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Maadeteadusliled põhimõisted.
i.

äislejukatus.

^oäu.
Minul on maike kodu, kus ma oma ila ja ema juures elan, 

isa ja ema on minu wanemod. käole minu on neil teili lopii. 
Need on minu wennad ja õed. vanemad ja lapsed^ kokku 
oleme perekond.

kadus on meil oma maja, äelies majas on mitu tuba. 
Igal toal on neli leina, põrand ja lagi, äeinte lees on uksed ja 
aknad. Ustelt käidakle sisse ja wälja, akendelt tuleb maigus 
lisle. kõranda pääl leisowad lauad ja toolid ning teised maja 
riistad, äeintel ripuwad pildid ja mõned muud tormilised osjod. 
igas toas leilob abi, mis ioojult annab, kui teda köetakse.

1. laiu.
keskel on elumaja, pabemol ja paremal pool on teised boone^: 

laudad, tallid, aidad ja m.
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Õue.
Iga korraliku talumaja ees on muruplats micla õueks kutsu

takse. Õuest wiiwod teerajad aita, lauta, kütini ja kaemule. Õuel 
piirolvacl aiocl ja kõrmalised kaaned. stende wakelt wiib üks tee 
tänawale, teine rokuaeda, kolmas põllule. Kauge! põllu taga 
kaswab mets, metsa karmal on aas.

Küla ja linn.
kerekonnaä elawacl maal enamasti üksikutes taludes elik 

peredes. Kui talud ükes oma kõrmaliste koonetegi ja roktoeda- 
dega üksteise ligidal seisawad, siis tekkib nendest küla. "salude

2. Küla
(Loksa küla, kõbja-kestis).

wakelt wiib külatänaw lobi, mis kaudu külarabwas maanteele 
paõteb. Igas suuremas külas on kool, kus lapsed übeskoos 
õpetust saamad. ,

Linn on niisamasugune inimeste übine elukobt nõgu külagi. 
Kuid linn on külast palju suurem ja boonete ning teede poo'ett 
kõigiti korralikum ja ilusam. Hinna majad on enamasti õiges 
reos kabel pool teed, mida tänamaks ekk uulitsaks kulsutokse. 
lunamaid on linnas õige robkesti. Linna tänamaid prügitatakse 
kiwidega, et mikma'ood pori, ega põud paksu tolmu teedel ei 
sünnitaks. Keset tänowot sõidetakse kodustega wõi automobiili
dega. Kummagi! pool tänawot on siledad kõnniteed jalakäi ote 
tormis. Majad on linnas suuremal õlal kiwidelt, kabe- ja kolme-
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Kordsed, suurte akentega ja toredate trepiäega. Ööseti wa^gusta- 
takse linna laternate abil, mis kõnniteede ääre postiäe o sa 
panäuä.

3. Linn (kakwere).

>Va!ä, kikelkonä ja maakanä.
Kui kulk perekonäi uleäiclise katu ja korrapiäamike pärast 

übenäatakse, siis sünnib walä ebk koqukonä. Wolla amalikku 
tegewust jubib wallawanem. Mutuseä, mis walä üleüläiseks 
kasuks ülemal peab, on ma Ila kõbus ja kool.'

Mitu naabruses leismat waläa ja mõisat, kes übisel jõul 
kirikut ja teisi kasulikka asutusi ü'emal peamaä, lünnitamoä 
kibelkonna.

ttulk kibelkonäi oma matäaäega on maakonnaks 
übenäatuä. lgas maakonnas on linn, kus maakonna walitsus 
asub ja ametnikuä elamaä, kes maakonna ü!e walitsewaä.
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II.

Maa ja taewas,

waalepttr.
Kui meie wäljas lagedal kokal seilame ja enese ümber waa- 

tame, liiz näeme jalge all ümmargust maapinda, paa kokal aga 
taewast, mis nagu kummiluä wõlw maaä katab ja miile lerwad 
eemalt maapinnaga näktawasti kokku puutuwcd. äeda 
ringjoont, kustaewalerwad maapinnaga näkta- 
wasti kokku puutuma d, kutsutakse waatepliriks. 
istume oma seilukokalt edali, siis ei leia me maa ega taewa 
äärt kusagil, waiä waatepiir nikkub alati meiega ükes. kespool 
tulewaä jälle uueä mojaä ja metsaä näktawale, kuna teiseä selja 
taga ära kaowad. Kõige paremini näeme waatepiiri mere pääl, 
sest et mere pinä lage on, kuna maa pääl meiä tikti puuä, külaä 
ja mäed kaugele waatamalt keelawaä. laiale koka pääl ei näe 
meie silm üle 12 wersta.

Ilmakaared.

4. vaatepiir ja itmakoareä. j

päikese liikumist taewawõlmil täkele pannes näeme, et ta 
keskpäewa ajal oma teekonna kõrgemal kokal seilab. Kui sel 
ajal just tema poole waatame, siis seisab meil ees lõuna kaar, 
selja loga — põkja kaar, pakemal käel — iäakaar ja 
paremal käel — läänekaar. Neid nelja kaart nime

tatakse pää-ilmakaarteks. 
pääle nenäe ilmakaarte on meel neli 
kõrwalilt: põkja ja icla wakel on 
kirre, iäa ja lõuna wakel — kagu, 
põkja ja lääne wokel seilab looäe, 
ja lääne ja lõuna wakel — eäel.

vaatepiiri joonistatakse korilikult 
ringjoone kujul. Ülesle tökenäatakle 
põki, olla — lõuna, paremale poole 
iäa, pakemale poole — lääs.

Kekkpäewa wari.
Ilmakaari ' woib meel keskpäewa marju järele otsustada. 

Kui meie kepi lageda koka pääle õigesti püsti paneme, siis näeme, 
et kepi wari, mis kommikul õige pikk oli, lõuno-ojal tüki
keseks jääb ja Õktu! jälle pikaks wenib. Neg, mil wari kõige
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5. kekkpäecoa-joon.

Iakem on, kutsutaklekeskpäeroaks. Keskpäewa wari lan
geb põkja poole; 
kriipsu, miäa mää- 
äawarilangeb, ni
metatakse kelk- 
päewa - joo
neks. vaatame 
nüüä keskpäewa- 

V joont mõõäa põkja 
"E poole, siis seisab 

meie ees põkja- 
kaor, selja taga— 
lõunakaaar, pare
mal käel iäakaar 
ja pabemal kael 
— läänekaar.

Kompass.'
^gakorcl ^ei ole mitte wõimalik" ilmakaari päikese järele 

üles otliäa. On taewas pilwis, liis ei näe meie mitte päikest ja 
ei tea ka, millal ta süäalõunas seisab. lutwas kokas, näituseks 
sgäl, kus meie elame, wõime ilmakaari küll igal ajal üles leiäo, 
kui neiä korä juba üles oleme otlinuä. Oleme meie mere pääl 

6. kompass.

wõi kusagil wõõras kokas, siis 
ei tea sugugi üteläa, kus lõuna- 
ja põkjakaar seitawaä. Seesu
gusel korral jukatab meile alati 
mogneeäinäelake ilmakaari 
kätte. lema seisab terarva nõela 
otlas ümmarguse karbi sees, 
millel klaasist kaas pääl on. 
Korbi põkja pääle on ilmokaareä 
üles täkenäatuä. Magneeäinõelal 
on niisugune omoäus, et ta alati 
üke otsaga põkja poole näitab. 
Seesugust magneeäinõe- 
laga karpi nimetatakse 
kompostiks.
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m.

plaan ja kaart.

Kaarli mõõt.
paneme mõne wäikese asja pubta paberi pääle, näituseks 

raamatu, ja tõmbame asja äärt mööda ümberringi joone, siis 
näeme, kui asja paberi päält üles tõstame, sääl joonistust, äeäa 
joonistust kutsutakse plaaniks.

Niisugusel korral on plaani pääl olewal joonistusel just asja 
õige pikkus ja laius.

lobame aga suuremat asja, näituseks koolitoa plaani, paberile 
joonistada» siis peame pisut teisiti tegema.



äelleks on tormis koolitoa loiult ja pikkust ära mõõta. On 
see meil teaäo, siis wõime koolitoa plaani wäiksel kujul paberi 
pääle üles joonistaäa. äiin peame oga pisemat mõõtu abiks 
roõtma, miäa mõne suurema pikkusemõõäu asemel tarwitatakse.

Näituseks üks toll maetakse sülla, wersta, saja wersta jne. asemel, 
wäikest mõõtu^ miäa plaanitegemilel on tarm i- 
tatuä, kutsutakse kaaräimõõäuks ebk mõõtkam ks.
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lakome ka koolitoa osjade seisukohta kindlaks maarata, 
näituseks kooliloua koolitoa plaani pääle üles märkida, siis peame 
esiteks selle wake ära mõõtma, mis osjocle ja seinoäe wakel on, 
ja teiseks ka asjocle eneste loiust ja pikkust teadma. Kui see 
meil teoäa on, iiis wõime koolitoa plaani pääle kõiki asju korra
likult üles tähendada.

luleks meil oga kogu koolimajast plaan teka, siis peame 
weel pisemat mõõtu tarwitama, mille tagajärjel toad plaani pääl 
wähemad saawacl. Koolimaja plaani pääl on küll kõik toad ära 
tähendatud, aga kõiki üksikuid asju tubades on wõimata plaani 
pääle üles joonistada. Niisama wõib koolimaja kõrwalisi hooneid, 
koolioeäo, seega kogu koolikotita paberile üles täkenäacla, mille 
juures weel wäkemat mõõtu peame tarwitama.

Kui me koolimaja kõrwale, mis linnas asub, ka teiste linna- 
majaäe plaoniä ükes tänawatego joon stome, Iiis saame linna
plaani. Kui linnaplaani kästi suurelt joonistame, siis wõime 
iiksikuä mojaä ära täkenäoäa. (^7aota IKK. 11.) On oga linna
plaan wäike, siis on wõimala üksikute koonete wakel waket 
teka. sellepärast näeme sääl ainult tänawoiä. ttoonetest on 
tääl kõige luuremaä, näituseks kirikud, üksikult ära tähendatud.

Linnaplaanide joonistamise juures wõetakse kartlikult 10S 
wõi 50 sülla asemel üks toll, väikesed linnaplaanid joonistatakse 
sagedasti poolewerstalise mõõduga (poole wersta asemel wõetakse 
üks toll). *

lokome weel linna ükes ümbrusega üles joonistada, siis 
peame weel pisemat mõõtu tarwitama (näituseks üke wersta 
alemel üke tolli). Liin ei ole wöimalik kõiki tänawaid üles mär
kida, waid ainult kõige suuremaid.

Kaart.j

plaani, mis suuremat maakokta kujutab, kutsutakse kaardiks 
ekk maakaordiks. Kaardi pääle wõime wäkendatud mõõdu 
abil mõnda suuremat maakokta üles joonistada, näituseks kodu
koha ümbrust, maakonda, wõi kesti riiki, mis ainult wäikete ata 
maakera pinnast oma alla wõtab. Kaardi pääle ei wõi meie mitte 
üksikuid tubosid, hooneid üles joonistada, nagu seda plaani pääl 
wõime teka, waid siin tähendame linnasid, külasid, tähtsamaid 
ekituli wäikeste täppidega ja suuremaid jõgesid peenikeste kriipsu
dega. Niida suurem maakoht kaardi pääle üles on joonistatud, 
seda wähem on tema pääl asju. Kaardil joonistatakse põhjapoolne 
külg alati ülespoole, lõunapoolne — allapoole, idapoolne — pare
male poole ja läänepoolne — pahemale poole (i^aata IKK. 12.)



4, Linnaplaan, (tiaaplalu Unn. — 18^) lllläa — 1 to I, mõõt t : 15100.)
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VISSI- 0 12 3 i. , 7 . i .
10. Kaart (ttaapsalu ümbrus)

suure ilmakaarcli mõõclus (umbes 5 wersta 1 tollis, mõõt 1 :^,200.000)

-vv^ i' st w

krikaarticlel tarwitatawate mär 
p icte seletuseä.

t

. rg.In

5 tcSi-t^s

wers

11. äeeiama maakobt bariliku 
geograafia kaarcli suurus (umb. 10 
wersta l louis, mõõt 1: 43^.0.o).
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12. /III on moe läbilõige, kus juures igo kümne meetri 
tagant ristlooäis joon tõmmatuä on. Ülemal on selle
sama mäe kaart, mi lel iga kümne meetri tagant 
übekõrguleä kobaä joonte läbi übenäatuä on. Mi 
sugukiä jooni nimetatakse 6reeka keeli sõnaga ,iko- 
büpsiä' (lamakõrgus-jooneä) ebk „boritsontaaliä" 

(riktlooäis jooneä).

13. äellesama mäe kaart, kus pääle riltlooäisjoonte 
mäe nõlwocl weel peenikeste kriipsukestega ära 
on täbenäatuä. Miäa järsum mäe nõlw on, 
seäe läbemal seisawoä riltlooäis jooneä üksteisest, 
leäa paksemaä on krüpsukeieä ning seäa tume- 
äam on kaoräi pääl maokobt, seit miäa järlum 
nõlw, seäa mäbem on ta ülemalt tulewate mai

gule kiirte läbi walgustatuä.
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äuuremate kaartide juures, mis sõjamäes tarwitusel (kinäral- 
ltaobi kaaräiä), on 1, 2 wõi 3 wersta asemel üks lal! woeluä 
wõi 1 kilomeetri asemel 1 tsentimeeter. leistel kaortiäel jätkub 
sellelt, kui 10 wõi 20 wersta asemel üks toll wõetakse^ ebk Lääne- 
kuroopas 5 wõi 10 kilomeetri asemel üks tsentimeeter. äageäosti 
on muiclugi ka weel wäkemoiä kaortisiä olemas. Kui näit, kaaräi 
pääle 10 wersta asemel üks toll wõetakse siis, on kaart 410.000 
koräa kaaräi pääle joonistatuä maokokost wäbem. 5eäa märgi
takse kaaräi pääl lükiäalt — mõõt 1: 410.000. Kui näit. 10 
kilomeetri asemel 1 tsentimeeter wõetucl on, siis on maakaart 
1.000.000 koräa maakokalt wätiem, mis kaaräi pääle niimiili 
märgitakse — mõõt 1: 1.000.000.

Maapinna kõrgus merepinnalt arwates, täbenäatakse moo- 
kaartiäe pääl sogeäa^ti wärwiäega ära: pruuni wärwiga 
kõrgenäikuä (miäa kõrgem maokokt, seäa tumeäam pruun), 
raketile wärwiga — lausikmaaä (miäa maäalam moa- 
kokt, seäa tumeäam raketine) ja weekoguä (mereä, järweä, 
jõeä ja looä) — linile wärwiga. Mägeäe ja küngaste nõl- 
waä täkenäatakle kaartiäe pääl peenikeste kriipluäega ära: miäa 
järlum nõlw seäa jämeäamaä on krüpluä ja leäa läkemol naä 
leilawaä üksteiselt.

IV.

Mcüsamaa.
Maisamaa pinä ei ole mitte päris tasane ; karikkult leiäub 

tema pääl kõrgemaiä ja maäalamoiä kokti. Üke tasase pin
naga kokti ma isamaal kutsutakse talanäikkuäeks. 
kt weepinä mereäes igalpool llketalone on, siis mõõäetakse mõisa
maa pinna kõrgust merepinnalt.

lalanäikku, mis merepinnast kõrgemal ei 
seila kui laäasüläa ekk 200 meetrit, nimetatakse" 
lausikmaaks ekk lausmaaks; ulatab ta aga üle 
soja sülla ekk 200 meetri, siis kutsutakse teäa kilt
maaks. keskmaa, meie koäumaa, on oma maapinna, poolelt 
laulikmao.

Absoluutne ja relatiiwne kõrgus.
Koka kõrgus wõib olla absoluutne wõi relatiiwne. Kui koka 

kõrgust merepinnalt loetakse, siis on selle koka kõrgus abso
luutne; orwatakse oga koka kõrgust ümbruse pinnalt, siis on 
lelle koka kõrgus relatiiwne
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Mäetipu 6 absoluutne kõrgus (üle merepinna) on 200 meetr., ta 
relatiiwne kõrgus on tolanõikust d 80 meetr. ja tasanclikult 8 

120 meetr.

Mäeä ja künkaä.
Kõrgendikku, mille pinä igalt poolt nõlwok 

on, kutsutakse mäeks. wäiksemaiä mägetiä küütakse 
karilikult kinkuäeks ekk küngasteks. Mäe mai kingu 
alumist jagu nimetatakse jalaks, keskmist — küljeks ja üle
mist otsa — tipuks ekk karjaks. Mägi wiib ka ümmargune 
olla ja mäekupu nime kanäa. Matawaä mäecl pikas reas 
eäasi, siis sünnitawaä naä mäeakeliku ekk mäeseljaku; 
on naä aga korratus olekus, siis kannawaä naä murämägestiku

15. Melmägestik ja org.

nime. Kskta, kust mõeä milmele poole laiali läkewaä, nime
tatakse mäesõlmeks.

Kõrgeiä mägestikka Eestimaal ei ole. Kõige kõrgemaä tipuä 
on siin äuur-Munamägi ja Vällamägi, mõlemaä üle 
300 meetri kõrgeä.



16. Lõbeslik.

17. Lõbestiku läbilõige.

Orucl.
las ase pinnaga kokto mägede wakel kutsu

jakse oruks. On la kilkas ja lügaw, siis nirnelalokse teda 
lõkestikuks. Orud, mis pikuli kake mäeseljaku wakel osuwad, 
on mägestikus elamiseks kõige kokosemad. lungiwad orud risti 
mägedest läki, kiis wõiwad nad käädeks läbikäigu-teedeks olla. 
Niilugulid läbikäigu-leekid nimelolakle mäeteedeks.

?oollaarecl, laareä ja maakittuseä.'
äuuri maonurkokid, mis mõisamaa küljest 

merde u I a t a w a d, k u ti^ita kse poolsaarteks, Väikse
maid, kui nad madalad on — ne-emedeks. keslimaal on 
kõige enam poo Kaari põkjorannal, äocme lake ääres.
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Maaläärteks kutsutakse kitsaid, aga kaugele mere tisse 
ulatowoid poolsoori.

lükk mõisamaa 6, mida wesj igast küljest 
ümbritseb, kannab saare nime.

äuurem bulk meres o>ewaid saari ei seisa mõisamaast mitte 
eemal, ainult mõned nendest on kaugel mere sees.

blarilikult leilawad saared salkade rviisj, kus kobte ebk kolme 
suuremat saart bulk wäbemaid ümber piirab. Kogu übeskoos 
alumaid saari nimetab kle saarestikuks.

Kitsalt maariba, mis kabte suuremat maaala 
übendab ja kabte weervälja teine teiselt labutab 
kutlutakle maakittusek8.

Eestimaa saartelt olgu nimetatud 5a arema a, bliiumaa 
ja Mubumaa. äaaremaalt ulatab 5õrwe poolsaar kaugele 
lõuna poole merde.

. 18. Mõisamaa ja mere jaod.

tumeweermecj ja jääljugustikuä?)
Kõrgetel mägedel on õbk juba nõnda jabe, et lumi lääl ka suwe-ajal 

ära ei jõua sulada. Niisugust lunä nimetatakse sõmerlumeks. 5eda mäe- 
külje pääl leiäuwat piiri, millest allpool lumi lumel ära sulab, ülewalpool 
aga aasta otsa seilab, kutsutakse lumepiiriks. Kui mägeäei, miäa lumi 
katab, liig järluä küljed on, siis weerewad lumetombuä läält tibtigi alla.

*) peenema (petit) kirjaga on neeä päätükid trükitud, mis järgmisel 
õpeaastal (li astmel) tulewaä läbi wõtta.

k^ssäetesäus. 2
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NIla weereäes kiluwoä neeä suureä lumepaagiä Kiwa ja puiä enestega 
kaala ja matawaä mõnikorä ka majaliä oma aita. Niiluguliä mäest alla 
meere oaiä lumetompuliä kutsutakse I umeweermeteks ekk lawiiniäeks.

- liuristikkuäesle, mis ülewalpool lumepiiri seilawaä, kui ka mõnää 
sügamamasle kokta kogib õige palju lunä. päikese kiirte mõjul läkeb 
lumi urbleks ja lobjakasegaleks ning kakkab sulana, ag, äälel külmab ta 
uuesti ära. Neg ajalt muutub lumepinä sääl jäälarnaleks. kt aga lunä

" 14. Jääliugustik.

ikka juure sajab, mis pärastpoole jälle jääks saab, ja et jää ülemileä kikiä 
alumiste kiktiäe pääle rõkuwaä, kiis kakkab jää selle tagajärjel a õlalt 
ka oma raskuse mõjul maäalamaiä kokti mõöäa mägeäelt allapoole 
lbilema; niisuguleiä jääjõgeliä nimetatakse jääliugustik kuäeks ekk 
aietikeriteks.

Jääliuguslikkuäe libisemine on karilikuit nonäa aeglane, et seäa lugugi 
täkele ei ole panna (umbes ZO süläa aastas), knamasti on naä lügawaiä lõke- 
liä täis tikti leiäub nenäe pääl ka kiwi- ja koljukiläuliä, mis mägeäelt 
alla on weerenuä. Neeä kiwikilluä lamewaä peenra mooäu rokkem jää- 
liugustiku lerwa pool, mõnikorä ka keskpaigas, kui kaks jääliugustinku 
tee pääl on ükinenuä Niisuguleiä jääliugustikkuäe pääl olewaiä kiwipeen- 
raiä kutsutakse ajurükkaäeks ekk morääniäeks. pikkamisi eäali- 
nikkuäes muuäab jääliugustik tema all oluwat maapinäa: ta killustab ola 
äramurtuä kaljutükka ja kiwipanku peeneks kruusaks, kärniks ja liiwaks. 

tiui jääliugustik juba allapoole lumeriiri jõuab, kiis kakkab ta sulama 
ja sünnitab allika. Linna jääwaä ka kõik kirviä. kruus, torni ja liim puk- 
kama, mis jääjõgi mägeäelt ükes on toonuä. kt ncnäelt kirviäelt paljuä 
jääliugustiku põkjas kui ka tema küljeäel lamaliä, kus neiä pikemat wõi 
lükemat aega mägeäelt olla kanti, liis on ka nenäe terawaä nurgaä ja 
lerwaä suuremalt jaolt juba lileäaks ja ümmarguseks Sõrutuä INuiäu^i 
mõista ei jätnuä neeä kiwiä mäepinäa, mille wasta naä oma terawaä ler- 
waä ära nükkiliä, mitte kriimustamato, waiä õõruliä ka teäa, nii et mäe- 
kalju terawaä nurgaä kõik tasaseks muutuliä.



V. Meri
MerecI, lakeä ja wä!naä.°

Mõisamaast piiratuä ookeani osa kutsutakse mereks. lun- 
gid^weli kaugele mõisamaa sisse, siis sünnitab meri lake. ^/äke- 
maiä takti nimetatakse ka laugasteks ekk käärudeks. 
On lõukaä lügawaä ja mõisamaast kästi ümber piiratuä, siis wõi- 
waä naä laewaäele tuulte eelt marju anäa. Niisuguste iõugaste 
rannal asuwaä linnaä, miäa karilikuit saäamalinnaäeks 
küütakle. kestimaaä piirab lääne poolt Läänemeri ja põkja 
poolt selle ola 5 oome lokt. keskmaa põkjarannai on kõige 
täktsamaä lallinna ja Narma lakeä, ja läänerannal 
Närnu lakt.

