub tööstulelinn 
0 s j e k (Eslek), suurte fiidiriide-mabrikutega. See linn on ka 
müjakauplemise poolelt täktis.

Ületuaade.
ITlaailmu-jagude seas asub Euroopa oma suurale järele 4. 

kohal, kuna ta rahva arvu poolelt (10 milj, □-kilom. pääl 
440 milj inim.) teilel kohal atub. Kõrgema rahvahariduse ja 
edenenud kultuuri tõttu on eurooplastel korda läinud luurama 
ala inimestele elamiseks kõlbulikust maakerapinnalt endi alla 
heita. Selles tükis on muidugi loodus inimest mitmel viilil toe
tanud. Euroopa alub teiste maailma-jagude vahel ja on lelle tõttu 
maailmakaubandule-kelkkohaks laanud. Mered, mis leda maa- 
ilma-jagu kolmelt küljelt piiravad, kergendavad nimelt luurel 
mõõdul läbikäimist teiste maailma-jagudega. Siia juurde tuleb 
meel suur hulk merekäärufid ja poolsaar! Euroopa randadel, 
niisama ka mõisamaa saared. Et niiroiih Euroopa kallastele 
igal pool kergesti ligi pääseda mõis, oli Nosio maimlKelt kõige 
enam edenenud rahvastel võimalik haridust Euroopas laiali 

, laotada.
Ka maapinna ehitule poolelt on Euroopa kultuuri edene

misele väga kohane. Euroopa pinnast on 2/;) laulikmaa, mis 
ida poolt lääne poole lellelt maailma-jaolt läbi läheb ja nii- 
viili rahvaste rändamifi väga hõlbustab. JTlägestikud on liin 
suuremalt osalt keskmise kõrgusega, mis läbikäimisele mitte 
suureks takistuseks ei ole. Kõrgetelt mägestikkudelt piiratuid 
laialifi kiltmaid nagu flafias, mis rahvasteliikumistele äraroõit- 
mata takistuseks on, ei ole Euroopas olemaski. Kõrgemäges- 
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tikud ei ole Euroopas nii laialdased ega nii kõrged, kui teistes 
maailma-jagudes. Ka läheb Euroopas mägestikkudeft enam 
madalikku ja jõeorgufid läbi kui mujal, mille tõttu mägestikud 
kultuuri laialilaotamisele suureks takistuseks ei ole. maapinna 
ehituse poolest leidub Eõuna-Euroopas pääasjalikult kurrulih 
mägestikka (Hipid, Pireneid, Apenniinid, Karpaatid, Palkan ja 
teised wähemad mägestikud,) kuna põhja pool enam roanemaid 
madalamaid tompmägestikka on. Ilad on raudkiroiH ja teistest 
algaja purikmäetõugudeit, ning on tuul, wcti ja külm aja jooksul 
nende kallal nii palju oma häroitamite tööd teinud ja neid 
tasandanud, et nendelt ainult alamad osad järele jäänud on. 
(Sakia kcikmägestik, Inglis mäed, Skandinaamia mäed ja t.).

Jõgesid on kõikides Euroopa osades leida, mis maapinda, 
niisutawad ja läbikäimist hõlbustamad. 5eliepäral"t leidub roht- 
laant ainult Euroopa kagupoolses osas ja kõrbet ei ole Euroopas 
olemaski, jõed on Euroopas suuremalt jaolt ka küllalt sügawad 
ja ilma koskedeta, nii et laemad nende pääl käia roõiroad. 
Euroopa jõgedel on meel see hää omadus, et nad üksteised 
mitte kcugel ei ole, ja pääroeelahkmed mitte roäga kõrged. 
Sel põhjusel on siis ka roõimolik olnud neid kaubamedamise 
otstarbeks üksteisega kaanalite abil ühendada