20. 5aar, pooliaar, lakt ja iaäamalinn.

kitsast weekogu, mis kakte suuremat merä ükenäab ja kakte 
mõisamaa tikkki üksteisest lakutob, kutsutakse wäin oks; kake 
saare wakel olewat wäina — salmeks. — Niiumaaä lakutob 
mannermaast äuur wäin ja äaaremaalt 5 oela wäin. Ntuku 
ja äaaremaa wakel on ä i k e wäin. ...

ttarikkult on kaljuse mereranna läkeäal rawaä ja kaljutükiä. 
kt laewaä wõiksiä takistamata igal ajal niisugustelt koktaäelt 
mõöäa pääseäa, jukimaä neile teeä tuletorniä — kõrgeä tor- 
nitaolileä ekituseä, kult kelewalgusega laternatuli mere pääle 
paistab. Niiluguleä tuletorniä seilawaä ka laäamates.

Kui laäom ei ole tuulte ega laenete eelt warjatuä ja mere 
poolt laktine on, iiis wõib teäa kinniseks teka. äeile tormis eki- 
tatakle meräe kinälaä pikaä kiwiwailiä; neiä kutsutakse muu-
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Merewett.
lllereweti on kibe soolane ja ei kõlba joomiteks.M võtame 

kausi tisse merewett ja laseme päikese käes seista, siis näeme, 
kui roesj juba auruks on muutunuä, kausi põkja pääl walget 
soolakibti.

Nenäes maaäes, kus suwi paiaw on, koguwaä rannaäärselt 
eianikuä merewee seest palju soola, Selle tarwis lastakse mere- 
wesj laiaäe ja maäalate kraawiäe sisse, kus ta põikele käes peagi 
ära kuirvab ja paksuä loolakibiä kraawiäe põkja moka jätab.

lllereweti on selge ja läbipaistev). Mõnikorä wõime mere- 
wee kiki läbi umbes 20 läila (40 meetri) lügarvuseni näka, kkk 
lei weel iseeneselt küll mingisugust wärwi ei ole, näib ta siiski 
suures kogus linikasrokeline olema; lee tuleb soolalt ja õlalt ka 
taewa karmalt. Miäa enam soola meremees leiäub, seäa linilem 
ta on, nagu leäa lõunapoolsematel mereäel täkele mõik panna, 
pääle selle wõib lääl, kus meri maäal on, merewee leigus wäkeneäa 
mitmesuguste seguäe, näituseks lawi- ja iiiwatükkiäe läbi, 
mis taile muäalemo wärwi annawaä. Siis woiwaä ka weel 
arutumaä kuigaä loomakeli, kes meres elawaä, meele rokelile, 
punale, walge ja mitmesuguse muu wärwi anäa. wäga imelik on 
mere läikimine mõnikorä Sä ajal; leäa kelki lünnitawaä mitmesu- 
guleä mereloomakeseä, kes nagu jaaniusliä kiilgawaä. Z

Laeneä, tõus ja^möön.'
Meri ei ole iialgi waikne; tema pinnale tekiwaä ka waikse 

ilmaga laeneä, mis tormi ajal maga kõrgeks tõulewaä. lärmile 
ilmaga kuuleme mere pääl laenete kobisemist ja näeme ka nenäe 
turjal walget woktu, mis wee ja õku ükinemisest sünnib.

pääle laenetamise, miäa tuul sünnitab, wõime ookecmiäe ja ' suurte 
mereäe pääl ka korralikku wee liikumist täkele panna. Merekallastel tõu
seb wesi 24 tunni jooksul kaks koräa kõrgele ja matab maäalaiä kaläliä 
oma alla. 5eäa näktuit nimetatakse tõusuks. Kaks koräa ää-päewa 
sees langeb meri jälle alla ja wabastab weega iile ujutatuä kaläaä. 5eäa wee 
alanemist kutsutakse mõõnaks. lõus ja mõõn wakeläawaä üktelugu 
iga 6 tunni ja 12 minuti järel. luuleä ei takista tõusu ja mõõna mitte, 
waiä wõiwaä keäa näktust ainult kõwenäaäa wõi nõrgenäaäa. VVäikes- 
tes mereäes ei tõuse meki mitte kõrgemale kui 3 jalga, aga suurtes ookea- 
niäes tõuieb ta juba üle 30 jala, üksikutes koktaäes isegi 40 wõi 50 jala 
kõrguseni. — Mere tõusu seletatakse kuu külgetõmbamise jõuga, mille mõjut 
weli meres tõuseb.

Laenete tegewus kallaste juures.
lllaäalamatest kollastest ukub mereweti üle ja toob enesega 

alati liiwa ükes. äeeiugustes koktaäes on mere ja maitamoa 
piir õige, sett et liiw wäiketeä lõukaä täis täiäab. keskmaa lääne- 
ronä on maäal.



21

21. laus Inglis rannal.

22. Maan Inglis rannal.
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Koguni teistsugune lugu on kõrgemate kallustega. Nenäe 
läkeäal leiäub ikka kiwimürakaiä, mis laeneä tormi ajal mere
põhjast üles kiluwaä ja suure jõuga wastu kaläaiä wirutawaä; 
selle tagajärjel lahti kistuä kaläatükiä langeroaä meräe, kus laeneä 
naä Uimaks muuäawaä. (Waata pilt 21 lkk. 22, mis kõrget 
Inglise kallast kujutab.) Eestimaa põhjapoolne ranä on kohati 
kõrge, kus paekallas järsult mere poole alla langeb.

Mitte ka igalpool ei lagune kõrge kallas ühetaoliselt, äääl, 
kus mereranä kore ja pehme on, hämineb kallas laenete käes 
ruttu ja annab meele ruumi maa sisse tungiäa. On aga kallas 
kõma, Uis jõuab ta laenete pääletungimilt enam wälja kannataäa 
ning wastupiäamamaks jäääa

Luitecl.
likti keerutab meretuul Uima, mille laeneä maäalale koiäale 

wälja on heitnuä, üles ja ajab mõne asja, näituseks, puu ümber 
hunnikusse. Nõnäo sünnib oegapiäi lii ma kang, miäa luiteks 
ekk äüllniks kutsutakse.

z Kui luiäe juba puulaäwa kõrguseni on kasmanuä, Uis kakkob 
ta eäaU nikkume; see tuleb sellest, et tuul Uimoteraä luite üke 
külje paolt ikka teile külje pääle ajab, luktumaä wiljapõlluä, 
metlaä wõi külaä tee pääl ees olema, Uis matab liim neeä ilma 
armuta oma alla. Et Uima eäaUUikumist takistaäa, istutawaä 
rannaäärieä elanikuä Uiwalagenäiku pääle metsa, kuujuureä 
palmiwaä enäiä üksteisega kokku ja koiamaä Uima kinni. Õige 
rokkesti on luiteiä Läänemere kallastel näka, ka kärnumao rannal.

23. Luite kaswamine ja edasinihkumine.
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24. Luiteä Läänemere lõuna kaläal.

Vl. Mõisamaa weli.

kUIikaä.

kiluna- ja lumewesi, mis maa enese sisse matab, tungib 
ainult nenclest kibticieit lobi mis mett kergesti läbi lasemaä. 
lltõneä kibiä, nagu liim ja lubi, lasemaä mett rutemini läbi, tei- 
seä aga, nagu sawi ja kaljukiwi, boiowoä mett kinni. luleb 
meele maa sees näituseks sawi wastu, siis ei tungi weli sellest

pilwe

25. Ltllikas.
1. ja^2. kiki latcwaä mett läbi. 3. kibt on sawiF mis eneselt^ mett mitte 

enam läbi ei lase. - ,
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mitte enam läbi, waid kogub lellede kikisse, mis paälpool sawi 
leidub, ja kakkab sinnapoole jooksma, kuku kikt kaldub, äääl, 
kus meega täidetud maakikt päewawalgele tuleb, iseäranis mäe
külgedel ja kuristikkudes, tungib mesi maa seest wälja; niisugust 
wee wäljawoolamise kokta nimetatakse allikaks ekk lätteks.

26. Lääne-poolkera,

Leiab maa-alune weli oma tee pääl mineraaliollusid eest, 
näituseks: soola, rauda wõi lubja, siis ei tungi ta enam puktal 
näol päewawolgele, waid segudega, mis talle teise lokna ja maitse 
annawad. Niisugust lätet kutsutakse mineraal-, ekk ka ter- 
wisewee-allikaks, sest et ta weli wõib kalgetele wäga kasu
lik olla.
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Kui maaalune mesi niisugusest kiwikikist läbi tungib, mis wee 
tädi sulab, nagu näit. lubjakiwi (paekiwi), siis sünniwaä niisuguse 
wee tegewuse läbi kiwikjbtiäes tübjaä kobaä. Maa-alukeiä tübje 
kabte, kus kiwi wee läbi ära on ubutuä, nimetatakse koobas
teks; nenäelt ulatawaä mõneä isegi mitme wersta kaugusele maa 

959297

sisse. Eestimaal leiame niisuguseiä koopaiä pärnumaal („Iori- 
põrgu"), lartumaal (Aruküla juures, lartu läbectol), VVõrumaal 
(lilieoru koopaä, Kanepi kibelkonnas, uus ja mana „Iaewakoäa" 
Abja jõe ääres) ja m.

Lubjakiwi koobastes tilgub barilikult lae alt lubjane weti, 
mille läbi koopa lae alla suureä jääpurika sarnateä lubjapurikaä 
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tekiwaä, miäa stalaktiitiäeks nimetatakse. Niisama tekiwaä 
koopa põranda! alla tilkuma wee läbi lubjaoilulelt postiä ja lam- 
baä — italagmiiäiä.

28. ätalaktiiäi koobas.

J õ e ct.

^eli, mis allikast wälja woolab, otsib omale teecl ikka macla- 
lama^esse kobtaäesse ja sünnitab ojakese. lee pääl äbineb oja
kene teiste ojokestega ja paisub wee robkuse pärast suuremaks. 
Nõnäa saab siis ojakeselt oja, ojast — jõeke, jõekesest — jõgi, 
mis pika ja kitsa jooksma meega täiäetuä Mgawule näol meräe 
mõi järme tõttab. l<obta, kubu jõgi oma wee, kas teise jõkke, 
meräe mõi järme miib kutsutakse jõesuuks. lõgeliä, mis teis
tesse jõgeäeste woolawaä, nimetatakse jõebaruäeks. l<ui meie 
näo linna poole päärame, kubu jõgi jookseb, liis seilab parema! 
käel parem kallas, pabemal — pabem kallas, äügowus, 
mis kabe kaläa wabel seilab ja miäo mööäa jõgi jookseb, kannab 
jõe nõwa nime. Kobta, kult jõgi oma karuäega mett kogub,
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nimetatakse jõgikonnaks, aga kõrgendikku, mis kable j õ g i - 
konõa teineteisest sakutab — weelakkmeks.

Kõige suuremac! Ceslimaa jõed on: kmajõgi, Naroowa 
ja kärnujõgi.

ry.^Iõeluu ja jõebarud.

Iögeäe tegewus.

lerwet joewoolu — allikalt kuni jõesuuni — jagatakse ülem, 
kesk- ja alamjooksuks. Ülemjooks algab allikalt, alam
jooks lõpeb jõesuus; ülem- ja alam jooksu wakel on kesk jooks. 
Nllika ligidal on jõenõcoa alati killas ja madal, aga mida kauge
male mere wõi järme poole, seda laiemaks ja lügarvamaks ta 
läkeb. Mida kõrgemal allikas seilab, seda kiiremini jookseb jõgi. 
Ikeäranis wäleda jooksuga on jõed, mis mägedelt algawad. Nmde 
rooolud on nõnda kõmad, et kaljutükkisjt ja wäikleid kiwa ükes 
kiluwad. Kimid õõrumad endid woolus üksteise mõstu, muuluwad 
selle läbi siledaks ning kuduma l aegamööda wõikl maks. Kesk
jooksus on kaljutük d ja kivikesed, mis jõgi ülemjooksul üles on 
kiskunud, juba kästi peenikeseks murenenud, kuna mõned nendelt 
ka liiwaterakesle taoliseks on laanud. Alamjooksus, kus jõe mool 
tasasemaks jääb, bakkamad mees olemad liiwa- ja lamiterakeled 
juba põbja sel ima. Kõige enam wajub nnd jõesuus alla, lell et 
liin mool boopis ära koob. Lelle tagajärjel kerkib jõesuu nõwa 
kõrgemaks ja sünnitab paiguti ka niisuguseid madalaid kabli, 
mis saartena meelt päewamalgele tungiwad. dogi jaguneb saarte 
wab I mitmesse karusse (baarandisle) ja woolab merde. Niisugust 
jõesuud kujutakse jõesuu saarestikuks ebk deltaks. 
Les imaa jõgedelt sünnitab Katari jõgi jõeluu saarestiku.

Iga oja ja jõgi sünnitab alatasa muutusi. la kitub kiwa, 
liiwa- ja lowilükkisid ül?s, teeb neid peenikesleks ja wnb oma 
suu poole, kus nad põbja langemad. Nii kantakse üks jagu maa
pinnalt teileie kobale.
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ZO. Niagara kolk.

Kui jõenõroa järsku maclalamakä läbeb, iiis kukub weli 
mürinaga alla ja lünnnab kole. Üks suurematest koskedest on 
st i a g a r a, 9abja Z-neerikas. äaäl kukub w<sj enam kui 160

Zl.. vonou jõe .rauäwärawa- kärestik.
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jala kõrguselt alla, kestimaa koskeäest on kõige täbtsam JoaIa 
kolk Narooma jõ^I Narma linna juures.

Kui jõgi oma tee põäl kaljude elik kiwisarnase maapinna 
eelt leiab, siis tungib ta sääit enesele teecl otliäes läbi. bõwemocl 
kaljutükiä, micla mesi kämitaäa ei suuäa, jääwaä jõenõmaske 
rawaäena seisma ja sünnitamaä kärestiku. Niisuguleä rawaä 
on laewasõiäule suureks takistuseks. Otsama kui maa alune meil 
(nõnäa nim. p õ b i m e s i) koopaiä ja õõnestuki sünnitab, wõiwaä 
ka jõeä omal jooksul maa alla ära kaäuäa, käol tükk maaä eäaii 
woolata ja sus jälle maapinnale ilmuäa (s a! a j õ e ä ebk 
p u g e m e ä). Nenäest on Eestimaal kõige tultamam Kos t i - 
mere ebk 3 õ e I e b t m e jõgi.

7ärweä.

Looäusliltlügawust maakera pinnal, mis mett täis on, kutsu
takse j ä r w e k s. 0 na suuruse ja kügamuse poolest wõiwaä 
jörweä mitmesuguseä olla. On järwi, mille suurus t m-merstast 
wäbem on ja mille kügawus l—2 küllani ulatab, kuna teiste 
pinä laäakiä ja tubanäeiä ^-roerstu oma alla mabutab ja sügacvus 
üle tOO iülla ja mõnikorä üle wersra on.

Järweä tekiwaä maakera pinnale mitmesugustel põbjustel. 
Leiab jõgi oma tee pääl kügamuke, siis täiäab ta selle oma meega 
täis. Niimiiki sünniwacl läbiwoolu-jarweä, kubu üneltpoolt jõgl

32.
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sisse woolab ja teiselt poolt wälja woolab, nagu meie maal 
Wõrtsjärw, keipsjjärw ja m. t. Näit, woolab VOõrtsjärwe ^äike 
Cmajõai, kuna temalt Suur Cmajõgi wälja woolab. — Kewadel, 
kui jõgi üle kallaste woolab, wõib ta mõne lügawa koba weego 
taita, kubu weli ka siis alale j md ja järwe sünnitab, kui jõgi 
oma kallaste wabele tagasi wajub. Mõned järwed on ka mere
delt laanud, kas niiwiisj, et merekäär leetseljaku läbi merelt ara 
labutali ja järweks muutus (mõned Saaremaa järwed), wõi nii, 
et maa kerkis ja meri ära kaäus, kuna kõige lügawamatesse 
kobtadesle weli järwedena järele jäi. Nendes järwedes on kari- 
likult soolane weli.

3õeä ja järwed on wäga täbtsad. Nad annawad meile mett 
joogiks, niilutawad aolaiid ning põldusid ja wõiwad laewakäigu 
teedeks olla.

VII. Maakera kui taewakeka.
Maakera kuju.

Kui meie mööda talalt lagendikku linna poole sõidame, siis 
näeme esiteks kõrgete tornide õlle, mis pärastpoole, kui linnale 
juba ligemale oleme jõudnud, aegajalt ikka enam silma paistawad, 
kusjuures juba ka muud kõrgemad ebituled ja majade katused 
näbtawale tulewad, kuni wiimaks kogu linn silmade ette ilmub. 
Sellelt wõime näba, et maakera pind, mille pääl meie elame,

33. Maakera kuju.

mitte loodis tasane ei ole, waid kumerik. Sellepärast jääwadki 
iinnasõidul meile kõige eliteks tornide alumised jood ja linna
majad nägemata.

Sedasama wõime ka mere pääl täbele panna. Kui kaew 
kalda poole tuleb, liis näeme Vaatepiiril togost kõige esiteks tema 
ülemist, siis keskmist ja wiimaks kõige alumist jagu. Läbeb loew 
kaldast minema, siis kaob kõige päält tema alumine, siis keskmine 
ja pärastpoole tema ülemine jagu silmilt. lõuseme torni otsa, sjjz 
läbeb maatepiir suuremaks ja meie wõime laewa weel näba, mis 
kaldal juba silmade eelt ära kadus. Nõnda liis on ka merepind 
kumerik. Kebad, milledel übelugune kumerik pind, wõiwod ainult 
kera- ebk kuulisarnased olla. Sedasama wõime ka maakeralt 
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ütelda. Et maakera ümmargune' on, seda wõime ka reisimine 
abi! tõeks teba. Läkeme lääne poole wälja ja sõidame ikka otse 
edasi, lns jõuame iäa poolt, taiselt poolt maakera, tuntuä koka 
paale jälle tagasi. Oa ka täkele panäuä, et tee, ükskõik kuku 
poole ka iganes sõidetakse, ümber maakera ikka ükepikkuseks 
jääb (muidugi mõista kui otseteed käidakte.)

Mi siis on meie maal keratarnone kuju. la on ilmatu suur; 
ta läbimõõt ulatab-12000 werstani (üle 12750 kilomeetri), ta 
pind — üle 448 milj, j^j wersta (üle 510 milj, ^j-kilomeetri). 
Ekk maakera päll küll mäed on, mis ekk tema keratarnast kuju 
takistaksid, ei täkenda need tema suuruse kokta meel mitte midagi; 
need mäed näitawad nagu liiwaterokesed suure gummipalli pääl 
olema. Ka lõngakera jääb ikka ümmarguleks, ekk tema pind 
küll mitte lile ei ole.

Ülemal ja all.
? Oli aeg, kui meie maa keratoolilt kvjumoistet rumaluseks 

peeti: üteldi, et niisugusel korral peoks inimesed teisel pool maa
kera pääga all käima. Oeed arwamised tekkisid wildakust aru
saamisest, mis ülemal ja all täkendab. Kaskule jõu sunnil on 
inimesel niisugune seisak, et ta jalad maakera keskpaiga poole 
on pööratud — ükskõik kus ta iganes ei kõnniks. 5õnad „ü!emal- 
ja „aN" tuleb inimese seisaku arwesse panna: kus jalad, sääl on 
all, kus pää, sääl ülemal. Iga maakera koka jaoks on ülemal 
ja all šikid isesugused.

6Ioobu5.
Kõige paremaks maakera kujuks on gloobus ekk keras,

see on kuul, mille pääle kogu maa
pind üles on joonistatud.

Maakera pind seisab mõisamaast 
ja meest koos. Issett on kaks ja pool 
korda rokkem. Oloobute pääl joonis
tatakse mõisamaad kirju, aga wee- 
kogu rokelise mõi sinise wärwiga.

Mannermaaä ja maallma-jaocl.
(IVaata lääne- ja iäa- poolkera Ibk. 24 ja 25).

5umt mõisamaa osa kutsutakse 
karilikult mannermaaks. Man
nermaid on kolm, nimelt:

DOana maailm, Uus maa
ilm ja Austraalia. IX/ana maa
ilm oli inimestele juba ammu tuttam. 
lema on kolmelt jaoit koos:

Euroopa, Aasia ja Aafrika,
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Uue maailma leidis Kolumbus alles 1492. aastal üles; tema 
nimi on

Ameerika.
Austraalia on wiies maailma jagu.
Meie elame Euroopas.
Aasia on kõige suurem maailma jagu; tema järele tuleb 

Ameerika, kiis Aafrika, Curoopa ja Austraalia.

Ookeaniä.

Maakera pinnal olem weekogu jagatakse wiiäe jakku, miäa 
' ookeanideks ebk maailma-meeecleks kutsutakse.

Aeect on: äuur ebk vaikne ookean — Ameerika, 
Aasia ja Austraalia wabel;

Atlanäi ookean — Aafrika, Aasia ja Austraalia wabel; 
kõbja-läämeri;
Lõuna-Jäämeri.

Maakera liikumine.

^anal ajal arwati maakera paigal seiswot ja päikest tema 
ümber keerlewat. Alles Kopernikus*)  tegi tõeks, et mitte päikene 
ei ränäa, waiä maakera.

*) Kuulus koola täheteadlane, elas 1473—1543. aastani.
**) õieti 365 päewa, 5 tunni, 48 minuti ja 46 lekunäiga.
***) Õieti 23 tunni, 56 minuti ja 4 lekuoäiga.

Mispärast ei näe meie maakera liikumist?
äõiäame kiiresti rauctteel ja waatame woguni aknast wälja, 

siis näeme, nagu seilaksime paigal ja nagu jookseksiä meile 
telegraafipostilt ning metlaä wastu.

Niisamuti näib meile ka, nagu liiguks päikene taewawõlwi 
möääa jäält läänäe, aga tõepoolest pöörab maakera übes meiega 
läänelt iäa poole. Meie ei näe oma liikumist sellepärast 
mitte, et übes meiega kõik ümbruskonä liigub: mojaä, puuä, 
mäeä, jõeä.

Übe aasta jooksul ekk 365 päewa ja 6 tunniga**)  jõuab 
maakera oma pikergusel teel teekonna päikese ümber ära teka.

äelle juures pöörab ta iseennast öö-päewa jooksul ebk 24 
tunni sees***)  ükskorä enele ümber. Niisugust maakera kabelugust 
liikumist wõime enesele arulaaäawaks teba, kui me gloobuse 
toome ja teäa tema enese telje ümber pabemalt poolt paremale 
poole pöörame ja selle juures gloobust übtlali ka paigalseisuga 
maigule, näituseks lambitule ümber jubime.
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kööramjsetelg.
Kui keba ekk oli iseenese ümber pöörab, siis üteläokle 

barilikult: „keba pöörab oma telje ümber."
Mõneä osjaä, mis pöörama peawoä, on telje olla panäuä 

näituseks: wankrirottaä, gloobus j. m. t.
Niisugune telg ei pööra mitte asjaga übes, roaiä jääb 

liikumatuks.
Aga iga asja wõib pöörata, ilma et ta telje atsa oleks 

ponäuäki, näituseks wöib sulepäää kabe sõrme wabel, wurri ebk 
mõnäa teilt osja pöörata. Niisuguse keba pööramiletelg ei ole 
liis mitte näbtaw, waiä mõeläaw. äelles mõttes kõneläakle ka 
maa teljelt, miäa mitte olemas ei ale, waiä mis meie enäale 
ette kujutame.

kaks maanaba.
Kui meie gloobust tema telje ümber (pobemolt poolt pare

male poole) pöörame ja mõnäa kobta ebk täppi tema pääl täbele 
paneme, liis näeme, et täbenäatuä kobt ringi teeb, kt leäa 
kobta paremini silmas piäaäo, wõime niiske poberitükikese gloo
buse pääle kinnitaäa, miäa päralt kergesti ära wõiks wõita.

äeäalama wõime ka teiste gloobuse pääl olewote kobtoäe 
juures täbele panna: kõik kobaä teewaä ringi, kui gloobust tema 
telje ümber pööratakse. Kingiä jääwaä ikka lübemaks, miäa 
ligemal naä gloobuse teljele teisowaä; mõlemaä gloobusetelje otsoä 
ise, mis wäikes e ringiäe kelkkobta kujutawoä, jääwaä liikumataks.

Nõnäasama nagu meie gloobust pobemolt poolt paremale 
poole pöörame, pöörab ka maakera iseenese ümber, äelle juures 
teewaä ka kõik kobaä maakera pinna pääl suuremaiä ja wäbe- 
maiä ringitiä.

Ka meie elukobt teeb päewakonna jooksul übe ringi.
Maakeral on, nagu gloobulelgi, kaks kobta, mis tema 

ümberpööramise ojal üktegi ringi ei tee, waiä ennast ainult oma 
koba pääl keerawaä. Neiä kobti kutsutakse nabaäeks: 
üks põbjanaba ja teine lõunanobo. 5eäa otsejoorit, mis me 
mattes maakeralt läbi iibelt nabalt teili tõmbame ja mille ümber 
maakera päewakonna jooksul ringi teeb, nimetatakse maateljeks.

?äew ja öö.
ktoiame mõnäa läbipaistmata osja lambitule ees, siis näeme, 

et tule poole pöörotuä külg walgustatuä on; teine külg aga 
jääb pimeäaks ja beiäab enele taba marju.

Ka maakera pinnalt on ainult see külg walgustatuä, mis 
päikese poole on pöörotuä; oga teine külg maakera pinnalt, 

klssäetesäuZ. 2
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paikesest eemal seisab, jääb 
ja seisab marju sees, miäa 
enese taba keiclab.
Maakera pinna walgustatuä 

pääl on päew, oga Valgustamata poole 
paal — öö.

Ct aga maakera 24 tunni sees, öõ- 
päewa jooksul oma telje 
teeb, siis jõuab iga Katit 
järk-järgult korä päikese, 
äuse poole.

mis 
claks 
kera

pime 
maa

poole

ümber ringi 
tema pinnal 
korä pime-

9äeco ja öö.

lõuna- poolkera.

koolitaja.
Mõeläuä joont, mis maakera pinna 

paal mõlematest nabaäest übekaugusel 
seisab, kutsutakse poolitajaks ebk 
ekmaatoriks (ta on 37.800 wersta 
pikk). lema jaotab maakera kabeks 
poolkeraks: põbja-poolkera ja
koolitaja jagatakse 360 jakku ebk kraaäi, mis kõik jübe- 
suuruseä on. Iga^kraaä jagatakse meel 60 minutisse, iga minut
— 60 sekunäisse.l

pikkuse- ja laiusesikiä.
kikkusesibtiäeks, pikkulejoonteks ebk meri- 

äiaaniäeks kutsutakse maakera pinnal neiä mõeläuä jooni, 
mis põbjanabast lõunanabani iga poolitajakraaäi üle tõmmatakse, 
kteiä jooni büütakle ka lõunajoonteks, sest et ka übe ja sel
lesama joone paol igas kobas maakera pinnal übesugune päewa- 
aeg on. iga pikkuiejoon jagatakse 180 kraaäi ja loetakse pooli- 
tajakt mõlemate nabaäeni, 0 kuni 90. Kõik pikkuse- ekk löuna- 
jooneä on übepikkuseä ja jooksemaä nabaäes kokku.

Kui kaks pikkusejoont teine teise wastu leisawaä, siis tekib 
nenäett ringjoon (sest et maakera ümmargune on), mis maakera 
kabeks poolkeraks: lääne- ja iäa-poolkeraks jagab.

Laiulesibtiäeks ebk laiuse joonteks nimetatakse 
niisugusiä jooni, mis igast pikkusejoone kraaäist läbi tõmmatakse, 
poolitajalt jo üksteiselt übe kaugusel on. Iga laiulejoont jagatakse 
ka, nagu poolitaja 360 kraaäi. lltiäa kaugemal naä poolitajalt 
leilamaä, leäa lübemaks naä jääwaä.

Laiulejoonte kraaäiliä loetakse mõnelt pikkulejoonest pggle 
bakates, miäa barilikult esimeseks woetakse. koetakse neiä kraa
äiliä übele poole poolitaja ümber, liis arwatakle 0 kuni 360, Kui 
aga mõlemile paale, liis loetakse 0 kuni 180.
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Igasse kokta maakera pinna pääle wõime pikkuse- ja laiuse- 
jooni sammala, ILui meie keskpäewal, Keila 12 ajal, üke joone 
kujutame, mis meie waatepiiri põkja- ja lõunakaare keskkokta 
ükenäab, siis kõiäab see joon üktlali ka põkja- ja lõunanaba 
ja on ka meie koka pikkusejooneks. ISmmame mõttes sellest 
pikkulejoonelt üke teise joone risti üle, siis näitab see joon meie 
koka laiusejoont.

75
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36. kikkuse- ja laiulejooneä.

6eograati!ine pikkus ja laius.

Koktaäe kaugust pooiitajast põkja wõi lõuna poole nimeta
takse geograafiliseks laiuseks. Ltlub maakokt pooii
tajast põkja pool, siis räägime põkjaiaiusekt, asub ta poolitajalt 
lõuna pool, — liis lõunalaiuselt.

Koktaäe kaugust esimesest lõunasikilt iäa ekk lääne poole 
kutsutakse geograafiliseks pikkuseks. /Isub maakokt 
esimesest lõunajoonelt iäa pool, siis räägime iäopikkusest, kui 
lääne pool siis — läänepikkulelt.

Ct lõunajooneä kõik ükepikkuleä on, siis wõib igaükte nen
dest esimeseks wõtta ja null-lõunajooneks kutluäa; selle
pärast täkenäatakle ka koktaäe pikkuse juures alati esimese lõu- 
naliki koka nimi ära. ttarilikult loetakse esimeseks seäa lõuna- 
joont, mis läbi serro saare (Aafrika läänerannas) läkeb. Esimeseks 
wõetakse tikti ka 6reenwick'i (grinnitlki) lõunasikt; see läkeb 
Inglismaal Lonäoni linna läkeäal üle Orenwick i täketorni.

Laiule- ja pikkulekraaäiä täkenäatakle järgmiste märkiäega: 
kraaäi — märgiga", minutiä—märgiga'ja lekunäiä — märgiga".

Nõnäa seisab, näituseks, lartu linn poolitajalt 52°, 21' põk- 
jalaiule ja ferro saarelt 44°, 21' iäapikkuse all.

3*
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laante wõrk
leome meie maakera pääl kõigi kobtaäe pikkuse ja laiule 

ära, liis wõime maakera pinna kas gloobuse wõi poolkeroäe 
kaartiäe pääle üles joonistoäo. Lelleks on kõige päält tormis 
joontewõrk tebo, kus pikkuse- ja laiulejooneä üle 5 wõi 10°

iZ7. losntewõrk ja geograafiline pikkus ning laius.

tõmmatakse ja ka üles märgitakse, kui kaugel laiusejooneä pooli- 
tajolt ja pikkusejooneä esimeselt seilawoä. l<ui see kõik walmis 
on, liis wõime joontewõrgu pääle meresiä, jõgeliä ja linnu joo- 
nistaäa.

Maakera tiirumine päikese ümber.
Vilõrukujulilt teecl, miäa mööäa maakera taewalaotuses päi

kese ümber aasta jooksul ebk 365 päewa ja 6 tunniga übe ringi 
ära käib, nimetatakse maakera teeks ebk ekliptikaks. 
la on ilmatu pikk (enam kui 125 miljoni penikoormat), nõnäa 
et maakeral tormis on robkesti 100.000 wersta tunnis eäob rän
nata, enne kui ta aasta pärast oma manale kobale jõuab.

Maotelg ci seisa selle tee pääl mitte püsti, waiä wiltu 
(23^2°). sbilugune maatelje wiltuleismine ei muutu maakera tee
konnal kunagi, waiä põbjopoolne telje ots on alati selle tõbe 
poole pöörotuä, miäa põbjanaelaks kutsutakse.

äuwi ja talw.^!
Lelle läbi, et maakeral telg oma tee pääl alati wiltu leis^b, 

tünniwaä aasto-ojaä ja päewaäe mitmesugune pikkus.
22. juunikuupäewal seisab maakera oma teekonnal niisugu

ses olekus, et tema telje põbjapoolne ots päikese wastas, agu 
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lõunapoolne — eemal on. äiis algab meil lumi ja lõunas — 
salm; päewaä on meil siis pikemad kui ööd.

23. detsembril on lõunanaba paikese pool, aga põbjanaba 
s^ol. Lõunas algab siis lumi ja põbjas taim; sel ajal on meil 
ööcl pikemacl kui päewaä.

Meie elame põkja-poolkera, aga Lõuna-üatrika, Lõuna amee
rika ja Austraalia elanikud— lõuna poolkera pääl. l<ui põkja-pool- 
keral meil 22. juunikuupäecoal suwi algab, siis tuleb nimetatucl lõu- 
nomaa-elanikkudel taim.

?Kewaäe ja sügis.
24. märtlikuupäemal on maakera-nabaä päikesest ükekau- 

gusel. Öö ja päew on siis ükepikkuseä. warjupiir läbeb mõle
matest nabaäelt öise üle ja langeb lõunajoontega kokku, pooli- 
toja ja kõik laiusejooneä jagab marjupiir 21. märtsil pooleks. 
Meil algab siis kewacle, lõunas aga sügis.

25. septembril seisab maakera oma teekonnal jälle niisuguses 
olekus, et tema nabaä päikesest ükekaugusel on. Wake on ainult 
lee, et siis põkjapootlel maakera pinnal sügis ja lõunapoolsel — 
kewacle algab, Üö ja päew on siis ükepikkuseä.

26. märtsil ja 24. septembril on igas kokas, mis sellesama 
lõunajoone all seisab, ükesugune päikese tous, lõuna ja 
loojak.

kt marjupiir aasta jooksul kaks koräa nabaäelt üle läkeb, 
liis walitleb mõlematel maakera nabaäel pool aastat pimedus ja 
pool aastat maigus, poolitaja pääl on päew ja öõ alati ükepik- 
kuseä, selt et marjupiir ikka postitaja pooleks lõikab.

kööri- ja nabajooneö, maawööö.

kö ö rijoonteks nimetatakse 
maakera pinna pääl neiä laiule- 
jooni, mis poolitajalt 23^/2° eemal 
leisawaä. V^äki-pöörijooneks 
kutsutakse seda laiulejoont, mis 
poolitajalt põkja, aga kalju- 
kitle-pöörijooneks seda, mis 
poolitajalt lõuna pool on.

LIa b a j o onteks nimetatakse 
neiä laiulejooni, mis poolitajalt 
H6>/2° põkja ja lõuna poo! on. Üks 
nendelt on p õ k j a- teine I Õ u na
ri a b a j o o n.

38. kliimawööcl.
Oma Külmuse ja soojuse (kliima) järele jagatakse maakera 

pind wiiäe wöõske: palaw möö, kaks parajat ja kaks 
külma wõõä.
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kalaw wöö.
palaw wöõ asub mõlemale pöörijoonte wabel. Lelles wöõ5 

olewat maacl nimetatakse ka troopikaks Öö ja päew on 
siin peaaegu alati ükepikkuseä. paikene seisab kõrgel ja kaks 
korcla aastas otse pää kobal.

palwe ei tunta palamas wöös lugugi, waiä wibmalt ja kuiwa 
sume, sõuab wibma-aeg kotte, siis kajab mitu kuucl järjestikku 
müristamisewibmo. ^ikma-ojo järel tuleb kuiw aeg, millal 
ainustki pilwe taewos näba ei ole.

Niiske ja palow kliima ning übtlosi wiljaligitaw maapind 
äratawad troopikawöäs ka kõige lopsakama toimekaswu elule, 
nagu leäa mitte kusagil mujal maakera pinnal ei leiäu. äelle- 
päralt koswab liin robkesti libawaiä biigla-, mitmet keltsi palmi- 
puid ja muiä wõõrama taimi.

?arajaä wööä. 
parajad wööä on pööri- ja nobojoante wabel. 5iin seilad 

päikene taimel maäalal ja lumel kõrgel. Mõlemates wöääes on 
neli aastaaega: kewaäe, suwi, sügis ja tolm.

Miäa enam nabojoonte pool miski kobt seisab, leäa külmem 
ja pikem on sääl talw, aga enam pöärijoonte ligidal jääb külm 
aeg lübemaks ja ka päewa ning öö pikkuse wabel ei ole kiin 
enam nii suurt wabet, kui nabojoonte läbeäuses. Ka parajates 
wööäes koswab robkesti metsa. Külmemas jaos oluwad põlikeä 
akasmetkaä, kuna soojemates kobtaäes enam lebtmetsod alet 
wõtawaä. lükati koswawaä ka okas- ja lebtmetkaä segamini.

lalwine külm bäwitab parajate wöääe külmemas jaos toi
mete ning lillede elu ära ja riisub ka puuä lebteäekt paljaks. 
Ninult okaspuud boiawaä oma okkaä alal.

Xülmaä wööä.
Külmad wööd ulatawad nobajoontest nabadeni. Liin walit- 

seb peaaegu igawene talw. Lübikeke kume jooksul, mis kõigelt 
mõne nädala kestab, paistab päikene õige madalalt alla ja annab 
wäga wäbe sooja. Kewadet ega sügist pole olemaski.

luleb külmas wöös lumi, kiis ei iäbe päikene sääl mitme 
päewa jooksul looja. lalwel wältab jälle öö mitu päewa jär
jestikku. 70. laiusekraadi all kestab öö robkem kui koks kuud, 
kuna 80. kraadi läbeduses öö juba neli kuud pikk on; suwel ei 
meere nii mitu kuud päikene alla. Naba kobal on päew ja öä 
kumbki kuus kuud pikk.

kt talw liig külm on ja maapind ka lübikele suwe ajal mil
lalgi ära ei luuda sulada, kiis ei koswata kõbjo-Iäämere äärne 
soomaa pääle sambla, loomarjode ja mõne kidura põõla mitte 
midagi.
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VIII. Okkkonä.

ökk.
Hleie maakera pinäa) ümbritseb igast küljest õ b k, mis ka 

õbkkonna nime kannab. la on läbipaistev) kerge ollus, miäa 
meie mitte ei näe. kbk ta küll kerge on, siiski on tal ka oma 
jagu raskust, sett eGõbu ülemiseä kibiä alumiste kibtiäe pääle 
rõbuwaä ja wiimaseiä koomale suruwaä. Miäa kõrgemale me 
maapinnalt tõuseme, seäa öreäamaks muutub õbk: kümne wersta 
kõrgusel on õbku juba nii wäbe, et leäa inimesele bingomiseks 
tarwilisel mõõäul enam ei jätku. Õbkkonäa nimetatakse ka 
atmosfääriks.

kalaroal lumisel päewal läbeb maapinä palju soojemaks kui
õbk. käibele kiireä, mis õbult läbi tungiwaä, soojenäawaä õbku 
wäbelel mõõäul. Õbk saab oma soojuse suuremalt jaolt maa käelt,
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34. Loojamõõtja 
(termomeeter).

mille päikene on soojaks pailtnuä; sellepärast 
on õbu alumileä kibiä ka palju soojemaä kui 
ülemileä. kõrgete mägeäe tipuä on ka suwel 
lumega kaetuä, lest et ülemistes kibtiäes külm 
walitleb, kuna maapinnal soojust selsamal 
ajal küllalt on, nii et puuä ja lilleä kaswaäa 
wõiwaä. ^eli ei läbe mitte nii ruttu loojaks 
kui mao, oga ei jabtu ka jälle niipea ära.

Õkusarnaleiä olluüä nimetatakse kaaliäeks. 
pääasjolikult on Skk kokett olluselt kokku leatuä — 
lämmastikult ja kapnikult. pääle lelle 
on lääl weel mõneä kübemeä löekapet.

äoojamõõtja.
6kk ei ole mitte alati ükelugune. ttlõnikorä 

on ta külm, teinekorä jälle loe. külma ja looja 
wakel wõime alati waket teka. lakame meie oga 
teaäa laaäa, kui palju looja wõi külma on, ekk 
teiste lõnaäega — kui luur temperatuur on, liis 
peame loojamõõtja ekk termomeetri 
abiks wõtma

LoojamSStja seilab peenikeselt õõnsalt klaas
torust, mille alumises atlas elawkõbeäaga täiäetuä 
nupp alub, ja kraaäilaualt koos, kt loojamõõtjat 
laaäa, walatakle nupuga klaastoru kuuma elaw- 
kõbeäat täis ja sulatatakse päälmine ots kinni, kui 
elawkõbe ära jaktub, liis tõmbab ta enäa kokku 
ja jätab peenikesesse torusse ilma õkuta tükja ruumi. 
Läkeb oga nupp palawomaks, liis tõuseb elawkõbe

toru mööäa uuesti üles. Lellelt wõime näka, et elawkõbeäa pinä torus 
leäamöõäa tõuked ja wajub, kuiäa loojus nupus koswab wõi kakaneb. 
Lel wiilil täiäetuä toru panäokle jäätllkkiäega legatuä wee wõi jälle 
lulawa lume lisle. kokta, kus elawakõbeäa pinä torus seisma jääb, nimeta
takse klllmetamilepunktiks ja linna kokta kraaäilaua pääle märgi-
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takse null, Selle järele panäakle klaastoru nupp keema mette, milles 
elawkõbe ruttu ülespoole tõuseb. kobta, kubu riüüä elawbõbe seisma jääb, 
nimetatakse keemispunktiks, wabe külmetamise- ja keemispunkti 
wabel jagas k^sa u m u r (I. reomüür) 8N. d e I l i u s 100 ja 5abrenbeit 
ISO kraaäiks ebk pügalaks; naä kirjutaiiä pügalatele ka kobalcä numbriä 
juuräe, mis allpool nulli selsamal mõõäul sünäis.

7!maklaas.
timakIaasi 

ära tunäa.
ebk baromeetri abil wõD»e õbu raskust

ttarilikul ilmaklaasil on klaastoru alumine ots 
konksu taoline ja labtine. kui niisugusesse klaastorusse 
nõnäa elawbõbeäat walaäa, et ülemal elawbõbeäa 
pääl mitte õbku ei ole, siis näeme, et elawbõbe pike
mas torujaos palju kõrgemal seilab kui lübemas. 
Lee tuleb lellelt, et lübem toruots labtine on ja sääl 
õbk siis elawbõbeäa pääle mõjub, kuna ta pikemas 
torus leäa oga mitte ei luuäa teba, selt et wiimole ots 
kinni on. Miäa raskem õbk, leäa kangem on tema 
rõbumine, leäa kõrgemale touleb elawbõbeäa pinä toru 
pikemas jaos; miäa kergem aga õbk on. leäa nõrgem on 
tema rõbumine, leäa maäalomale wajub ka elawbõbe. 
klaastoru kinnitatakse lauakese kü ge, kubu kraaäi- 
märgiä pääle on täbenäatuä, mis näitawaä, kui palju 
elawbõbe torus tõusnuä wõi langenuä on. On ka 
teistsuguse ebitusega ilmaklaaliliä olemas.

>Vee auruks muutmine.

Kui me mett anumasse mölame ja selle pai
kese paistele paneme, liis näeme, et mesi anumas 
mõne aja pärast kallineb. laseme aga anumat 
kauemat aega paikese käes seista, siis kaab weli 
wiimaks ära, ekk teise sõnaga — muutub auruks, 
äeäakama maime ka märgaäe asjaäe juures näba. 
Riputame, näituseks, märja p?lu nääri pääle ja 
kaiame teäa sääl mõne tunni, siis tabeneb pesu 
ära ja laab kuiwaks.

Kubu jääb liis aga wesj?
la aurab ära.
lNiäa soojem õbk, seäa robkem mee auru 

imeb ta enele sisse, äoojas abus ei- ole wee-ouru 
mitte näba; läbeb aga õbk jakeäamaks, siis 
saab aur kibedamaks ja muutub weerakukesteks. 
veeauru wõime siis palja kiimaga näba. Ka 
mõime keäa täbele panna.

40. tlmaklaas 
(baromeeter)

bingamike juures

äooja; õbus ei ale binge-ouru sugugi näba, aga niipea Kui 
külma käes bingame, näeme kobe suust wäljatulewat binge-auru, 
mis wälkestest weerakukestekt koos seisab.
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Uäu ja pilw?
Oige rokkesti aurab wett mereäe, järweäe, jogeäe ja sooäe 

Päält üles. päewa ajal, kui ilm soe on, ei näe meie ülestSuswat 
Wre-auru mitte; õbtul aga, kui maapinä ja õkk jakeäoks läkewaä, 
muutub wee-aur jõgecle ja järweäe pääl tikeäateks weerakukes- 
teks, mis nõncla kergeä on, et naä mitte moka ei lange, waiä ile 
enäiä õkus koiawaä. äeäa näktawat wee-auru kulsutakte uäuks. 
Ka liis, kui wee-aur kõrgele taewa alla jõuab, kus külmem on 
kui maapinnal, muutub ta weerakukesteks ja saab p i I w e k s. 
Oõnäa liis pole uäu ja pilw muuä miäagi, kui mesine aur, mis 
maapinnast üles tõuseb. On aga wee-auru õbus mäbe, siis ei 
muutu ta mitte weerakukesteks, ekk küll õkk külm on.

»
Zaäemeä.

Meie teame juba, et kui õkus palju wee-auru on, siis muutub 
see külma käes wäikesteks weerakukesteks; kui aga õkk meel 
külmemaks läkeb, siis ükinewaä weerakukeseä üksteisega ja saawaä 
pisikesteks tilgakesteks. loome taime ajal mõne külma asja sooja 
tuppa, näituseks kiwi, siis läkeb ta worsti märjaks, äee tuleb 
sellelt, et wee-aur, mis kiwi ümber on, jaktub ja wäikeste wee- 
tilgakestena kiwi pääle keiäab. äumel, kui päralt palawat päewa 
jake öö tuleb ja maa külmemaks läkeb, puutub õkk maapinnal 
külmemate asjaäega kokku ja muutub roku, liiwa ja põõsaste 
pääl weetilgakesteks. äeäa kutsutakse liis kasteks.