Kliima. Pääle lelle, et Euroopa kaugelt suuremalt 
jaolt parajas roöös afub (ainult roäike jagu põhja pool on kül
mas roöös), läheb mööda Euroopa lääne- ja loodekallalt soe 
meremaal G o 1 f f t r o m Selle tõttu on Euroopas soojem kliima, 
kui teistes maailma-jagudes sellesama laiufe-kraadi all. Ka 
puudub siin suur mahe päema- ja öötemperatuuri ning talme- 
ja 1’umetemperatuuri mahel, nagu meie seda Kefk-flalias tähele 
paneme. Sademed on Euroopa maades kaunis ühtemiih ära 
jaotatud. Euroopas puudumad kõrged mäed, mis Atlandi ookea
nilt niiskust toomatele edela- ja läänetuultele takistust teeksid. 
Sellepärast langemad piimed, mida nimetatud tuuled toomad, 
üle terme Euroopa laiali ja miiroad igale poole niiskust Lääne
poolsed maad saamad aga muidugi enam roihma kui idapoolsed, 
ja sellepärast on roiimafed külmemad.

Kahmas, niilugutid looduferikkufi Euroopas palju ei ole, 
mis inimesele ilma tööta kättefaadamal oleksid. Kuid see 
asjaolu, et Euroopa inimene ainult raske töö läbi omale 
muretseda saab kõike eluülespidamiseks tarmilikka aineid, pidi 
Euroopa inimeste maimlife ja kehalise edenemise 
pääle suurt mõju aroaldama. Ka on Euroopa rahmad suuremalt 
olult hääde vaimuannetega. Keele järele langeb kaugelt suurem 
osu Euroopa rahroasteft kolme rahmaste peresse: romaanlased, 
111 milj, (prantslased, hispaanlased, portugaallased, itaallased, 
rumeenlased); germaanlased, 158 milj, (sakslased, holland
lased, inglas d, skandinaamlased); flaamlased, 132 milj.
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(ida-flaatülafed — roenelaied; lääne-flaacDlafed — poolakad, 
tfhehid, floroakid; lõuna-flaacDlafed — serblased, horooaatid, 
bulgaarlased), äloamlastega on lätlased ja leedulased lähemalt 
sugulased kui teised mainitud rahroad. Pääle nende elab 
Euroopas weel Soome- Ugri rabajaid (ungarlafed, soomlased, 
eestlased, laplased, permlased, wotjalased, tsheremissid) ja 
Türgi-Taatari rabajaid (türklased, tatarlased, tfhuajafhid, 
mordwolased).

ttääde geograatilisle tingimiste tõttu on Euroopa ande
rikkad ja tegervad rahroad mitmesaja-oastase töö ja roaeroa läbi 
kõrgele roaranduslifele ja hariduslikele järjele jõudnud. Euroopa 
on löõstufe, mäetöö, põlluharimise ja karjakasroatam fe poolelt 
teistelt maailma jagudest ette jõudnud. Täiendatud läbikäimife- 
abinõude (aurulaeroade, raudteede, telegraafide ja telefoonide) 
tagajärjel leidub liin palju tuuri ja rikkaid kaubalinnu. —

440 milj, inimeselt on Euroopas ainult 9 milj Juudi usku, 
8 milj, muhameedlast ja roäike orro paganaid. Kaugelt suurem 
ofa Euroopa elanikkudelt (400 milj) on ristiusku. Nendest on 
umbes 180 milj. Rooma katoliku usku, 103 milj protestanti ja 
113 milj Greeka-õiget usku.

Palutakfe „!Tl aatendufe" Euroopa ofas järgmifed trükimead ära 
parandada, enne raamatu tarroitufele roõtmift: *

Ihk. 32 rida 11 alt
- - . io „
„ 47 „ 8 ülemalt

on trükitud 
pahem 
parem 

maakonna ja kuber- 
manguroalitfufe linn

peab olema
parem
pahem

Riigi päälinn ja maa
konna linn

Ihk. 73 rida 24 ülemalt on roälja jäänud: „Riigi läänepoolses jaos Warta 
jõe ääres asub roanaaegne P o s n a n’i (Pofenl) linn, eümeste Poola 
roürstide asupaik."

Pääle lelle tuleb igalpool rjõgikond“ lugeda, kus trükitud on „jÕekond.*
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