Kui aga wäikeseä weerakukeseä, milleäelt uäu ja piim koos 
ieiiawaä, taewa all külma käes tikeäamaks saawaä ja nõnäa 
rasketeks weetilkaäeks muuluwoä, et enam õkus ei jõua seista, 
liis kukuwaä naä maapinnale. Meie ütleme liis. „wikma sajab."

Kui õkk juba wä.ga jake on, siis muutuwaä weerakukeseä 
nõelalarnasteks lumekübemeteks. Lumekübemeä ükinewaä ilu
sateks räitsakateks ja 
langewaä pikkamisi ma- 
ka. Kukuwaä naä maa
pinnale pilweäelt, liis ni
metatakse leäa lumeks, 
langewaä naä aga õku 
alamatest kiktiäest, liis — 
karmaks, lltõnikorä 
teeb külm õkk taewa all 
weetilkaäelt raketeraä. 
Kaketeraä on enamasti 
kerne, kuiä mõnikorä ka 
päkkli ja kanamuna luu- 
ruleä.

41. Lumeräitlakaä.
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silima- ja lumepilweä ei kai mitte kõrgel taewa aü, waick 
umbes 1^/2 wersta kõrguse!: kõrgemaä pilweä on maapinnad kuni 
IO wersta kaugusel ja näewoä walgeä wälja: naä keisawaä 
lumekübemetest K005.

. wikma, lunä, raket, kastel ja karma kutsutakse kartlikult 
õkkkonna saäemeteks, sest et naä õkkkonnast ekk 
atmosfäärist moka langewaä.

ringjook5.
Üks jagu wikmowett, mis maapinnale langeb, kui ka see 

wesi, mis lumest saab, muutub jälle auruks, kuna teine jagu maa 
sisse tungib ja kolmas jagu kraawi, ojasse, jõkke wõi meresse 
woolab. Maakera annab auru näol palju wett enese käest ära; 
oga lumi, wikm, kaste, karm ja rake toowaä Eemale seäo jälle 
tagaki. ilma nenäeta (lume, wikmata jne.) oleksiä mereä juba 
ammu ära kuiwanuä ja kõik elawaä olewukeä surnuä. kt kolm 
neljanäikku maakera pinnast weego kaetuä on, siis langeb suurem 
jagu wikma ja lumewett meresse, kus ta uuesti jälle taewa olla 
tõuseb.

pikne wälk ja müristamine.
pikseks kutlusakle elektri väge miäa survel tikti pilweäes ja õkus õige 

rakkel mõõäul leiäub; pikle ajal näeme wälku ja kuuleme müristamist, 
wälk pole muuä miäagi, kui luur elektrilääs, mis pilwelt alla maa pääle 
wõi jälle ükest pilwelt teise kargab, ltiilugult elektrlkääet wõime wäkeset

42. wälk.

mõõäul kaski ja koduse karwaäes täkele panna, kui neiä pimeäas silitame 
wõi loeme. i<a kel kombel wõime elektrijõuäu saaäa, kui kummilt walmj^. 
tatuä kammi willaie riiäega õõrume.
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Aga mispärast järgneb wälgule mürin?
.... .meie õbus kõwasti rätikut raputame wõi piitsaga ruttu abust läbt 
loome, siis bakkob õbk liikuma ja sünnitab plaksu. Igakorä, kui meie 
mõnäa bäält kuuleme, laenetab õbk meie ümber umbes niisama, kii weki 
tiigis, kui temasse ^iwi wis >takse. Meie kuuleme kanälekeele bäält ainult 
sellepärast, et png äitõmmatuä keel kiiresti pabemale ja paremale paale 
liigub: keele wõnkumine paneb Sbu kiiresti laenetama ja laeneä jõuawaä 
mele kõrwa.

Miäa kõwemini õbk laenetab, seäa suurem an baäl, miäa me kuuleme, 
kt wäl°r kuure jõuga ja wäga ruttu eäasj läbeb, siis paneb ta õbu kangesti 
laenetama, niisama ka wee-auru, millest pilweä kaas leilawaä, ja meie 
kuuleme walju müristamist.

Vvälk ja müristamine kllnniwaä übel ojal: aga neaaegu alati näeme 
meie enne wälku ja alles siis kuuleme müristamist. Kui läbeäal wälk lööb^ 
siis käib walgule kannul kobe wa ju ja äkiline pikse kärgatus On aga 
wälk kaugel, liis kuuleme müristamist alles mõne kekunäi järele pärast 
wälgulöämilt. Miäa kaugemal wälku lööb, seäa kauema aja päralt ja 
leäa tumeäamalt on teäa kuuläa, 5ee tuleb selleit, et walgusekiireä ruttu 
läbi õbu meie silma tungiwaä, kuna bääl palju aeglasemalt eäaii läbeb ja 
alles pikema aja järele meie körwu jõuab. Vl?õib ka seäa lünäiäa, et wälk 
lööb, oga müristamist ülellläle mitte kuuläa ei ole. Lee täbenäab, et wälk 
nii kaugel on, et mllristomisebääl meilt eemal waibus, ilma et ta meie 
kõrwu oleks ulatanuä 5iis näeme ainult bääleta, „kuiwi" wälkuliä, miäa 
igapäewales elus ka põuowälkuä eks ebk leeneklllwiks kutsutakse

luul, tema sikt ja jöacl.
Uägo karma seisab õkk paigal; pea alati liigub ta. Oku 

liikumist nimetatakse tuuleks. luule iikti maime karilikult 
tuulelipu järele otlurtoäo, mis ennast iga korä sinnapoole pöörab, 
kuku tuul pukub. luul saab oma nime selle ilmakaare järele, 
kutt poolt ta pukub. Kui tuul põkjast lõõtsub, siis kutsutakse teäa 
põkjatuuleks, pukub ta lõunalt siis — lõunatuuleks jne.

Õige kanget tuult Kutsutakse tormiks.
lormiä mõimaä wäga palju kakju teko: majaliä ära lõkkuäa» 

puiä üles kiskuäa jne.
Kust tuleb tuul?
Meie teame, et maapinä üktlali ka õkk mitte igalpoo! 

übelugune palaw ei ole. Ükes paigas on loojus palju suurem 
kui teiles kokas. Kui õkk loe on, liis läkeb ta õreäamaks ja 
kergemaks. Kerge õkk tungib ülespoole, aga tema asemele woolab 
naabruselt tikeäam ja külmem õkk. äel kombel sünnibki tuul.

Kinälaä ja keitllkuä tuuleä.
Merekallastel pukub tuul päeia-ajol mere poolt mai pooie aga öösel 

maa poolt mere poole. 5ee tuleb lellelt, et päewa ajal maa ennemalt 
päikele kiirte all loojaks läbeb kui weli. Õbk on maapinnal liis soojem 
ja tõ leb ülesse, kuna ^ere päält külm õbk tema asemele woolab. Öösel 
aga jabtub maa rutemini ära kui merewee pinä. Mere pääl on õbk siis 
soojem. 5oe õbk tõuseb ülesse, aga tema asemele woolab maa poolt külmem 
õbk. N ilugukeiä tuuli kutsutakse w i n u ä e k s.
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lllussoonituuleä pibuwaä' harilikult lnäia ja waikles ookeams. 
äuwe ojal, aprillilt oktoobrini, on õbk besk-Naüas palawam kui merel, loe 
õbk tõuleb üles. a.^a tema asemele tungib mere päält rüim õbk. oeua 
tuult kutsutakse suwemussooniks. lalwel aga. septembrilt märtsini, 
läbeb õbk helk Aasias ennemalt külmemaks kui lnäia ja ^aikle ookeani 
rinnal, sellepärast pubub tuul Xelk-Nalias mere poole. 5eäa tuult nimetatakse 
talwemu5loo niks.

6916835846

Iroopikawöös pubuwaä tuuleä, nõnäanimetatuä posloatiä, terme 
oasta ibka übele poole. Mitte kunagi ei pööra naä teile külge, põbja- 
poolkera pääl pubuwaä naä kiräe, aga lõuna poolkera pääl kagu poolt, 
poolitabani ei tungi poslaattuuleä mitte, selt et mõlemal pool poabtajat umbes 
30 põbjalaiule ja zo lõunalaiuse wabel waikne wää alub, kus tuuli kunagi 
ei o!e, wälja^arwatuä ainuit tormiä, mis barwa ette tulewaä.

lalwel. äuwel.
44. lllussoonituuleä.

Nagu teaäa, loojenäob päikene roolitaja kobal maaä õige Kõwasti. 
äoe õbk. mis übtlali ka kerge ja õre on, tõuseb kõrgesse üles ja langeb 
lääl põbja ja lõuna poole laiali, kuna looja õbu asemele põõrijoonte poolt 
alati palju külmem ja raskem õbk tungib. Zel kombel lünniwaä4 possaat- 
tuuleä. põbja-poolkera pääl peakliä naä otse põbjast, lõuna-poolkera 
pääl jälle lõunalt pubumo, ga maakera ümberpööramise tagajärjel läänelt 
iäasse saawaä paslaot-tuuleä kõrwale pöörotuä ja pe^waä oma libti põbjast 
k räesse ja lõunalt kagusse muutma.

bieitlikkuäeks tuulteks kutsutakse niilugusiä tuuli, mis igas maakobas 
mitmesugustel põbjustel, pääasjolikult aga õbkkonna rõbumüe muutumise 
tagajärjel lünniwaä. 5eeluguste beitlikkuäe tuulte bulka tuleks ka tuuljz. 
paska, lobemaäu ja rajul lugeäa.
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45. luulispalk.

lllõnikorcl keerutab õbk ennast rutust, samba mooctu üles ja kilub 
enelega liiwo ning tolmu übes. äeäa tuult kutsutakse tuulispasaks, 
lubtub tuulispask mere pääl, kiis kisub ta enesega wett üles; kee weelam- 
mas, micta lobemaoks eik pilwelaapaks nimetakse, übineb pilwega ning 
läbeb Mure jõuga merä möääa eäaki. Mõnikorä liiguwaä mitu^tobema6u 
korraga üksteise järele.

46. Lobemaäu.



46

luulispaska, mille rist läbimõõt 10, 100, 1000 ja weel robkem werstu 
on kutsutakse rajuks (maruks). Koju jõuä on kole; ta kaoäab birmkaä 
bäwitomiscä ja rüüstamiscä koräa.

Labara kõrbes pubuwat liiroatormi kutsutakse s a m u m i k s. luul 
tõstab lääl palamaks oetuä lüwa üles ja keerutab teäa birmia jõuga 
ümberringi, nii et terweä liimapilweä õkus lenäawoä ja põikele kin^i 
katawaä. tiääa liis õnneiumale, keäa lamum kõrbes tabab I

Merewooluö.
Merewoolusiä sünnitawaä b-rilikult tuuleä, kui naä kaua ookeani- 

äes übele poole on pubunuä. >veli bakkab alguses ülemates kibiiäes käima, 
pärastpoole ka alumistes ja wiimaks tekiwaä wooluä, mis suurte jõgeäe 
kujul eäoli liiguwaä.

Kõige suuremaid woolusiä sünnitawoä paslaat-tuulel. (lenäes wooluäes 
on weli palaw ja liigub iäalt läänesse. Niiluguliä woolu iä leiame waiklc, 
fitlanäi ja India ookeanis.

Kui palaw mool tee pääl mannermaaga kokku puutub, liis muuäab ta 
oma libti kas põbja wõi lõunasse. Nõnda pöörab näituseks Mlanäi ookeani 
palaw wool Ameerika ran as põbja poole ja tuleb 6 olkltromi nime 
all Euroopa kallasteni. Niisama nöänab ka vaikse ookeani palaw mool 
Nalia kallastel põbja poole, Leäa merewoolu kutsutakse saapani wooluk>.

>Ves«, miäa öoltitrom ja saapani wool poolitaja poolt põbja poole 
cäaii kannawaä, on lellest merewcelt, millest naä läbi tungiwaä, palju 
loojem. äellepäralt nimetatakse neiä woolusiä soojadeks. luleb oga 
wool põbjanaba poolt, liis kutsutakse külmaks. Niisuguse külma woolu 
biorne näituseks ssõbja-Nmeerika idakallastelt. Lee wool on Labraäori 
merewoolu nime all tuttaw.

Mitte üksi põbja-poolkeral, waiä ka lõuna-poolkeral on merewoolusiä.

Minia.
Astume toalt Õue ja paneme ilma täbele. Kui pilweäelt 

witima kajab, liis ütleme, et ilm wibmane on; ei tule oga mitte 
wibmo, liis on ilm kuiw. lalwel on ilm külm, lumel — loe.

llm mõik päewa jooklul mitu koräa muutuäo, meel robkem 
aga oasta-acgaäe ja aasta jooklul.

Aga kuski on ilma läbistikune leilukorä ja olu igal aastal 
übel ja lellamal ajal peaaegu übelugune. Inimeleä, kes kauemat 
aega übes kobas elawoä, wõiwaä wäga büsti üteläa, missugune 
kewaäe, lume, lügis ja talw nenäe olukobas on; teile sõnaga 
üteläa — naä tunnewaä oma maa kliimat ebk ilmastiku. 
Aanna-äärletes maaäes, kus meri mitte kinni ei külma, on kliima 
palju soojem, kui nenäes kobtoäes, mis merest eemal leisawaä. 
Meretuuleä kannawaä sinna t>kti niiskust. Kliima on sellepärast 
ka niiske ja lelles mõttes alati übelaoäiline, et lume ja taime 
wabel mitte wääga luurt wabet ei ole. Kaugemates kobtoäes 
aga, mis merest boopis lobutotuä on, on kliima kuiw. äirirm ei 
too meretuuleä niiskust, ja kui naä leäa teewaä, liis õige rüübe
tel mõõäul. äuwi on niisugustes kobtoäes wäga palaw, talw 
aga wäga külm.



>- loojaä merewooluä ---------- > külmacl merewooluä

47. Merewooluäe kaart.
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Ükelooäiklt ja niisket kliimat, mis korilikvlt ranna äärsetes 
maaäes ja merekaarte pääl walitleb, kutsutakse merekliimaks 
ekk mereliseks kliimaks, keitlikku ja kuirva kliimat, mis lise- 
maaäes mõjurvukel an — mannermao-kliimaks ekk m a nä
riliseks kliimaks. — Eestimaal on merekliima.

äuurt mõju kliima kokta awoläawoä ka merewooluä.
kõ geparemoks mõräluleks wõiwacl Inglismaa ja Lobraõori poolsaar 

olla. Mõ.emaä m aä on übe a sellesama laiusekraaäi all. kiimene nen- 
äelt seisab (ZoMromi, teine Lnbraclori merewoolu mõju all. inglismaa kas- 
wotab nisu, mircii- ja loorberipuid, kuna 5obroäori poolsaar muucl ei ole 
kui kü manucl kõrbe, kus ainult lammil elutseb ning mis põllubarimileks 
sugugi kõlbuline ei ole.

wiimaks wõib mägeäel kliima kokta suur täktkus olla. Kui 
mäeokelikuä mererannal asuwoä, liis wõiwaä naä meretuuli kinni 
koiäa, kaäemete eäasikanämikt takistaäa ja sisemaa kliima kuiwaks 
teka. Niisama wõiwaä mäeä maakokti ka külmaäe tuulte eelt 
kaitsta ja kliimale soojust juure anäa.

IX. laimeä.
Kõige lopsakam ja täielikum taimekasv) tärkab maakera pin

nal sääl elule, kus ta kõige enam soojust ja niiskust saab, ääker- 
äukt rikast ja mitmekesist taimekaswu wõime poolitaja ümbruses 
täkele panna. Nabaäe pool, kus kliima jake on, leiab õige wäke 
taimi. Niisama waeseä on taimekaswu poolelt ka neeä maako- 
kaä, kus alati kuiwus walitleb. äellepäralt wõiwaä niisugustes 
koktaäes ainult neeä toimeä iäaneäa, kes kõige wäkem koojult 
ja niiskust tarwitowaä. Mõneä taimeä, näituseks kuuseä, ei 
wõi tropikowöäs koojuke ja niiskuse päralt mitte eäeneäa, kuna 
teileä, näituseks palmiä, põkjamao külma kliimat lugugi ei laa 
wälja kannataäa.

Nagu kliima poolest, niisama wõime maakera pinäa ka tai
meriigi poolelt mitmesse wöäsle jagaäo:

1. Nabamaa möö. äelle wöö toimekasw on õige kekw ja 
kiäur. lNääratumoä logenäikuä, nõnäanimetatuä tunäruä, mis 
kõkja-läämere kallastel aluwaä, pokuwaä ainult sammalt, puiä 
tunärus leiäa ei ole, lest et talw liig külm on ja rnaopinä tüki
kese luwe ajal millalgi ära ei luuäa sulaäa. Ninult kokati kos- 
wawaä mõneä kiäuroä pürlaä ekk tornapuuä ja kiwapajuä. 
Mõnes kokas leiäub ka loomarju: murakaiä, pokla- ja kuremarju.

2. Okasmetsaäe möö alub tunärolt lõuna pool, äiin Kasma- 
woä luureä männi- ja kuulemetlaä, miäa äiberis tõigaks Kut
sutakse. Neis metlaäes aluwaä luuremalt jaolt ükeluguleä puuä:
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48. lunclur.

männid, Kuuled, äaklamaa kuuled ja lelled okaspuud, mis leklede 
ulemel kogu aasla läbi nõelolornaleid okkaid konnawad (ainuil 
äaklamaa kuulk ajab okkad tolme! moka).

äelle metsade ringkonna läunapoolles jaos, kus kliima pebmem 
-on, koswowod ka kale- ja baawapuud, mõnes kobas meel pibla- 
kad, tomingad, lepad ja pojud, Need puud lünnitawad õige ilu
said legimetla-lalku.

Okasmetsade ringkonnas külwatakle luwewiljo, l. o. niilugu- 
lid taimi, mis lume jooklul malmis laamad: kaeru, otre ning 
kaswotatakle kartulid.

Õige robkesti on okasmetsade määs soomaid leida, kus maa
pinna aluspõbjaks lawi on. Mbmaweli ei loo niisugustes kobta- . 
des mitte maa alla tungida, maid jääb kauaks ajaks maa pääle. 
"wee lees bakkawad liis niisugused taimed liginema, mis kõige 
enam niiskust armastowad. Nende bulgas on sammal elimene. 
la bokkob weeloigukele kaldal laialli lagunema ja labtilt mett 
aeg ajalt ikka enam oma olla matma. Aegapidi katawad lammal 
ja teiled taimed weepinna nii kõmasti kinni, et lee kate inimest 
pääl kannab, äel kombel tekibki loo.

Kui laopind uut sammalt juurde kaswatob, liis kõduneb 
mana lammal ära ja langeb wee põbja, kus ta mullaks mädaneb, 
ääält tuuakse ta turba nime all päewawalgele.

I^sLäetesäur. 4
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49. Loo ja turba tekkimine.

taimi, 
wod.

Z. tektmettaäe wöö on puuleltlide poolelt rikas, äiin kos- 
wawad tammed, pärnad, künnapuud, kosed, wabtrad, saared ja 
bukipuud.

äelies wöös wõid talwewilja rnaba teba, s. o. niilugulid 
mis sügisel moka külwatakle, aga teile! aastal malmis laa- 
kääle lelle tioolitletakle ka wiljapuucle eelt, kõbjapoolse- 

mad põlluwiljad on liin rukis, oder ja kaer, 
aga lõunapoolsemad — nilu ja kirs. leistelt 
kasulikkudest taimedelt olgu põbja pool lina ja 
kanep, lõuna pool jälle wiinapuu, lubkrunairis, 
mooruspuu ja tubakas nimetatud.

4. MatikalHasmetlade wöös on taimekolm 
õige rikkalik, äee metlade-piirkond olub paraja 
möö lõunapoolsemas jaos. 5iin koluwod mirdid, 
õlipuud ja korgitammed. Lleed puud ei kaota 
taimeks lebti ära, maid waketawad neid 
wanadule järele alati uute wastü. Leidub ka 
okaspuu leltlilid, nagu küpress ja wellingtoonia. 
viimane puu kosmab ?õbjo Ameerikas, ^aikle 
ookeani kaldal. leda nimetatakse ta suuruse 
pärast ka mammutipuuks (kuni 300 jalga kõrge), 

pääle ülewalnimetatud taimede kaswatatakle 
selles wöös ka riisi, maili, opelsiini-, mandli- ja 
sidrunipuid, puuwilla- ja tbeepõõlalt (Aasias). Ka 
datlipalm wõib siin edeneda.

5. Iroopikametlaäe wöös on toimekasu, 
korropäraliste wilimalodude ja kuumuse mõjul 

.5J. bubkrnnairis. kõige lopsakam ja toredam, äiin koswawad dat- 
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iipolm, kookuspalm, baobab, ebk põrdiku-leiwopuu, laagopalm 
ja pambule pilliroog.

deistelt kasulikkudelt toimeclelt, põõle clatli- ja kookospalmide, 
olgu meel nimetatud: banaanipõõlas ebk parodiili-miigipuu, kobwi- 
puu, lukkru-pilliroog, kakao-, kiina- ja leiwopuu.

Iroopikametsas kasmawad mõnes kokas puud nõnda ligistikku, 
et ainult kirmega teed raiudes edasi mõik minna. likti on puud 
tapularnaste taimedega läbipunutud, mis endid puutüwede ja 
oklade ümber palmitiewad. Maapinda katab alaline kämarus, 
lett et põikele kiired kunagi leelugusle padrikusse ei tungi. 
Skk on niiske ja lämmastaw.

' Musta-, /talowi- ja liaspiomere põkjapoolsel rannal, niisama ka äiberi- 
luraoni laulikmaal ja tiekk/talio kiltmaal iaotawad ennast roktlaaned 
elik kepid laiali, kuiroa kliima pärast pole siin üksikuid puid, suuremaid 
põõsaid ega metialalku näka, maid määratu lagendiku katab mekele rindu 
ulataw roki.

kewadel, kui lumi roktlaanes ära sulab, tärkab maa seest palju lillesid 
üles, kärast kakkab kõrvade lektedega roki kaswama, mis lumel ära kui- 
wab. Maa lisle tekiwad liis löked ja tuulispask keerutab tolmu üles, 
äügilel, kui wikma sadama kakkab, lööb roki uuesti koljendama.

kõkja-/tmeerikas kutsutakse roktloani Mississippi jõgikonnas prerii- 
deks, aga Lõuna-^meerikas — karanä jõe ümbruses — pampasteks.

k?oktlaani, kus llklikud puud ja põõsad kasmawad, nimetatakse samaa
nideks.

51. Lõuna-wenemaa roktlaas (stepp).
4*
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. 52.^ttüpresä. 53. kuuwitla taim-1

54. vatlipalm. 55. kambule-pilliroog.
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56. VVellingtoonia män6

57. Xookuspalm. 58. äulikru-pilliroog.



54. 5 a w a n n'(„Ijaano" Orinoko jõe laulikmaai, Lõuna-ssmeerikas).
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Maakega pinnal on'ka niisugust kokti olemas, kuku meretuul wäga 
narma mõi mitte lugugi niiskust ei too. äeeluguleiä wikmawaeleiä kokti 
lemme /tafrikas, Aasias, Ameerikas ja Austraalias. 5ääl lilaläawaä luureä 
lagenäikuä, micla kõrbeteks kutsutakse, enamasti liiwa, sawi ja ümmargusi 
kiwa. linult kokati leiäub kõma ja kuiwa roktu ning niilamaluguliä põõ-

saicl, õige pikkaäe juurtega "mitlego^taimeä'omale kügawateit maakiktictelt 
toitu imewacl.

Kõrbeä pakukkicl 'päris kurva pilti, kui lääl maa-alune meki mitte 
sugugi päewamalgele ei tungiks ja lelle tagajärjel toimeä kaswaäa ei saaks, 
äeeluguliä kokti on kõrbes küllalt. Nacl kannawaä karilikult oaaliäe 
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ebk kõrbelaarte nime. Killawooriäele, kes kõrbelt läbi ränäawaä, orr 
oaaliä suureks kergenäuleks.

Kõige suurematelt kõrbetelt olgu Aafrikas 5 a b a r a, /lalias 6 obi ja 
Araabia kõrbe nimetatuä.

äabora kõrbe oaaliäe5 kaswawaä ka palmipuuä. Kõige täbtlam nen- 
äelt on äatlipalm.

Ka mägeäe taimekasw ligineb kliima järele.
Mäejalal ja maäalamatel mäekülgeäel kaswawaä neeälamaä taimeä, mis 

ümberkauäleteski kobtaäes leiäa on. paraja möö mägeäe maäalamaiä külgi 
ebiwaä barilikult lebt- ja oiatibaljaspuuä, kuna troopikawöös palmipuuä ja 
teileä looja maa taimeä kaswawaä.

äellelt wäölt kõrgemal mübawaä juba okasmetlaä. Nenäele järgnewaä 
aalaä, kus lumel loplakaä robuä ja kirju-õielileä lilleä kaswawaä. puiä 
ei ole liin mitte leiäa. leit et õbk liig külm on.

Kõrgetel mägeäe latwaäel ei ole enam muuä näba kui lunä "ja jää- 
liustikka ning paiguti ka paljaiä kaljuseinu, mis lume kinniboiämileks liig 
järluä on.

X. toomaä.
Nagu taimeä nii teisawaä ka loomoä kliima mõju all. Kuna 

oga iga taim ainult laat mõik iäaneäa, kus ta oma koäumaa 
tunneb olewat, ei ole loomaäe eäenemisepõlw mitte nõncla kit
saste piiriste panäuä. lltõneä loomaä wõiwaä ka niisugustes maa- 
äes elacia, kus suwile ja taimile kliima wakel tuur wabe on. lal- 
wel kannawaä metsioomaä palju paksemat karma kui tuwel; tet 
põbjutel ajawact nact aasta jooksul ka kaks koräa karma, kewa- 
äel ja tügitel. äeäasoma wõime ka linäuäe juures täbele panna. 
Üks jagu elajoiä näituseks: sitaiikuä, konnaä, tiguä, putukacl ja 
usliketeä peiäawacl enäiä meie maal taimel, oga toojas wöös 
tuwel puujuurte ja kiwiäe alla jne., kuna teine jagu maa tisse 
poeb, übtloti beiäab suurem kulk kiis kauemaks ajaks unele — 
kas kewaäeni wõi sügiseni. Mõneä linnuci jälle ränäawaä tai
meks toojale maale: näituseks: kureä, öõpikuä, pääsukeseä ja mit- 
meä teiteä.

stõnäa tiis on elajaiä olemas, kes külmas, parajas ja toojas 
kliimas wõiwaä elaäa. /tga siiski on külmas, parajas kui ka 
palamas kliimas oma elajaä, keäa teistes kliimaäes mitte ei leiäu. 
pääle teile on täbele pancluä, et mitmesugustes maakobtaäes, kus 
übetugune kliima on, ka isetuguseä loomaä elawaä.

äellepäralt jägatokle maakera pinäa 7-sle loomaäe alumise ringkonäa.
1. Nabamaa ringkonä wõtab oma alla pöbja-läämere, kuroopa, ^ialia 

ja Ameerika tunäruä.
Nenäel elajatel, kes põbja-läämeres ja tema kallastel elutlewaä, on 

naba all suuremalt jaolt paks raswakorä, mis loomi külma eelt kaitseb 
lelt et nenäel alati külmas wees tuleb olla. Nenäe loomaäe liiki loetakse 
merebobult (p. 8), b ü I g e t (p. 4), wai osk ala (p. 4) ja jää
karu (p. Z), ja linäuäe bulka — kl okka iä (eiäerparta, p. 6) ja mere- 
k a j a a i ä. (piläiä lebek. 57).
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61. Nabamaa ringkonna loomaä.
1. põkjapõäer; 2. malge nirk; 3. jääkaru; 4. külge; 5. kaljukass ; 6. klokas';

7. saarmas; 8. merekobune; d. walaskala.

lunäru elajaä ja loomaä, nagu: põkjapõäraä (p. 1), jääre- 
baseä, walgeäjänekeä, malgeä äökulliäjalumekanaä, 
katawaä ennast taimeks pakluäe karwaäega ekk walgete lulgeäega. Neeä 
loomaä. kes enäiä taimeäelt toiäawaä, nagu lumekanaä ja malgeä jänekeä. 
wõiwaä oma walge karma poolest ruttu waenloste eelt ära põgeneäa, kuna 
teistel, nagu jäärebastel ja walgete! öökulliäel kergem on saaki kätte loaäa. 
pääle lelle elawaä lelles ringkonnas meel: kaljukasliä (p. 5), malgeä 
nirgiä (p. 2) ja kaarmaä (p. 7).

2. Luroopa-Nalia rlngkonä alub wanas maailmas ja wõtab oma alla, 
«kaspuuäe wääit pääle kakates, terme kuroopa, Nalia (Nraabio, kes- ja
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62. kuroopa-ftalia ringkonna Iooma<Z.
1. kaljukits 2. metskits; Z. põcjer; 4, karu; 5. kobras; 6. birw.
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^oZa-Inclia wälja arwatud) ja pSbjapoolle Aafrika jao kuni Labara kõrbeni, 
(v/aata pildid lebek. 58) kt tee ringkonä maga suur ja taimekaswu poolelt 
wäga mitmekesine on, siis leidub ka siin ilelugusid loomi, Kiskjate elajate 
nulka loetakse liin karu (n. 4), künti, rebalt, nirki, karpi ja 
tukkurt kaale selle elutlewod liin weel närijad elajad, nagu: oro- 
w a 6, jänesed ja kobraleä (p. 5), kuna kabjaelajaiä küllalt leiäa 
on, nagu: metskitsed (p. 2), põäraä (p. 3), kirweä (p. 6) ja 
metssead. Mõnes kokas venemaa metsaäes, iseäranis lääne pool ja 
Kaukaasias, elutlewod weel karjakaupa metskärjaä. Ka linäuäelt pole 
mitte puuäu. lgalpool leiab palju tetri, mõtuseiä, laanepüüliä 
ja nurmkanu.

Koktlaanes elutseb palju kiiri ja metseesliä, kuna Llalio steppi
des kake küüruga kaamelid leidub- kuroopa roktlaantes on kabjaloo- 
mad juba ära käwitatud, oga Dalia steppides ja põkjapoolses Datriko jaos 
on neid küllalt.

Kõrbedes elawad jult needsamad loomad, mis roktlaantes ja pääle lelle 
weel kulk mitmesuguseid li lal ikka. Kõik need elajad, loomad, linnud 
ja sisalikud on rokelilt ekk punakat karma ja läkewad oma wärwi poolelt 
kõrbe pinnaga ükte.

Koduloomaks kõrbes, niikästi Dalias kui ka Aafrikas, on kake ja üke 
küüruga kaamel. Mägede pääl, kus metlad juba ära lõppewaä, elutse- 
wad mäe- ja kaljukitsed (p. 1), kuna lindudelt mäekuliid ja tai- 
lekotkod nimetatud olgu.

Z. kökja-Nmeerlka ringkond wõtab oma alla kõkja-Ameerika, la 
kakkab okasmetsade wööst pääle ja ulatab kuni florida ja Kolitornia pool
saareni. Lelles ringkonnas on paras kliima kt kõkja-llmeerika ainult 
kitsa Veringi mere läbi flalialt lakutatud on, mis taimel kinni külmab, siis 
leilawad mõlemad maailma-jaod ükendules. wanal ajal, kui Leringi merd 
arwatawasti mitte ei olnud, sünnitasid kõkja-ssmeerika ja Nalia üke ainsa 
mannermaa. Lellepäralt elawad ka kõbja-Llmeerikas peaaegu niisamasugu
sed loomad kui kuroopa-Llalia ringkonnaski, nagu põder ja karu. Meie 
pruunikat karu tuietawad siin mult ja kail karu, metskärgi — 
diilonikärjad, (maata pilt 63), metsligu — isesugune tõug metssiga 
meelde. Leidub ka niilugulid loomi kõbja-ssmeerikas, kelledel kuroopa-Llalia 
elajatega mingisugust lar- 
nadult ei ole, nagu mets- 
kalkunid ja latlujad 
maod.

Lääl kus kliima pa 
law, on ka loomaderiit 
mitmekesisem ja rikkam

4. India ringkonna 
loomad aluwad, kes- ja 
laga-lndia poolsaarel, kää- 
le lelle leidub neid weel 
läkedal olewate kaarte pääl-

Lelle ringkonna metsa lj 
der elutsewad suured elu p 
kad, nagu elewant, ükc^, 
sarwega n i n a l a r w i k, 
taapir, metskärg ja 
kõige werejänulisemad loo
mad: tiiger, leo port ja
büääne. Metsad kibawad 63. Siisonibärg.
liin mitmesugustest abwi- ,
delt (koge suurem nendest on orangutang, p. 64) ja kirjud papagoid, 
fa kaanid ning paabulinnud lendawad puust puusse, kuna ka kibw- 
tistest madudest ja krokodil idelt puudu ei ole. Liin aluwad ka 
kõige suuremad mitmemärmililed I I i k a d.
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64. Orang-utang.

5. Aafrika ringkond ula
tab Lakara kõrbelt kuni Aaf
rika kõige lõunopools. tipuni. 
Leile ringkonna elajatel on 
india elajatega palju larnadust, 
kuna liin übtlali ka kõige rok- 
kern luuri elukaid on. i<aru 
ja põtra ei ole liin mitte leida. 
Aafrika eIewant läkeb india 
elewandilt ainult pikkade kõr- 
wode poolelt lakku. Aina- 
larroikuI an liin kaks sar
me nina pääl. Lelles ringkon
nas osuwod ka luured a k - 
wi d, nagu gorilla (maota 
pilt 65) ja lk irnp ärile. 
Liin on ka kõige suuremad 
krokodillid (maata pilt 
66). Aafrika papagoid tule- 
tamad siin India papagoisid 
meelde; kõige suurem nende 
seas on ball papagoi, pääle 
selle elawad liin kaelkir
jakud (maata pilt 68), 
jõekobud, jaanalinnud 
(maata pilt 71), lebrad 'ja 
I õ w i d.

65. 6oriIIa-akm.
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66. krokociill.

63. kaelkirjak.
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64. Lõuna-Nmeerika ringkonna loomad.
1. laiikelajas; .2 pipralind; Z. müraja akw; 4. toopir; 5. jaaguar; 6.,"meeliga;

7. wööelajas; 8. willkür.

6. Löuna-Nmeerika ringkond olud 5öuno-Nmeerikas, kMexiko kiltmaal 
ja läkemate saarte pääl. (w. pildid ledek. 62). 5ee loomade-ringkond 
läkeb india ja Natrika ringkondadelt koopis lakku, kkk kliima liin küll 
Aafrika looja kliimat meelde tuletad, on ükelarnolid elajaid ometi möga 
raske leida. Lee ringkond on rikas metselajate ja iseäranis lindude poo
lelt. klewandi oleme! leiame liin taapiri (p. 4), lõwi ja tiigri oleme! 
kuguari ja jaguari (p. 5), kuna kaameli alet laama täidab. Metsa
des alud lailkelajas (p. I), pika ninaga lipelgokaru, luukilpidega koetud 
wäö-elajas (p. 7) ja mürajad akwid (p. 3). Närijatelt on will_
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70. Austraalia ringkonna loomaä.
1. paraäiililinär 2. menuura ebk kannellaba; 3. lenäaw koer; 4. känguru;

5. kiwi-kiwi; 6. kukkurkaru; 7. kukkurbunt; 8. nokkliil; 9. nokkelajas.

liiireä (tlbinlsbilja, p. 8) nimetamilemäärt. lõgeäes elutlewaä weeseaä - 
(p. 6). tinäuäelt on täbele panna luukan eb pipralinä (p. 2), kõige 
suurem koljukull konäor (maata pilt 07) ja kõige wäikiem linäuäe 
sealt koolibri.

7. Austraalia ringkonä wõtab Austraalia ja tema läbeäal olewaä laa- 
reä oma alla, kbk küll lee ringkäaä lnäia ringkonnale õige läbeäale ula
tab ei puutu ta temaga ometi mitte kokku, äellepäralt on tema5 ka wäbe
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ja robkesti kibwtileid madusid.

elajaid, kes oma kebaebi- 
tule poolest teiste ringkon
dade loomade sarnased 
oleksid (p. kk. 63). llel- 
jajaiksete bulgas on ime- 
likka elajaid, nagu nokk- 
elajas (p. 4), kelle suu 
oleme! pardinokk on ja 
kes poegi munadelt ilmale 
toob, nokkliil (p. 8), 
känguru (p-4, temal on 
jälle kõbu all kott, milie 
sees ta poegi kaswatab) ja 
lendaro koer ebk oraw 
(p. Z), kes linnu moodu len
dab. 9ääle känguru leidub 
liin weel kukkurkaru 
(p 6) ja kukkurbunt 
jp. 7). Mõnda lindu kata- 
wad liin willalornased su
led. Kobkesti leidub liin 
papatzoilid, muste 
luike, tutiga k a k a d u t.

71. Jaanalind. walget kotkalt, para
diisi I i n du (p. 1) ja me

ri u u r a't ebk kannellaba (p. 2). Mannermaa ja saarte pääl leiame 
ilma tiibadeta k a l u a r i I i n n u, kes Aafrika jaanalindu meelde tuletab,

XI. Inimene.
looäuse kõige täielikum olemus on inimene. lo wõib igas 

kliimawöös elaclo, mõistab külma ja palamusega wõictelcla, põlclu 
bariäa, kultuuritaimi kaäwatacto, koäuloomi soetaäa, majaliä 
ekitaõa jne.

Sääl, kus maopinä wiljoligitaw ja looõus rikas on, elab 
inimeli palju robkem kui kõrbetes ja nabamail. lunctrutes, äobaro 
ja 6oobi kõrbes leiame wõbe inimesi, kuna kliina ja blinäostani 
lousikmaal neiä õige paksult elab, lõale selle ei ole mitte ainu
üksi wiljasigitawal maapinnal ja rikkal looctusel elonikkuäe tibeäute 
kobta täbtsust, waiä ka inimeste mõistusel looäuse-anäiäega 
ümberkäimises, Sellepärast elab Curoopas rabwast tibectamalt kui 
ükeski teises maailma-jaos.

Maakera pääl crwatakse üle 1.600.000.000 elanikku asu- 
wat. Sellest armust elab Aasias 840 milj., kuroopas — 445 
milj., Aafrikas — 180 milj., Ameerikas — 150 milj, ja flult- 
raalias — 7 milj.
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Kakwaste tõuä.
Inimesi jagatakse wõlimise kuju ja kcba mooclu jare!e 3 tõugu:
1. >valge (Kaukaasia) tõug. Lelle! robwotõul on walge 

tabipaistew ibunabk, palamas kliimas ka pruun. Juukteõ on 
pebmeõ ja nõo pääl koswab kobe. kõbjopoolsemates maaões 
on teisel rotiwatõul enamasti rvalkjas juuksewõrw, lõunomail — 
mutt. Nõojooneõ on korrolikuõ ja otsaesine kõrge.

^?alge tõug elab Euroopas (ingloseõ, sokslaseõ, prantslaseõ 
jne.), eõelopoolses Aasias (binõuõ, araablaseõ) ja kõbia-5tafriko5 

72. walgct tõugu inimene. 73. ttollait^tõugu inimene (tiiinlane).

Nssästesäus.j

75. Musta tõugu inimene 
(austraallane).

5
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(araablaleä). viimase 300 aosta jooksul on walge tõug ennolt ka 
kõigisse teistesse moailma-jaguäesle loiali laotanud ja praegu an 
suurem osa Ameerika ja Austraalia elanikka sellelt tõult.

2. Kollane (Mongooli) lõug. 5ee rakwatõug on kõige 
perekam. lema ikukarw on kollakas, pruuni ja ka wosekarwa 
läikega, nägu lai, suurte kõrgete polenukkiäega, nina rnaäal, lilmaä 
enamasti kitloä ja leilawaä wiltu. Juukleä on jämeäaä ja kõwaä.

Kollale rokwotõu liiki langewaä: J) mongooliä, kellel 
kõik nimetatuä märgiä kõige paremasti näka on ja kes suurema 
jao Aasia pinnast oma alla makutowaä; 2) Mai ai rakwoä, 
kes Malaka poolsaarel, äunäa ja vaikse ookeani saartel elarvaä. 
Nenäe ikukarw on tõmmukaskollane ja pruun; 3) inäi oa ti
lale ä. 5ee rakwas elab Ameerikas. lema, ikukarw on enamasti 
punakas kollane.

3. Must (Neegri) tõug. ikunakk on sellel rakwatõul mult, 
pää pikergune, juukleä mustaä ja käkaraä, nina lai ja kuuleä 
pakluä.

äeile rakwatõu kulka käiwaä: l) käkorajuukselileä neegriä, 
kes Kesk- ja tõuna-Aalrikas elawaä; 2) tõmmukaskollaseä kot- 
tentotiä ja wõlainimeleä, Lõuna-Aatrikas; 3) willataoliste 
juukstega papuaä, Uues-öuineos ja ümberkauäletel saartel; 
4) austraallase ä, lelielamanimelile mannermaa pärisrakwas.

Keel.

tnimeli, kes ükilt keelt räägiwaä, nimetatakse rakwaks. 
Maakera pääl arwatakse üle J.000 keelemuräe olewat. Keelte 
wakel mõik sarnaäult olla. Näituseks: eestlane ja soomlane wõi
waä üksteiselt natukene aru laaäa. äellelt wõime näka, et meie 
soomlastega ükelt lugukorust olema ja soomlaste ning eestlaste 
esiwanemaä manal ajal ükist keelt on rääkinuä.

Usk.
Mitte igal rakwal ei ole ükelugune arusaamine Jumalast 

ekk wäljaspooi olewatelt looäusejõuäuäelt. Ka metsinimeseä usu- 
woä kingeäe surematule lisle; naä kummaräawaä päikest, tulä jne. 
jumaläowaä loomi ja igasuguteiä asju.

inimesi, kes mitmeiä jumalaiä austawaä, kutsutakse paga
nateks. pagana-ulu seltliäe sealt on kõige enam poolekoiäjaiä 
buääa ja brakma ulul Aalios.

leiseä inimeleä uluwaä ainult üke Jumala sisse. Neeä on: 
ristiini meleä, mukameeälaleä ja juuäiä.
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Ltuwiiücl.

kluwiilide järele jagatakse rabwaid kolme lüki: bul kujad, 
kolijaä ja palgalised.

ttulkujad rabwad elawad koobastes ja puu oksadest tebtud 
burtlikutes. l"tad toidawad endid kala- ja metselojate püügist, 
korjawad ka soodomat taimede wilja. ^õbjapoollemates maades 
katawad nad endid elojanabkadega, oga lõuna pool käiwod nod 
enamasti ibu-alasti. Koduloomi neil ci ole. linust mcncl ükliku

76. hulkujate muilakoopaü (^õNja-ssuitraalia maa-päriselanikkuäe küla).

lugubarul on koerad, kes laagi 
otsimisel suureks abiks on. äoab 
neil toidus otko, siis jätawad nad 
wana elukoba maba ja otliwad uue.

ttulkujad rabwad leisawad 
kõige madalamal kultuurijärjel, 
steil ei ole suuremalt jaolt mingi
suguseid kirjamärkilid olemas. Mõ
nel lugubarul on praegu weel 77, i-iulkujate puu-okloclett ja 
raua wäärtus tundmata ja ta i -leliteüeit tektuä päawari. 
walmistab kõik tarbeasjad (noad, 
kirmed, Piigid, nooled) kiwilt ning loomaluust ja pruugib niidi 
asemel elajate looni, äeeluguleid rabwoid leiame küllalt /tatrika, 
Austraalia ja 5öuna-/tmeerika lilemail.

Kolinad kaswatawad bobuleid, kamelid, sarwloomi, lambaid 
ja põtru, stad/saamad kõik oma elutormiduled karjalt. Maa on 
neil elamiseks oma wabel ära jaotatud, kui loomad übe maa- 
platsi päält rabu ära söömad, siis otliwad nad enestele omas jaos
konnas teile koba; wana koba pääle pöörawad nad liis tagasi, 
kui lääl jälle robtu on leida.

5
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78, Kolijate telk.

valijad elawad telkides, 
mida nad rändamise ojal übes 
kannawad. Need telgid on 
teiwastest ebitatud ' ja ela- 
jäte nokkadega wõi wiioiga 
kaetud. §

kbk küll mõnel üksikul 
sugubarul täbed ebk 'kirja
märgid on, leidub kolijate 
seas ometigi õige wäbe kirjo- 
oskojaid. W

jpaigaliseä seilamad kõige 
kõrgemat kultuurijärjel, Nad 
elawad alati üke koba pääl, 
puult wõi kiwidelt ebitatud 
majades, kannowod riideid 
kliima järele, korirvad põldu, 
kaswatawad karja, püüawad 
kolu, kaewawad mineraalisid 
ja walmistawad mitmesugu
seid elutarbeasju.

IöÜ5tU5.
klu-ülespidamine nõuab inimeselt tööd. lal tuleb toidu, elu- 

koka ja teiste tarwilikkude asjade eest boolt kanda. l<ui inimesed 
tooreid saadusi soetawad, näituseks põllumees wilja, aednik puu- 
jo juurewilja, karjapidaja piima, liba ja nabka, mäemees mine
raalisid jne., siis kutsutakse seda tegewuleboru soeta waks 
tööstuseks. leine jagu inimesi leiab jälle selle läbi ülespida
mise, et nad tooretele saadustele teise näo onnarvad, neist mitme
suguseid tarbeasju teemad. l<ui loomanobost saapaid «valmistatakse, 
piimast maid ja juustu, «villast riideid, sarvist sööginõusid jne., siis 
nimetatakse seda tegewusekaru «valmistamaks tööstuseks.

Neid tarbeasju, mida «vabrikutes Valmistatakse, tebtakle 
borilikult masinate abil, äiin wõiwad töölised mitmekesist tööd 
teba. kiilale riide «valmistamise töös, näituseks, leiame kraasijoid, 
ketrajaid, kudujaid, pressijoid ja märwijaid; niisugust tegemulebaru 
kutsutakse mabrikutööstuseks.

l<ui oga kodus asju käsitsi ebk liktriistadega Valmistatakse, 
siis kannab see tegewusebaru käsitöö nime, näituseks sepis, 
kingsepa-töö jne.

Xaubanäus.
libti tunnewad inimesed torwidust nii mõnegi asja järele, 

kt seda puudult kinni katta, wabetawad nad tööstutesaoduste 
wastu teistelt tormilisi asju. Niisuguste osjade mabetamist kut
sutakse kaubanduseks.
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UKui asju asjade eelt antakse, nagu see praegu weel kulku- 
jate rakwaste keskel wiisiks on, siis kutsutakse niisugust asja
ajamist waketus kaubanduseks. äuurem kulk inimesi 
annab asju aga roka eest. Niisugune kaubandus on palju kõlblam; 
ta kannab karilikult rakolise kaubanduse nime,

Kaka asemel tarwitatakse mõnikorcl ka, näituseks l<estr-Aafri
kas, konnakorpisid, soola, riiet j. m. asju.

"" Kaubandus ja läbikäimine on iseäranis palgaliste juures 
elaw. ttäää käiguteed oitawaä selleks märksa kaasa. Kõige 
paremateks teeäeks on rauäteeä, kus rong 30—90 wersta 
tunnis eäati ruttab ja määratu raskeid koormaid weab.

Ka weeteed ei jää raudteedelt palju toka. Nurulaewod 
weawod tukandeid inimesi, wõtawad sojatukonde puuda raskuse 
koorma pääle ja käiwad nii ruttu, et juba nädala pärast Euroopast 
Põkja-Nmeerikasle jSuawad?

Mik.

paigal elawad rakwad, kellel ükeluguted seadused on, sünni- 
tawad riigi. Igas riigis on älem wõimus, kes seadusi annab 
ja selle järele walwab, et neid täidetaks, igal riigil on oma 
kindel asupaik. Kindlad piirid lokutawad ükte riiki teikeit.

Kiigiwalitsus on igas riigis isemoodi korraldatud. On riikisid 
olnud, kus kõik wõim üke inimese — riigipää — käes koonda
tud on, kes riiki oma ametnikkude abil woiitleb. Kiigipää ise 
wolib kõrgemaid ametnikka ja need jälle palkawad omalt poolt 
alamaid ametnikka.

Niisugune riigikord nimetatakse piiramata ainuwalit- 
suteks. Niisuguseid riikisid on praegu weel madalamal kariduse 
astmel teiswate rakwaste juures leida. Niisugune kord walitses 
>^ene riigis kuni 1905 aastani. Noritud rakwaste keisri-, kuninga-, 
ning «vürstiriikides wõtab rakwas oma esitajate läbi riigivalitsu
sest osa; ülemwõim riigis on riigiwolitseja ja rakwaolemikkude käes 
koos. Niisugust riigikorda nimetatakse piiratud ainuwalit- 
suteks (wõõra keele sõnaga konstitutsioonUine mo
ll a rk ia). On oga ka riikisid olemas, kus kuningat ega keisrit 
ei ole, kus kõik wõim rakwa käes on, kes riiki oma esitajate 
läbi waktseb ja kes ka riigipää (presidendi) kindla aja pääle 
wakb. Niisugune riigikord nimetatakse demokraatliseks 
«vabariigiks, kesti on demokraatline wabariik.

Igas riigis on päälinn, kus riigipää ja riigi rokwaotemikkude 
kogu atud. kesti wabariigi päälinn on I a l I i n n.
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XII. Maakera sisemus ja koosseis.

Maakera sisemus.
Kui meie maa lisle augu kaewame, siis jõuame wiimaks niisuguse 

maapinna kiki juure, kus niikästi survel kui ka taime! ükesugune soojus 
wolitseb. lungime kaewomise teel lügawamale maa sisle, ins jõuawaä 
meile meel soemacl maakikiä wastu. Mõnes kokas, kus õige sügawale 
maa sisle on tungitucl, et, näituseks, metalliliä päewawalgele tuua, on 
maalilu nõnäa loe olnuä, et inimeseä oma töö pooleli on piäanuä jätma, 
ekk lääl küll rikkalikult metalliliä leiäus.

Sellest selgub, et maakera ülemus palamas olekus on. Umbes 6Z 
wersta lügawulel orwatakle palawus nõnäa suur olewat, et lee kõiki tutta- 
waiä metalljsiä, nagu: tina, rauäa, kuläa jne. weäelaks luuäak5 muuta, 
sgatakes on kõik oliuleä, millelt maakera sisemus koos seilab, palawaä. 
Kas neeä olluieä lää> kõmas, weäelos wõi gaasilarnases olekus on, ei ole 
seniajani kinälasti teaäa.

^lulemäeä ekk wuikaaniä.
^lulemägi on wäljanägemile poolelt kakiku taoline. lema tipul on 

awang ekk kraater, mis maa sisse läkeb. 5eäa awangut mööäa tõu- 
lewaä aurupilweä üles, mõnikorä ka kiwiä, tukk, kuum muäa ja lulanuä 
mineraaliä, miäa laamaks kutsutakse.

knne tulemäe tegewule algust kuuläokle maa-alult müäinat ja rakla- 
tuü, mis kauget kõue mürinat meele tuletawaä. wulkaani ümbruses on ka 
maawärilemilt tunäa. tlmangult tõuseb liis weeour üles ja muutub pilweks, 
mis wikma ükes müristamisega toob. Pääle lelle keiäab mägi eneselt suure

74. lorullo tulemägi lllexikos (mekikos).
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jõuga tulika ja kiwo wälja. lukk ükineb lllewal pilwega ja lee segu katab 
taewa-alule mõnikord nii tikedalt kinni, et päew pimedaks ööks muutub, 
pilwedelt kakkab ükes wikmaga ka tukka moka langema, mis wulkaani 
ümbruse pakku tukakorraga katab ja lelle läbi taimedele ning Rajatele 
kakju toob, äagedasti ajab tuul tukapilwed mitmetukände wersta kaugu 
iele. kiimaks kakkab mägi laamat wälja ajama. On laama kuni awanau 
wõi lõkeäe ääreni jõuänuä, mis maamärilemile tagajärjel iünäisiä, siis 
woolab ta üle ääre suurte tulejõgeäena alla ja põletab tee pääl kõik ära, 
mis ette juktub. Näältpoolt jaktub laama õige ruttu ära ja tõmbab enesel' 
koore pääle. Ara jaktuäes muutub ta wiimaks kimiks.

liui mägi laama wäljokeitmise juba lõpetanud, siis ei ole maa sees 
raklumiit enam kuulda, linult aurusambad ieilawod meel kaua mäe 
awangu ja lõkede kokal.

79. aastal päralt Kristuse iündimilt mattis Veluuio mägi ltoalias kolm 
linna: pompeji, tt e r k u I a n e u m i ja ätabiä tuka ja laama alla ning 
kaotas nad lootuks maa päält ära. Wiimalel ajal on nende linnade ware- 
meid juba wälja kaewama kakatud, mis meile wõimalult annawad lelle 
oja elu tundma õppida.

Niisamasugune saatus lai Ameerikas Martinique'! (martimiki) saare 
sääl ülemale 5ainl-x>ierre (läng-pjääri) linnale, kus üle 30.000 elaniku 
oli, t902 aastal osaks inimesed leidsid kõik kuuma lämmatama auru 
läbi surma, mida Mont-9elõ tulemägi üle linna laotas.

lulemägelid jagatakse kakte liiki: tegewad ja kustunud, Esi-
meked nendest ajawad tikti 
tuld wälja, kuna wiimaled 
mitmesaja aasta jooksul enes
telt mingit elumärki ei ilmuta.

Maakera pääl asub um
bes ZSO tegewat wulkaani. 
Kõige rokkem on neid Waikle 
ookeani kallastel.

6eiter!ä.
Nllikates, mis kügawatest 

maakiktidelt wälja koowa- 
wad, on weli palaw. Niisu
guseid allikaid leidub rokkesti 
tulemägede ümbruses, kus 
ükmiste maakiktide all weel 
kuum laama akub. On laama 
möga palaw, iiis tõuseb weli 
allika sees kooti mitmekümne 
illlla kõrguseni taewa poole 
üles, Esimene weelagar ei ole 
meel makogi laanud, kui maa- 
lügawulelt juba uuesti weesoru 
wälja paiskab. Wiimaks tõu
seb allikalt kiiglaluur weejuga 
kõrgele, mis esimeselt palju 
suurem on. k>ääle lelle kaob 
kõik ära ja allika tegewus 
jääb soiku. Niisuguseid keema 
wee allikaid kutsutakse g ei
le ri te ks. Iseäranis täktjos 
seesuguste allikate poolelt on 
Islandi laar Euroopas. 80. 5uur Oeiler Islandi kaarel.
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81. Seller tegewule wobeajal.

Maawärisemiteä.
Mõnikord kakkab maakera pinä Ülemiste jõuäuäe tegewulel järsku 

liikuma, äeäa näktult kutlutakle moowärilemileks Utaawärilemi- 
leä on enamasti nõrgaä, aga mõnikorä tekiwaä luureä lõtieä maa lisle 
ja maa wärileb kirmiasti. äiis wõib kergesti juktuäa, et majaä kokka 
langewaä^ja inimeleä ning loomaä ruluäe all iurma leiawaä.
- ttarilikult lünniwaä maawärilemileä wulkaaniäe ümbrules, enne kui 

neeä tulä wälja kakkawaä ajama, aga mõnikorä wärileb maa ka lääl. 
kus tulemägeliä ei olegi, viimane näbtus sünnib maa-aluste kibtiäe üles-

82. Moawärilemine kelkaja kujutule!.
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pooled kerkimiselt, mille tagajärjel ülemileä kibiä wobileäes oma paiga 
paalt ära nikutatotakle; mõnes kokas lekib moowärilemine ka kibtiäe 
allapoole langemiselt. Lõuna-ltaalias, näituseks, kõigub moapinä alaliselt, 
miäa tunäliku riista — seismograafi — abil tunäa rvõib.

Maa Koo8fei5.
k sliui meie norge jõekoläo rrõi mäekülje ebitult waaNeme, siis näeme 

lageäasti, et maakera pinä mitmesugustelt kibtiäeit ebk loäemetest koos 
seilab. lalanäikul lomawoä neeä kibiä just kui raamatus lebeä koräamili 
üksteise pääl ja leilowoä lowi-, liiwa-, lubja- ja kriiäiollustelt koos. Nii- 
luguleä riltlooäis üksteise pääl asuwaä laäemeä on rree all, kas mere wöi
järwe põbjas, sllnäinuä. Jõeä konnawaä alati kõiksugu liiwa ja kõntsa
mereäesse ja järweäesle.

kõwaä ollukeä langewaä wee põbja. Nja jooklul
tia ubuwaä laeneä kallastelt palju larnaseiä

olluseiä mette. l<õik neeä 
muutuwaä mee põbjas 
alumileä kibiä pääl- 
miste kibtiäe rõbumile 
all ikka karuemaks ja 
kõwemaks, ning niiwiiii 
lünniwaä mitmeiuguleä 
kiwistikuä. 5iiwatera- 
^releä muutuwaä röbu- 
mise all liimakiwiks. 
peenest kawikest kõntsalt 
sünnib kiltkiwi. pae- 
kiwi- ja kriiäilaäemeä 
on mees elawate konno- 
karpiäe ja teiste sar
naste loomaäe lubjas- 
test kestaäelt tekkinuä. 
ning kiwilöelaäemeä 
sawi, kõntsa ja liiwa 
sisse lattunuä toime- 
äelt. Niisugustes mees 
lünäinuä kibtiäes leiame 
tibti kalaäe ja elajate 
jätikeiä, kes meres wõi 
mererannas on elutle- 
nuä. Neeä elojoä on 
juba ammugi ära mä- 
äanenuä ja ainult oma 
kujuwormi alal boiä-
nuä, kuna teileä jälle, lukk paekiwi kiwistatuä mereloomaäega.
ära on kiwmenuä. Et'
meie maakera pinä ... . ..
mitte kuskil liikumata paigal ei seila, woiä alaliselt, kui ka wäga aega- 
mäõäa kas kerkib wõi wojub. siis jubtub lageäasti, et merepõbjas lünäinuä 
laäemeä üle weepinna tõuiewaä, ja maiiamaa pinnaks laawoä. Nii on 
meie Eestimaa Soome labe-äorne paekiwi-kallas merepõbjalt mitme sülla 
kõrguseni üle weepinna kerkinuä — Meie paekiwi loäemetes leitakse ka 
wäga palju konnakorpiäe ja muuäe mees olewate loomaäe kiwistuli. Nii- 
suguseiä wees lünäinuä maapinna laäemeiä nimetatakse „u bt k i w iäe k s°.

Maakera pinnal leiäub ka teisi kiwistikka, mis kõwasti üksteise külge 
liiäetuä suurematelt ebk wäbematest rakukestelt (kristalliäelts koos leilowaä 
ja mitleäel laäemline ebitus puuäub. l<a wõib lageäasti niisuguste kiwis- 
tikkuäe juures selgesti näba, et naä weäelost olekult kõmaks on taräunuä, aga 
looma ja taime jälgi ega kiwistuli ei leia meie nenäes mitte ilmaski. Nimet. 
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kiwistiktude kulka kuulub näit, laialt maakera pinnalt leidum grani^ 
ebk raudkiwi. millelt tulpakid ja aulambaid wolmistatakse. Oraniit ja 
teised sarnased kimistikud, mis sulama massi tardumiselt on tekkinud» 
kutsutakse maslilisteks ebk kristallilisteks kimistikkudeks.

84. Maakera keskaja mereloomade kimistuled.

Eestimaal leidub robkesti graniidi mürakaid: mõned nendelt on tzige 
luured. Need kiwimürakad on kootlilt ja Soomelt liia rännanud. Wana! 
ajal, kui kogu Nõkja-Curoopa paksu jääkorra all oli, libisesid jääliugustikud 
Nootli ja Soome mägedelt kogu poole ja kandlid palju iaktikistuid kalju- 
tükkilid — kiwimürakaid — übes. pärastpoole, kui kliima soemaks muu
tus ja jää ära sulas, jäid kiwid paigale. Niisuguseid sisserännanud kiwa 
kutlutakle ränd-munakateks.

Kabenemlne.
5ooduses ei ole midagit wostupidawat, kindlat ega pükiwat. lia 

kimistikud kaminewad külma, loojule, õbu ja mee mõju all. Orus leidub 
tibti suuremaid ja wäbemaid kima, mis ülemalt valjult alla on langenud.

Nui, näituseks, graniidi tükki tule pääl kuumutada ja pärast külma 
mette pista, iiis tekiwad kimi sisle praod ja üksikud terakesed läbewad 
üksteiselt lokti. Soojuse mõjul suurenewad üksikud graniiditerakeled, külma 
mõjul oga tõmdawad nad endid kokku. Järsu temperatuuri muutmise tagajärjel 
tundiski purunemine, mida kartlikult robenemiieks nimetatakse, kõr
bedes, kus päemal kange kuumus, öösel aga külm walitleb. äellepärait 
on sääl terwed mäljad kiwikildudega kaetud.

Nendes maades, kus temperatuur alla 0" langeb, külmab mesi taimel 
kimiprogudes ära. Jää kangutab prao küljed kaugemale ja aitab niiwiisj 
kalju lükkamisele kaasa.

Na wikmameli, taimed ja loomad wõiwad kiwistikkude purunemisele 
kaasa aidata.

Nimistikkude rabenemine sünnib mäga pikaldaselt. Nabenemile läbi 
käwinemad ka kõige kõrgemad mägestikud ja muutuwad kiltmaaks. 
Mäetipud ja mäekarjad purunemad ja läkemad ikka madalamaks, kuna 
allalangenud kiwikildudega ja Kaljupankadega orud täidetakse (maata 
oonistu, 85).
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85. häbenemise läbi kiltmaaks muutunuä mägestik.
Mäetipuä N, S on rabenemile läbi bäwitatuä ning oruä k, 0 ja k rabenemile 

materjaaliga täiäetuä.

Mulä.
Maa päälmilt musta mureäat kibti, kus taimeä omale toitu rvõtarvoä, 

nimetatakse mullaks. Ollus, mis mullale musta karma annab, on ära- 
määanenuä taime- ja elajatejätiseä. Neiä määanenuä jätileiä kutsutakse 
kuumuseks. INiäa rokkem mullas kuumust, leäa rikkalikum on tema 
taimekosw. Mulcl wõib liiwa, sawi ja lubjaga segatuä olla; selle järele 
on ka ta karm mitmesugune. Kõige paremat lõikust annab muitmulä» 
lest et temas robkesti kuumust leiäub.

Mägeäe ja mereäe tekkimine.
Nrwotakle, et maakera ennemalt tulisula olekus on olnvä ja nagu 

päikenegi on pailtnuä. Neg-ajalt kakkas ta jaktuma ja tõmbas enesele 
Kiroise koore ümber, kt aga maakera sisu aja jooksul jabeäamaks läks» 
liis piäi lelle tagajärjel ka ta lilikonä ennast kokku kiskuma. Koore ja 
kokkukiskuwa ülikonna wakele jäi lelle läbi tüki ruum. Oma raskuse 
sunnil ajas koor ennast wolti ja langes alla, äel miilil lllnäiliä maakera 
pinnale elimeleä rnäeä ja oruä.

Kui maakera alles tulekuulino paistis, ja kui ta koor nii õkukene oli. 
et pinnal konge kuumus walitses, liis ei wõinucl maa pääl ka mett olla, 
äelt kõik mesi, mis nüücl mereäes, jõgeäes ja järweäes, allikates ja pilwe- 
<les on, oli sel ajal ainult õbukorras. ^eepiiloä, mis liis maba longelict, 
muutuliä kuumule tagajärjel kobe auruks ja tõuliä uuesti üles. Kui biljem 
maapinä juba robkem ära jabtus ja mett enam kobe auruks ei muutunuä, 
siis sünäis meri, mis enesele madalamatesse kobtoäesse aset wõttis. 
liveli, mis pilweäelt alla woolas, oli alati tegewuses ning meel küllalt 
palaw. la bakkos kõrgematest kobtaäeit kiwijaguliä ära sööma, sulatama 
ja ubtuma ning neiä jaguliä maäalamatesse kobtaäesse jälle maba laäuma, 
nagu ta leäa tänapäewgi meel teeb, äelwiisil tekkisiä maapinnale uuecl 
laäemecl (tami, liimakimi jne.), Negamööäo ilmuliä rraakeia pääle arwa- 
tawasti ka elimeleä eluloomaä, kes oma kebaebitule poolelt õige libtsoä oliä.

Nagu meie juba teame, seilab maisamaa pinä mitmesugustelt kibtiäelt 
koos. Ka mägeäel on suuremalt jaolt leelamasugune ebitulewiis. Naä on 
mitmel ajajärgul tekkinuä. Neeä mäeä, mis waremalt on lünäinuä, on 
külma, sooja ja mee läbi, mis kiwa ja liiwa nenäe otsalt maba kannab, 
juba logunenuä ja maäalamaks jäänuä, kuna biljemal ajal tekkinuä mäeä. 
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weel kõrged on, sett et loodute kätt nende kallal weel küllalt tööd ei ole 
jõudnud teka.

Ka maa keelt wäljotulew tuum laama wõib mägesid sünnitada, Nõnda- 
wütt on kõik tulemäed laanud, wäiklemoid mäeleljondikka leidub korilikult 
nendes kokkades, kus manal ajal jääwäljad on olnud, mida mööda jäo- 
kambad kiwo, liiwa ja sarvi kokku on karmud, Ka tuul wõib merekallas
tel liiwa, mis laened wälja on uktunud, üles keerutada ja mõne asja 
ümber kunnikusle ajada, millelt pärastpoole küngas wõrlub. °

Mere potti ja"sügawus."
Nlere põki on tolalem kui mõisamaa pind, aga liiski leidub ka mere

des kõrgemaid ja madalamaid kokti. Meredes aluwad loared ei ole ju 
muud midagi kui kõrgendikud ja mäed. Kaljuseid weepinna-aluleid kõr- 
gendikka nimetatakse kõrideks, weealuleid lüwakõrgendikka — 
leetleljakuteks.

Mere lllgamus ei ole mitte ükelugune. lema karilik lügawus on 
3 wersta. Kõige lügawam on vaikne ^ookean, mille^põki mõnes kokas 
4 wersta weepinnait madalamal on.

Saarte^ettitus.'
Oma lllndimile poolelt jogunewad saared kakte liiki: m a i l a m a o

ja meresaared. Mailamaa-loared seilowad mannermaa läkedal. 
Nad olid ennemalt mailamaaga ükenduses. pärastpoole oga eraldasid nad 
ennalt maapinna allapoole mõjumise läbi mõisamaast ära, kuna teises 
kokas jälle laened maapinda saarte ja mailamoa wakelt ära uktulid. 
Niisuguseid saari rvoime palju leida, nagu: äaaremaa, ttiiumaa jne.

kt need saared ennemalt mailamaaga ükenduses on olnud, näeme 
lellest, et saarte pinnakikid niiiamalugustelt ollustelt on enitatud, kui 
mõisamaa pinnakikidki. Ka taimede ja elajate poolelt on seesugused saared 
läkedolseiswa mannermaaga üketaoliled.

86. Korallid.

leine liik laari, nõndanimetatud 
meresaared, on oma Ülemise elutule 
ja wälimise kuju poolest kakelugu- 
sed: kõrged ekk tulepurska- 
wad ja madalad ekk koralli
saared. kiimesed nendelt ulatawad 
kõrgele weepinnale ja ei ole muud, 
kui tulemäed, mis maakera enele 
põuelt tuka, kiwide ning laama 
wäljakeitmile tagajärjel on loonud.

Korallisaared on madalad ja ci 
tõuse weepinnalt mitte kõrgemale. 
Nad on lubjaollustelt koos, mis 
korralli-elajod üles on ekitanud.

Koralli-elajad on roäikeled loo
makesed. kes mere põkjas üke tüwe 
ümber elama keidawad. Koralli- 
elajad on selle tüwe merewes leidu- 
watelt lubja-ollustelt üles ekitanud. 
Mariad korralli-elajod, kes tüwe alu
mise?, jaos on, surewad ära, oga 
lllewalpool liginewad noored alatasa 
juurde. Nõnda jõuawad nad oma 
ekitulega wiimaks merepinnale. Ko- 
ralli-elajad oma tööd küll enam 
edoli ei tee, aga kelle eelt kanna- 
wad merelaened sinna roktu, puid
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87. Kõngossaor elik atoll.

ja muid asju paale, karsti kakkawad saarte pääl taimed kaswama ja 
wiimaks alud linna ka inimene elama. — äuurem jagu korallisaari on 
rõnga moodi, mille keskel järw on. Niisuguseid saarekesi kutsutakse rõngas- 
l a a rt e k s ekk at o l I i ci e k s. ,

koralli-elajad wõiwad ainult troopikawetes elada. kõige enam 
leiciub neici läikles jo lndia ookeanis.

'XII!, päikese süsteemi

käikene.
päikene seilab meie maakera pinnalt umbes 20.000.000 penikoormat 

kaugel, võtame maakera päält teekonna päikese pääle ette, siis jõuame 
umbes 300 aasta päralt kokale, kui lecla waket raudteel löiäame ja rong 
minuti jooksul waketpidamota mersta maaci eciali tõttab.

"5uur on päikene ise. kokkem kui 1.200 000 maakera suurust kuuli 
peame enne kokku liitma,Zkui päikelekogu kätte tabame saaäa.

Oma kuju poolelt on päikene ümmargune, ilma kindlate piiricleta keka. 
paljale silmale näitab ta ükesugune kiilgaw olema, aga kui me teäa pikk
silma abil waatame, liis näeme tema pinnal tumedaid plekküid, päikese 
laikuliä. Need plekiä ilmuwaä päikese serwa alt näktawale, käiwad 
tema pinna 13 päewa jooksul läbi, kaowad wiimaks teisele poole ära ja 
tulewaä teatuä oja järele uuesti sellesama serwo alt wälja, kus naä esimesel 
korralgi tekkiliä. 5eda korrapäralilt päikese laikude liikumist wõib ainult 
sellega seletada, et päikene oma telje ümber keerleb; llke ringi tegemiseks 
kulub tal meie 25 päewa ära.

7uba ammu oli tuttaw, et päikele^loojus liig suur on, oga uuemal ajal 
laadi alles teaäa, et näktaw päikese walgusline pind Õõguwa auru ja
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gaasi iarnale kesta — lotolläära^— sünnitab, käike beiäab ka õõgu- 
mat!gaaii wälja, mis põikele weerel punaste joontena ilmub (..protu- 
derontlj ä", pilt 84).

88. Näikele laik.

käikene on maakerale soojuse, walgule ja elu allikaks, lima temata 
<ei n õiks ükski inimene, elajas ega taim läbi laaäa. kui päikest ei oleks, 
siis wõtaks meict külm ära ja kestaks igawene öö.

Känätäkeä ekk planeeäiä.
käole maakera käib päikese ümber weel bulk teisi taemakebaliä. 

luba manal ajal oliä naä tuttawaä ja neiä kutsuti planeetiäeks, s. o. 
ränäaj ateks. Neiä on 8 suurt, päikesele kõige ligemal seilab lilerkuur, 

liis järgnemaä koräa möääo: tee
nus, maakera, Mars, Jupiter, 
äaturn, Uran ja Neptuun.

kääle lelle on meel umbes 700 
wäikelt ränätäbte, miäa asteroii- 
äiäeks nimetatakse, wiimaleä olu- 
waä Marli ja Jupiteri wabel.

tiõik ränätäbeä käiwaä wäbe 
pikergustel teeäel ümber põikele ja

84. krotuberants põikele weerei. päärawaä übtlali ka, nagu maa- 
kerogi, ileenele telje ümber. Miäo 

kaugemal naä päikeselt leilowoä, leäa pikemaks läbeb ka nenäe tee. 
Merkuur jõuab päikele ümber ringi meie 88 päecooga ära teba, Neptuun 
aga 165 aastaga.

Mõne ränätäbe pääl orwatakle ka õbku olewat. kt ränätäbeä ile- 
enelelt küll tumeäaä kebaä on, paistawaä naä, põikele käelt maigult
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aenoteS' taswawõlwil öökel kui beleäaä täbeä. Nagu majasein tema külge 
iööciucl laterna tule kumast pimeäal ööl walgustatuä on, nobäa belenäawaä 
ka ränätäbeä walgulelt mis naä päikeselt on saanuä.

Kuuä ekk kaasräncia^aä.
Neeä täbeä käiwaä ränätäbteäe kaotas, kiiteks keerowaä naä ike- 

eneste ümber, käiwaä kiis ümber oma ränätäbe ja wiimaks ränätäbega 
übes päikese ümber. lNoakerol on I kuu, Marsil 2, Jupitril 4, äaturnil 4, 
Uranil 4 ja Neptuunil I. Merkuuril ja ^eenukel kuuliä ei ole. 5aturni-ümber 
on weel kolmekorälet rõngast näka, mis täbeteaälaste arwamise järele 
ilmaarwamata kebakestest koos seisab.

4ä. äaturn oma rõngastego.

Sabagatäkeä ekk komeeäiä.
Zabagatäkeä on niisuguleä kebaä, mis taewowõlwil ajutiselt biilgawaä. 

Naä leisawaä kabelt 
jaost koos: pääkt — 
uäularnasest biilgawalt 
kerataolisest kebast — 
ja enamwäbem pikalt 

bõbeäawärwilisest 
walgelt labalt. 5a- 
bagatäbti on õige 
palju; mõneä nenäest 
ilmuwaä taewawõl- 
wile mitme aasta pä
ralt uuesti, kuna tei- 
leä sootuks kaäuwaks 
jäawaä.

5abagatäbteäe loo- 
äult ja ebitult ei ole 
länini weel mitte sel
gesti tunäma luuäetuä 41. 5abagatäbt.
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õppida; arwatakle, et labogatäke pää kõmadest, üksteisest kaugel olewatelt' 
kekakestest koos seilab, mis päikele palamuse mõjul enestelt kuuma auru 
mäljo saaäawaä ja laba lünäimileks põtijult annawaä. viimane on päi
kese poolt alati ära pööratuä.

Langewtäkeä ekk meteooriä.
5angewtätlteäeks kutsutakse wäikesj taewakebaliä, mis arwatawast 

suuremate toewakebaäe, iseäranis mõne labagatäbe lagunemiselt on tekki
nuä. Neiä wäikesj kebaliä näeme meie ainult iiis, kui naä maakera läke-

Y2. 5angewtäb.
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jõuawad ja külgetõmbomile-jõu mõjul maa pääle bokkowod kukkuma. 
sNaokcra ligidal kiiresti edaii jookstes läbewad nad õbu õõrumiie taga
järjel kuumaks ja bokkowod wiimaks põlema. Suuremalt aialt põlcwod 
langewtäbed õbu kees enne ära, kui naä maapinnale kukuwad.
... ^^k rändtöbeä (nende bulgas ka maakera), kuud, labaga- ja langew-

tänccl lünnitawad põikele lüsteemi; leile kelkkokaks on päikene ile, 
mis kõigile maigult ning looja annob.^

Kinnistükeä ekk päikeseä.
kbk päikelepere küll määratu luure ruumi oma alla wõtob, siiski 

täiclab ta ainult taewalaotulelt wäikle ola. Õälel näeme toemorinnal nii 
palju täbli, et neiõ õlle wõimata on üles lugeäa. Übed nenõelt leilawaä 
meile läbedamal ja paistawoõ beleõamalt, kuna teised kaugemal on ning 
lel põbjulel ka tumedamalt biilgawaä. Need täbeä on meilt arutu kaugel, 
nii et meie mõistus leäa moakaugult, mis nenäe täbteäe ja maakera 
wabel on, enelele lugugi ette ei jaksa kujutoäa. kt neeä täbeä taewawõl- 
wil alati wääramatalt oma koba pääl näikse seisma, liis kutsutakse neiä 
kinnistäbteäeks.

Kinnistäbtedel on oma maigus ja naä paistawaä nagu päikene, Kui 
me lelle pääle mõtleme, et mõned täbeä meie päikeselt meel luuremaä on, 
ja et igaübe ümber armatawasti ränätäbteäe larnaleä kebaä käiwaä, liis 
laame alles aru, kui wäikele terakese lornane meie maakera taewalaotules on. 

kääle üklikute täbteäe wõime taewawõlwil ka täbteäe laiku täbele 
panna. Mitmed täbeä leilamaä nõnäa üksteise ligiäal, et naä übtekokku 
mõne kuju lünnitawoä. Niisuguseid täbteäe laiku nimetatakse täbteäe 
k u j u ä e k s. Neiä tunti juba manal ojal ja kutsuti loomaäe nime järele 
näituseks: karu, oinas, lõwi, wäbk jne. Õlalt on 
nenäe lalkaäe nimeä 6reeka ja Kooma muinas
usult pärit, näituseks, blerkules, Nnäromeäa jne., 
õlalt on neile ka mõne asja wõi inimese nimi 
antuä, nagu: wanker, kaal, lõel, kaksikud, neitli jne.

Kõige kergemini wõib nenäe sealt põbja- 
pooilel taewarinnal olewat suurt wankrit ära 
tunda, kus neli täbte rattaid ja kolm telge täben- 
äawaä. lema kõrwol on wäike wanker, 
mille wimane teljetäbt põbjanael on. Kui meie 
mõttes maatelge kuni taemawõlmini pikendame, 
liis ei läbe möeidaw joon põbjanoelalt, kus maa
ilma naba on, mitte kaugelt määda, kõbjanaela 
liikumilt ei näe meie sellepärast mitte, et ta otle 
maakera naba wastas seilab, selt maakera naba ei pööra ennalt mitte 
lellel liikumisel kaala, mille tagajärjel öö ja päew laab. Kui meie enestele 
kedagi waatlejat maakera põbjapoolle naba pääl ette kujutame, siis näeb 
ta alati enese pää kobal pöbjanaela olewat, mis peaaegu liikumata on.

93. Suur wonker,maike 
wanker-ja põbjanoel.

Nuu.
Kuu on maakerast 50 korda wäiksem ja seilab meilt 51.800 penikoor

mat kaugel. la jõuab 27 päewa ja 8 tunniga ringi maakera ümber ära 
käia ning lelle oja lees übtlali ka oma telje ümber keerata, nõnda et meie 
alati tema übte ja sedasama külge näba wõime. laewa wõlwil ei ole 
kuud igakord ka mitte täielikult näba: mõnikord paistab temalt ainult 
üks ola, tuna teinekord leegi ära kaob ja kuu boopis pimedaks jääb. 
Need kuumuutused tulewod lellelt, et kuul, nagu enamasti kõigil rändtäb- 
tedel, mitte oma walgult ei ole ja et meie ainult keda jagu kuupinnalt 
näeme, mida päikele kiired wolgustawad. Nstub kuu oma teekonnal päi-

klaLästesäus. 6
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44. päikelewarjutus.
o, b, c, ci, e, f ja g on päikese weerei ilmuwaä protuberontliä.

kele ja maakera wabele, siis ei näe meie temaks mitte rniäagi, sekt et ta 
pime klllg meie pooi seisad. ITteil on liis noor kuu. Kui nüüä kuu 
päikele ja maakera roakelt wälja astub, liis bakkab walgustotuä kuult 
kitsas serw paistma, mis aeg-ajolt ikka laiemaks kaswab. ltääala päralt 
on temast pool juba waigustatuä. miäa esimeseks weeranäiks kut
sutakse, Häbeb nääai möääa, siis on kuu maakera taba jõuänuä ja paistab

45. Kuu näbteä.
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oma täie ümmarguse walgulega; seäa kuuä nimetatakse manaks"ekk 
täiskuuks. Nüüä kakkab kuu kakanema. 7 päewa päralt paistab 
walgustatuä kuust weei pool meie silma; seäa kutsutakse kuu wiimaleks 
weeranäiks. pääle lelle kaotab kuu koopis oma maigule ja astub jälle 
päikele ja maakera wakele.

kt Kuu maakerale kõige läkem taewakeka on, liis on ka wõimaiik 
tema pinäa kästi tunäa. palja silmaga näktawaä mustaä plekiä ei ole 
muuä kui oruä, kuna walgeä kokaä KSrgeiä mägeliä pakumaä, mis kus- 
tunuä wulkaaniäe poolelt õige rikkaä on, Õkku ega mett ei ole kuu pääl 
arwatawasti mitte.

6
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97. Mäeä ja oruä kuu pinnal.

päikese- ja kuuwarjutus.
tiui kuu oma teekonnal päikese ja maakera wabele astub, 'nõnäa"et 

kõik kolm otse iibes joones leilawaä, liis katab ta päikele jaolt wõi 
boopis meie lilmoäe eest kinni, sekt päikele kiireä ei jõua ju kuult läbi 
tungiäa. Leäa näbtult nimetatakse päikelewarjutuleks; leäa rrõib 
ainult noore kuu ojal juktuäa. Jõuad aga maakera täiskuu ojal päikele 
ja kuu wabele, nõnäo et neilt ükski kõrgemal ega maäolamal ei seisa, 
siis ei tungi päikele kiireä mitte kuu pääle, kelt et maakera tema kiirte ees 
seilab. Lel korral on meil liis kuuwarjutus. kimeäus, miäo meie 
liis kuu pääl näeme, ei ole muuä miäagi kui maakera enese wari (loon. 96).

Maakera liirumise põkjus päikele ümber.l
Nagu eelpool rääkisime, käib maakera taewaruumis übe aasta 

jooksul päikele ümber ära, lelle juures alati teatuä teeä tebes. Lellelt 
näeme, et maakera liikumise põbjus lünnib päikeselt, et päikeses peitub 
mingisugune jõuä, mis maakera ilmaruumi ei luba rännata ja päikeselt 
ära minna, lgoübe keda pääomaäustelt on inerts ia. lga keda, mis 
paigal seilab, jääb ka paigale niikauaks, kuni teäa mõni teine põbjus, teile 
sõnaga, jõuä mitte liikuma ei pane, liui keba liigub ja tema pääle mingi
sugune jõuä ei mõju, liis liigub ta übetaolilelt ja otlejoont eäalj. Kui keba 
mitte otse, waiä mõnäa kõrrerat teeä liigub, liis täbenäab, et tema" pääle 
mingisugune jõuä mõjub inglile õpetlane Newton*)  (Njut'n) tegi selgeks, 
et jõuä, mis maakera pääle mõjub, seilab külgetõmbamises, teile 
sõnaga, maakera ja päikele wostastikkuses kokkuboiämiles. Lee jõuä 
boiab moanera kinni ja ei luba teäa olleteeä kubugi ilmaruumi kaläuäa, 
waiä sunnib teäa teatuä teeä mööäa ränäama. Kui päikene iibeks silma
pilguks maakera mitte külge ^i tõmbaks, liiF bakkaks wiimane Kobe otse
teelt liikuma ja ränäaks kubugi ilmaruumi.

*) klas 1642—1727 aastani.

Newton pani ka kõikiäe taewakeba^e liikumise seaäuste übiseks 
aluseks masleäe wastastikkule külgetõmbamise põbjusmõtte.



Maailma-jagude kirjeldus.

I. Euroopa.
Euroopa seisab maakera pobjapoolses jaos 36. ja 71. põbja- 

laiuse-kraadi wabel. kõbja paolt piirab Euroopat yõbjo- 
läämeri, lääne poolt Atlandi ookean ja lõuna poolt 
wiimale ola, wabemeri, kuna ta iäa poolt Aasiaga übenduses 
on. Euroopa on maaäe- ja loodusteoduslilelt Aasia läänepoolne 
biigla poolsaar. Kuid Euroopal on ka niipalju ileäralduli, iseäranis 
ajalooliselt ja kultuuriliselt, et teäa täie Õigusega ise maailma
jaoks nimetaäa wõib.

Merekäärude ja poolsaarte rätikule poolelt on Euroopa teis
telt maailmajagudelt ees, niisama ka mailamaa saarte poolelt. 

" Euroopa on 4^2 korda wäbem kui Aalia, 4 koräa wäbem 
kui Ameerika ja 3 koräa wäbem kui Aafrika. la on ligi 
10 milj. tH-kilomeetrit suur, nii siis wäbe suurem kui Austraalia.

loodule ja kliima poolest wõib Euroopat nelja osasse jaotada: 
lda-Euroopa, Loode-Euroopa, Kelk-Euroopa ja 
Lõuna-Euro0pa poolsaared.

!äa-kuroopa.
" piirid. lda-Euroopa ebk ^7ene lausikmaa piirideks on põbja 
pool — kõbja-läämeri, lääne pool — äoomemaa, Läänemeri ja 
Karpaati mäed, lõuna pool — Mult meri, Kaukaasia mäed ning 
Kaspia meri ja ida pool — Uraali mäed. Lääne pool, Läänemere ja 
Korpaati mägede wakel, ei ole lda-Euroopa lausikmaa! loomulikka 
piire, waiä ta seisab liin kõbja äakla laulikmaaga übendules. 
Niisama ei ole lda-Euroopal ka kagu pool loomulikka piire, 
Kaspia mere ja Uraali mägede wabel, kus wene lausikmaa 
luraani ebk Aarali-Kaspia" lagsikmaaga übenduses seilab.
s- j Mered, saared, poolsaared. Ida-Euroopa põbjapoolset randa 
ubub 9õkja-1äämeri, mis Nowaja-äemlja saarte läbi 
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kabeks jaotatakse: Lorentsi meri laane pool ja Ka ara meri 
ida poo!. Koola poolsaar labutob Lorentsi merelt >X7olgemere.

Larentli mere läänepoolne o!a on laewasõiclule rväga kobane, 
lett ta leitab Ooltltrerni sooja meremoolu mõju all, millepärast 
meie siit peaaegu kunagi jäää ei leio. äelle wostu on Larentli

9Z. läa-kuroopa füüsiline kaart.

mere iclopoolne ola ning ^?alge meri täiesti põbjomaa-mereä, mis 
ainult 3—4 kuuä jäält woboä on.

Larentli ja kalgel merel on kõrgeä rouäkiwi-koläoä pik- 
koäe-ning kitsaste kooluäego. kalges'meres on leetleljokuä^) ja

*) Heetl eljakuct ekk leetselsaü on crcealusect liiwakõrgenctikuct, Kuna 
karicieks rreealulcici koljuliä nimetatakse.
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sagedane paks uäu laewasõiäule luureks takistuseks. Kui Lorents'!, 
nii on ka >X7alge meri kalapüügi poolelt roaga täbtsaä: liin 
püütakle beeringaiä, luuri turski (t^^^)> lõbeliä, 
tuurakalu, bülgeiä ja barwasti ka walaskalu, ning saarte 
pääl merbobuliä ja jääkarulicl. — Kaara meri on suure
malt jaolt ikka jääga kaetuä, nii et laewaäel arwa koräa läbeb 
jäält läbi põbja Aalia ranäaäeni tungiäa.

palju täktlam kui Põbja-Iäämcri, on Läänemeri, miäa 
mööäa iga aasta palju kaupa ütielt riigilt teile rveetakle. Laewa- 
lõiäule on aga Läänemeres leetleljakuä ja kariä, iseäranis kitsastes 
kotitaäes, bääaoktlikuä ja luureks takistuseks. Mõõna ja tõuku ei 
ole Läänemeres mitte ja mesi on ka wäbem soolane, kui mujal 
mereäes. Lakti on tal kolm: põli ja elik Lotnia, 5 oo me 
ja Kiia lakt. Läänemeres ja tema lakteäes on ka bulk laari 
leiäo, milleäelt kõige läbtlamaä on: Abwena elik /Oanäi 
laoreä, Ootlanä, Loaremao, Hiiumaa, Mukuma^ja 
s^uknu laar, põbja ja Loome labes on Loomemaa ranna 
läbeäal wäga palju coäikleiä, alalt paljaiä, osalt metlaliä 
kaljulaori, mis lkääriäe nime kannawaä. Ka Abwenamoa 
saarestiku ümber on niiluguleä kaljuringuä. Kalaäe poolelt ei 
ole Läänemeri mitte rikas. lalweaja! külmab meri põbja- ja 
Loome iabes kinni.

Oma täbtlule poolelt Läänemere järgmine on Maltmeri, 
la on Läänemere mooäu wäbe soolane ning ilma mõõnata ja 
tõuluta. Kiräe pool on ta! suur lakt, miäa Aatomi mereks 
kutlutakle. Aatomi ja Musta mere wakel alub Krimmi pool
saar, miäa pere kopi maakitlus mailamaaga übenäab. Aolowi 
merä übenäab Kertlbi wäin Musta merega. Must meri on 
õige lügaw. Kewaäe! ja sügisel möllawoä mere! tormiä ja takis- 
tawaä laewaloitu. Mõlemaä mereä külmamaä taimel lükikeleks 
ajaks kinni.

Kagu pool alub läa Curoopa piiril Kaspia meri. äeäa 
merä kutsutakse sisemiseks mereks, selt et mõisamaa teäa igalt 
poolt ümber piirab. Kalaäe poolest on ta rikas.

Maapinä. Luureni jagu läa-Curoopa pinnalt on tosonäik, 
miäa wene laulikmaaks kutlutakle. Mõnes kobas on sellel 
lausikmaa! ka kõrgenäikka leiäo, mis oma baruäega mitmele 
poole ulatawoä. Kõigi nenäe kõrgenäikkuäe ja mägeäe leos ei 
ole oga mitte übtki, mis üle 500 meetri merepinnast kõrgemale 
kerkiks. Kui nüüä mõneä kõrgenäikuä Mene-laulikmaal mäge- 
äeks kutlutakle, liis mitte sellepärast, et neeä kõrgenäikuä Kau- 
kaolia- ja Alpitaolileä mäeä olekliä, waiä sellepärast, et liit maa 
rabwas, kui talanäiku elanikuä, tõsileiä mägeliä näinuä ei ole ja 
iga küngakelt mäeks kutsub.

Logeäasli on wene-lausikmaal raske kõrgenäiku ja maäa- 
liku wobel wabet teka, lelt kõrgenäikkuäe nõlmoä on kartlikult 
nii täblluleto, et neiä igokorä täbelegi ei pane. läbtiamateks 
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kõrgendikkudeks wõiks Kelk-Vene kõrgendikku, niisama ka 
Volgaäärtetja Väike-koola kõrgendikku ning Oonetsi 
mägesid lugeda.

Kesk-Vene kõrgendik on oma nimetuse sellest saanud, et 
ta Vene lausikmaa keskel asub, Lelle kõrgendiku põbjapaolne 
osa on Valdai mägede nime all tuttam. Ltendett mägedelt 
läbemod kõrgendikud edela paole Väina jõe keskjooksu ja Ltjemani 
ülemjooksu piirkondadesse. Valdai kõrgendiku kõige täbtlamad 
kokad leiducoad Volga jõe allikate ümbruses, üksikute kuni 300 
meetri kõrgete küngastena.

Kesk-Vene kõrgendik on rikas järmede ja soode poolelt. 
Läält algawad täktsamad lda Euriopa jõed, näituseks Volga, 
vnjepr'» ja Väina jõgi, Lel wi>sil on siis see kõrgendik üks 
läktsamatest Ida-Euroopa weelabkmetest. Kesk-Vene kõrgendik 
läkeb põkja poolt lõuna poole ja mõlemal paol temast alumad 
madalikud: lääne pool Onjepri jõgikonnas — E d e I a - m a d a I i k 
ja ida pool — Ida madalik (Volga ülemjooksu piirkond, Oka 
jõgikond ja Doni jõe org). ,

Volgaäärne kõrgendik, Valga jõe paremal kaldal 
on rveelakkmeks Oani jõe ja Volga keskjooksu wabel. Volga- 
äärsei kõrgendikul on jõe pool ääres kõrge järsk kallas. Jõgi 
ubub mõnes kobas kalda alt õõnsaks, mille tõttu kallas alla 
langeb übes eluboonetega ja aedadega. Mmes kobas libiseb 
kõrge kallas pikkamisi jõkke, übes kalda pääl olewate ebitustega 
ja puudega, Lelle all kannatamad mitmed Volgaäärsed linnad.

Vene lausikmaa kõige täbtsam kõrgendik asub mõlemal pool 
Visla jõge — nõnda rinnet. Väikekoola kõrgendik, Liit 
leitakse robkesti kiwisütt, rauda ja tsinki. Väike koola kõrgen
dikust läbeb kagu poole Owratõni kõrgendik. Lellest kõrgen
dikust on vnjepri jõgi omale tee läbi murdnud. Liit leidumad 
tuttawad laewasõitu takistawad Onjepri kärestikud, Edasi 
ida pool, Onjepri ja Oonets i rvabel asuwad Don etsi mäed, 
kult robkesti kiwisütt, rauda ja soola leitakse.

Kui meie Vene-lautikmaad läbemalt täbelepaneme, siis näeme, 
et ta ristloodis üksteise pääl loiumatest kibtidelt koos seisab, 
milledest ülemised barilikult kobedad on (sawi- ja liiwokibid) 
Kuno alumised kõmemod on (liimakimi, paekimi, kiltkiwi). keaaegu 
mitte kuskil ei ole need kikid omast kobast ära nikutatud, ega 
kortsu aetud. Ka ei ole siin mitte ilmaski nimetamilewäärt mcro- 
wärisemisi näktud ega leidu siin tulemägesid.

Ltogu teaduslised uurimised näitawad, oli enne-ajaloolisel ajal 
(mõni sadatubat aastat tagasi) Euroopa kliima palju külmem ja 
niiskem kui praegu. Lelle tõttu korjus äkandinaomia poolsaarel 
ja Loomemaal palju lund ja jääd, ning niimiisj tekkis suur 
Lkondinaawia-Vene jääliugustik, mis suurema osu 
lda Euroopa laulikmaast kattis ja Valge ning Läänemere oma 
alla mattis. Lõuna pool ulatas jääliugustik kabe karuga umbes 
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sinna maole, Kus praegu lekaterinoslawi linn Vnjepri jõe ääres 
oiud ja Isaritlõn >Volga ääres. Cluta jääkõrbe, nagu praegu 
Gröönimaal, walitses siis põbjapoolses Curoopos, kus praegu ini- 
meleä elawad, Õitlemad aasad ja rabwarikkad linnaä asumad. 
Helles kiigla suures jääliugustikus nibkus jää pikkamisi loode 
paolt kagu paole, äelle liikumise juures töökas jääliugustik suurel 
miilil tema all asuma maapinna muutmise juures: kaljuä ja mäe- 
lerwad laicl tasandatud, siin juures äramurtuä kaljutükid ja kiwi- 
pangacl peenikeseks killustatud ja kruusaks, Uimaks ning sawiks 
muudetud, äuured kruusa-, liima- ja lawikubjad nitikuUd jää 
all ja jääga übes edasi kuni jääliugustiku otsani. Kui nüüd aja
jooksul kliima soemaks muutus ja jääliugustik pikkamisi ikka 
enam ja enam kokku sulas, jäid kruusa-, liima- ja lawikubjad 
seisma ja sünnitasid küngaste ridasid („m o r e e n i d"). Kuid 
kõiki raudkiwi- ja tema sarnaseid kõmemalt ollusest kaljupanku 
ei suutnud jää mitte killustada maid nendel ainult terowad ser- 
mad ja nurgad ära murda. Niisuguseid jääaja raudkimi-panku 
(,rä n d m u n a ka d", rabma suus „kalewite räpsukiwid-) 
teidub Ida-Curoopa põtijapoolses osas siin ja lääl suurel bulgal. 
Ka meie juures on neid küllalt, niisama kui jääliugustiku tege- 
muke läbi sündinud künkaid (näit, kruusa küngas, kus Kakmere 
lossi waremed seilawad, ja liiwa- ning sawiollustest Laiuse mägi), 
kaale selle leidub ^ene-lausikmoa loodepoolses osas jääliikumise 
läbi tekkinud suuri pragusid, wagusid ja sügawaid orgusid, mis 
pääle jää kadumise meega täidetuks jäid ja niiwiili mõisamaal 
järwi ning järwekeli sünnitasid, äoomemaa ja Koola poolsaare 
randades aga käärusid ja merekoolusid. Ojad ja jõed, mis jää- 
iiugustikust wälja woolakid, kandsid oma woogudega sawi- ja 
liimnollusid lõuna poole, kus nad tuule tegewule läbi laiale kanti 
ja niimiiti suured maaalad peene liima- ja sowilegu, wiljasigitawa 
,,lässi" paksu korraga kaetud laid, kraegu on läls taimekaswu 
läbi tekkinud mustamulla korraga kaetud.

Mne lausikmaa lõunapoolses õlas muutub maapinna kuju 
wiimalel ojal lilmnäbtawalt siin tekkiwate kuristikkude ning 
orgude läbi, äuurte wikmaladude ja kemadile lumelulamile ajal, 
kui jõed täis mett on, ubuwad nad pebme läslimaapinna sisle 
sügawaid kuristikka. Iga aasta läbeb kuristik wee tegewule läbi 
ikka lügawamiks ja laiemaks, koni kuristiku nõlwa mets koswab, 
mis wee tegewust takistab. Ltiisuguleid metsasid kuristikka nimeta
takse liin „b a I k a'd e k s".

Kõige kõrgemad Ida-kuroopa mäed seilawad rokkem tema 
piiri ligiduses. Ida pool, Kaara merelt kuni Kaspia mere lausik- 
maoni, ulatumad Uraali mäed, mis üle 21/2 tubande kilom. 
pikad on ja lelpos-Isli ja laman-lau tippudes pääle 
1500 meetri kõrgele tõulemod. Kõige rikkamad mineraalide poolelt 
on Kelk-Uraali mäed, ääält leitakse robkesti kulda, plaatinat, 
maske ja rauda; leitakse bulgakaupa ka kallid kima.
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Krimmi poolsaarel on kuni 1500 meetri ^õrgeä lauria 
mäeä. Lõunapoolseä mäeküljel on järluä ja kuiga orguäega, mis 
wäga ilusad on. Mineroaliäe poolelt on lauria mäecl waeseä.

lärweä ja jõeä. läa-Euroopa on järweäe poolelt rikas. 
Iseäranis robkesti on järwi ja nenäest tekkinuä looliä looäepoolles 
jaos, kus maopinä lawine on ja kuku tuuleä Ntlanäi merelt palju 
niiskust enesega ükes toowaä.

Ka jõgeäe poolelt ei ole läa-Euroopa mitte wacne. Enamasti 
algawaä naä Kelk-venemaa kõrgenäikult ja jooklewaä iga ilma
kaare poole. Naä leisawcä iageäosti kaewanäite läbi üksteisega 
ükenäules ja on laewalõiäu- ja kaubitlemileteeäeks. Kuiä pääle 
loaäepoollete jõgeäe on kõikiäes läa-Euroopa jõgeäes luwel liiga 
wäke wett, kuna naä kewcäel lükikele, kõrge rreetõulu tõttu 
kaugelt oma kaläaä üle ujutarvaä. — Kõige suurem läa-Euroopa 
jõgi on ^lolga (3200 kilom. pikk). V^olga ja ta karujõeä 
(Kaarna, Oka, äkeksna ja t.) on kõige täkttomaä läo- 
Euroopa weeteeä.

kliima. läa-Euroopa seisab suuremalt jaolt parajas määs. 
Mnult pökjapoolne jagu temalt on külmas wöäs. Et läa- 
Euroopa kökjo-Iäämerett Musta mereni ulatab, liis wõime mit
mesugust aostaoegaäe pikkust täkeleponna; miäa rokkcm lõuna 
poole, seäa pikem on suwi ja seäa lükem taiw.

Vilene lausikmaa kliima kokta on i mamere tuulte mõju wäke 
tunäo, sellepärast leiame ka siit enamasti kuiwa mannermaa 
kliimat, külma talwega, kuuma suwcga ja wäkeste saäemetega. 
Üksikute aostaoegaäe wokel on siin kerge waket teka. kika 
talwe jooksul on maopinä lumewoibago kaetuä, järweä ja jõeä 
on kinni külmonuä ja temperatuur langeb sogeäosti olla 20°. 
Kewaäe on tükike, kuiä wäga armas ja soe. äuwi on enamasti 
kuum (sogeäosti üle -j- 25°), suure kuiga saäemetega. äügis on 
kaunis pikk ja kuiw.

Mne-lausikmaa põkjapoottete ja lõunapoolsete maokoktaäe 
kliima wakel on wäga suur woke, näit, on Nrkangeli linna 
(kõkja-3äämere- läkeäal) keskmine suwe temperatuur äewastopoli 
(Krimmi poolsaare!) talwe temperatuuri sarnane, äaäemete kulk 
on põkja pool peaaegu niisama tuur kui lõuna pool sellesama 
pikkuse kroaäi all.

Mitte ainult põkja poolt lõuna poole waiä ka lääne poolt 
iäa poole muutub kliima. Mitte kõikiäes läa-Euroopa moakok- 
taäes, mis üke ja sellesama laiusekraaäi all asuwaä, ei ole üke- 
sugune kliima. ^ene-Iausikmaa läänepoolses osas — täänemere- 
mail ja eäelapoolses maäalikus — on kliima wõrälemisi soe ja 
niiske sellepärast, et neeä maakokaä Ntlanäi ookeanile läkemal 
aluwaä. äiin on talwe! soem kui sellesama laiuse all olewates 
iäopoolsemates maakoktaäes ja suwel jakeäam. Miäa kaugemale 
meie Mlanäi ookeanist iäa poole läkeme, seäa enam on läa- 
Euroopa kliimal mannermaa kliima omaäuseä. Näit, on ^lilnos 
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(läa-kuroopa lausikmaa läänepoolses osas) keskmine tolwetempe- 
raluur — 40 ja keskmine kuwetcmperatuur -j- 17», sellega kõigub 
kiin temperatuur 21» mõrra, kuna fikmolinskis (luraoni laukik- 
maal) sellesama laiuse all, keskmine tolwetemperatuur — 17° on, 
keskmine kuwetemperatuur -j- 19" je temperatuuri kõikumine 360. 
äellest näitusest näeme, et läa-kuroopa läänepoolsetes moakobtoäes 
kliima peaaegu kaks koräa nii pcbme on, kui iäa pool. Ka 
sademete robkuse poolest paneme seäa rööbet läänepoolsete ja iäa- 
poolkete maakobtaäe wobel täbele. viinas näit, on aasta jooksul 
saäemeiä enam kui 60 tkentim., /lkmobnskis oga umbes 20 tsentim. 
äellcga on kliima lääne poo! kolm koräa nii niiske kui iäa pool.

toodule poo'eit wõib Iäa kuroopot nelja wööske jcgoäo: 
somblolooäe wõõ, okosmetlaäe wöö, põllubarimise wöö ja robt- 
laante wöö.

1. äamblakooäe ebk tunärute wöö ulatab põbja- 
löämerest nabojooneni. lunäru koos sulab maopinä suwel ainult 
ube orkina stlgowuseni üles, sügawamolt on maa jäääawalt kül- 
metanuä. Maapinnale kogunuä weti künnitob suwel tunäras 
suuri weeloikukiä, sekt sügowamolt külmanud maa ei lake wett 
läbi ja wilu ning niiske õbu tõttu ei aura weki ära. Liin kos- 
wab ainult sammal ja kamblowaiba pääl jõbwikaä ning murakaä. 
Metselojatekt on kiin jääkaruä ja põbjarnaa rebaseä elullemos 
ning põldpüüd. viimased on suwel balli ja talwel walget karwo, 
nagu neiä ümbritsen? tunäru. Hõgeäe ja järweäe kollastelt leidud 
suwel metsanikiä, -portisiä ja -luiki. Koduloomaks on põbjapõäer.

2. Okasmetsade wöö ulatab põbja-nabojoonest 6t. põbja- 
iaiusekraaäini. Liin külwotokse juba oire ning kaeru, istutatakse 
libulaiä, naeriä ja karluliä.

Z. põllubarimile wöö ulatab okasmetsaäe wöäkt kuni 
48. põbja laiusekraoäini. põbja pool koswowoä okas- ja lebt- 
metkaä segamini, lõuna pool ainult lebtmetsoä. äiin külwatakke 
rukist, kaeru ja otre, lõuna paal juba nisu ja tatart. Metslooma- 
äekt olgu bunäiä, karuä, rebaseä ja põäraä nimetatuä.

4. Kobtl aarile- ebk stepi wöö asub Musta ja ssolowi 
mere kallastel. Metsi kiin ei ole, waiä kuureä maaokoä seikowaä 
robtloante all. äiin koswob juba mais, wiinopuu ja tubakas, 
Krimmi poolsaarel ka wiigipuu ja teileä lõunamaa wiljopuuä.

Kakwas. läa kuroopas elab robkem kui 120 miljoni ini
mest. Kõige tibeäamalt elab neiä Poolamaal, kõige barwemalt 
põbja läämere kallastel. Kõige perekom robwas on siin w e n e- 
lakeä, kes älaawi kugukorukt pärit j^ wolget ebk Kaukaasia 
tõugu on. venelased jagunewaä oma keelemuräe poolest kolme 
osasse: luurwenelaseä, wäikewenelaleä ja walge- 
wenelakeä. äuurwenelokeä elawoä iäa pool, kalgelt merest 
kuni Malawi mereni, wäikewenelaseä — cäela pool, Karpaoti 
mägestiku baruäe ja Doni jõe wabel, wolgeweneloteä oga vnjepri 
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ja wäina jõe ülemjooksu maakoktaäes. kääle weneiaste elab 
läa-kuroopas weel teisi rakwaiä.

leistest Kaukaasia tõugu rakwastest elawacl älaawi 
lvgukarust pooIakaä ^isla jõe kallastel, Leeclu-5õti tugukarust 
teeäulaseä — sljemani jõe alamjooksu ümbruskonnas ja 
lätlateä — leeclulastest põkja pool, ning Oermaani sugukarust 
lakslaseä — Läänemeremail.

äoome-Ugri sugukaru läänepoolsetest äoome sugu rak- 
wastest elawacl soomiaseä — põkja pool äoorne lakte, 
eestlaseä — lõuna pool äoome lakte, laplateä — põkja 
pool soomlasi ja l<oola poolsaarel.

läapoolletest äoome sugu rakwostest elawaä karjaiaseä — 
põkja pool flunuse ja Laoäoga järwe, samojeeälaseä — 
tunärus, ttkeremissiä, moräwalaseä ja tskuwatkiä 
— ^/olga jõe keskjooksu ümbruses ning sõrjaanicl—petskoora 
ja Owiina jõe wakel. — lürgi-Iataari sugu rakwastest olgu 
tataariä ja kirgiiliä nimetatuä. Csimeseä elawaä t<aama 
jõe alamjaoklul ja wolga jõesuu ümbruses, kuna kirgiisiä oma 
karjaäega roktlaantes ümber ränäawaä.
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läa-Euroopos aluwaä mitmeä wabariigiä: Läänemere 
ääres, põkja poolt lõuna poole, Loome lakelt algoäes — 
Eestimaa, Lätimaa ja Leeäumaa ning wiimalelt eclela 
pool—kool oma a. Ltenäelt riikiäelt iäa pool, kõkja-läämerelt 
kuni Aatomi ja Kaspia mereäeni, atub äuur-^enemaa, ning 
lellelt riigilt eäela pool, Poolamaalt iäa pool, kuni Musta mere 
rannani — Ukraina (ekk Mike-wenemaa).

kestimaa.
t45000U^-kiiom, 1.300.000 elanikuga.)

läa-Euroopa laulikmaa looäepoolles termos, Läänemere ääres, 
alub Eestimaa.

Kokett küljelt ukub Eestimaad weli, lääne poolt — Lääne
meri ja põkja poolt lelle ola — Loome lakt. Läänemeri 
lünnitob pääle lelle läänes — Matsalu, kärnu ja Kiia 
lake. Iseäranis sopiline rannajoon on Eestimaa põkjapoollel õlal, 
kus meri enä tikti maa lisle lirutab ja wäkemaiä lõukaiä sünnitab.

Eestimaa merekaläaä on õlalt järluä (kõrge paekiwi maltla- 
kollas) õlalt talaleä ja maäalaä liiwakaläaä.

100. lallinnamaa järlk paekallas (maltlakallas).

Ka iäopoollel Eestimaa piiril leiame suurema weekogu. Liin 
on Eestimaa iäapiriil keipli järm, kult Uaroowa jõgi Loome 
lakte woolab. keipli järm on Eesti- ja venemaa wake! piiriks. 
Muidu aga leilab Eestimaa piir , wene- ja Lätimaaga otlekokeles 
ükenäules.k)

Maopinä. Eestimaaä peab laulikmaaks nimetama, mis iäa 
poolt lääncpoole maäalamaks läkeb. Lellegipäralt ei paku maa- 
pinä liin mitte igalpool tolanäikku. Iikti tõulewad wäkemaä 
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moaleljondikud üles, ja leidub kokti, k^s kõrgendik ja madalik, 
küngas ning org wokeidawad.

Kõige madalamaid ja tasasemaid kokti, mis merepinnalt 
ainult kuni 100 jala kargule! seilowad, leiame keskmaa lääne- 
poolles küljes (pärnu ja Kasari jõgikondade madalikud). Icla 
paale kerkib maapind ja sünnitab järgustiku. kmajõe ja pärnu 
jõgikondade madalik jagab kesti järgustiku kabte olasle: suurem 
põkjopoolne järgustik ja wäbem lõunapoolne, põkja-kestimaa 
poe^iwi pinnaga jargustik langeb põkja poo! järsult merekaldale 
alla, äuuremalt õlalt on lelle järlu paekalda all wee! killas 
riba madalat, liiwalt kallalt, mõnes kokas ilegi mitme wersta 
laiuselt toreda metsaga kaetud, Lee kõrge paekiwi kallas (wõõra 
keeli „glint", õigem „kknt") algab Ltarwa läkedal (virumaa! 
kuni 175 jalga kõrge) ja iäkeb määda Loome lake randa lääne 
poole kuni õaltiski linnani (70 jalga kõrge). Liin wajub ta 
merepinna alla ja tuleb Pakri- ja Osmussaarel weel näktawale. — 
põkja-kesti jargustik on omas keskmises õlas, Märjamaa kikel- 
konnast kuni Jõkwi kikelkannoni, 200—400 jalga kõrge, äeda 
järgustiku ola nimetatakse põkja-kesti weelakkmeks. 
põkja-kesti weelakkme läkeb ida paale kõrgemaks, kus virumaal 
pandiwere kõrgendik üles kerkib. Liin on 550 jala kõrgune 
Emumägi, mis lartu maakonna piiri läkedal kõige kõrgemaks 
mäetipuks on. Lellelt mäest loode paol asub 485 jala kõrgune 
Ebawere mägi, ning kirde poo! 515 jala kõrgune KeI!awere 
mägi, kmumäest lõuna pool, lartu maakonna piirides, on 
Laiuse kõrgendikus kõige täktlam mäetipp 435 jalga kõrge.

punale kiiwakiwi pinnaga Lõuna kesti jargustik asub pärnu 
jõe (ning tema karu Ltawesti) ja Luure kmajõe (ning Põltsamaa 
jõe) madalikkudelt lõuna pool. VVõrtsjärwe ja VVäikse-kmajõe 
madalikud jagawad Lõuna-kesti järgustikku kakeks: lääne pool 
viljandi weelakkme ja ida pool Otepää kõrgendik, 
viljandi weelakkme lõunapoolseks rajaks on Lalatli ja Lade 
jõgede madalikud, kelkimiselt umbes 250 jala kõrgusel Wiljandi 
weelakkmel kerkiwod üklikud mäetipud (äürgaweres, Kärstnas, 
klolltres, klummulis) 400—440 jala kõrguseni. — Otepää kõrgen
dik tõuleb püka järwest lääne ja ida poole kuni 600 jala kõr
guseni. Kõige kõrgemad mäetipud on siin Otepää Munamägi 
(810 jalga), Megastemägi (690 jalga) ja Leenardimägi 
(715 jalga). Oma mägede ja orgude, laarerikaste järwede ning 
wiljaligitawa põllupinna tõttu on Otepää ümbrust juba wanait 
ajalt pääle ükeks meie kodumaa kaunimaks maanurgaks peetud, 
kdelo, lääne, põkja ning kirde poolt madalikkudest ümber piira
tud, seilab Otepää kõrgendik kagu pool, kesti- ja Lätimaa rajal, 
Ida-Liiwi Kõrgendikuga ükendules. Lelle kõrgendiku 
keskmaa piirides oluwat osa nimetatakse ttaanja kõrgendi
kuks. Liin leiame kõige kõrgemaid Läänemeremaade mägesid. 
Nende sealt esimese koka wõtab omale klaanja- ekk äuur
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Munamägi, mille iotw merepinnalt 1080 jala kõrgusel seilab 
ja Eestimaa ning übtlali ka Läänemeremaade kõige kargemale 
tipuks on. lemolt järgmine oma kargule poolelt on Vällamägi 
(üle 1000 jala kõrge).

Nluspinda ei wõi Eestimaal mitte wäga wiljaligitawaks 
lugeäa. iseäranis kebw on ta Eestimaa põbjapoolles alas, kus 
paetaolilt maapõkja paari tolli paksune lawi- ja lubjane mulla- 
kikt katab ja robkesti luuri rauäkiwa leiäub. Ka kebwa liiwalt 
aluspincla leiäub liin kobati. ttäää pollumaaä on Eestimaa 
lõunapoolses õlas leiäo. Nluspinä on liin liiwa ja lawiga legatuä 
ja annab eeskujuliku karimile teel kaunis rikal! lõikult ja kas- 
watab isegi linu, põbja pool paekiwi ja lõuna pool punalt 
liiwakiwi katwat liiwa- ja lawikoräa niilama ka liin ja lääl 
leiäuwaiä kruulalaäemeiä ja rauäkiwi-panku nimetatakse moreen- 
kotteks, mis luurel jääajal tekkinuä on, nagu meie ülewalpool 
nägime, äel ajal oli Euroopa kliima palju külmem kui nüüä. 
lerwe põbjapoolne Euroopa jagu kuni 50 laiuskraadini oli paksu 
jäakorroga kaetud, mis mitulaäa lüläa poks oli ja praegust 
Oröõnimaa jääkatet meeläe tuletas. Nagu Lkanäinaamia-VOene jää- 
liugustik pikkamisi looäe poolt kagu poole nikkus, nii iäbewaä 
ka nenäe poolt üleskubjatuä küngaste reaä looäe poolt kagu 
poole, nagu meie leäa kõige leigemalt lartu maakonna põbja
poolles olos täbele paneme.

Kui kliima juba soemaks läks, liis bakkos ka jää sulama. 
Orud ja nooä pääleliä jäõiiugustikkuäe alt lobli ja tublid ennalt 
weega. liii tekkiliä järweä, miileäelt luur ola aja jooklul on 
Looks muutunuä.

läbtlamaä Eestimaa järweä on peipsi ja ^õrtsjärw. 
keipli, kõige suurem weekogu, alub meie idapiiril 

(Z600 Hj-kilom.). lema lõunapoolset ola nimetatakse pikkwo 
järweks, mis kitsa weekaela, Lämmijärwe, läbi peipsiga übenäatuä 
on. peipsi järwe pikkus übes pibkwa järwega ulatab kuni l50 
kilomeetrini, põbjapoollelt otsast on peipsi umbes 50 kilomeetrit 
lai. Et järwe mitu jõge sisse woolawaä, aga üks ainus (Noroowa) 
wälja läbeb, liis kerkib peipsi pind iga aastaga ja wõtab kalda- 
äärleä maad oma olla.

^õrtsjärw alub Lõuna-Eestimaa südames. la on 35 
kilomeetrit pikk ja ligi 13 kilomeetrit lai. põbjapoolne ots on 
tal lai, lõunapoolne — teraw.

7õeä. Eestimaa on ka jõgeäe poolelt rikas, läbtsamoä 
nendest on Naroowa, pärnu jõgi ja Emajõgi. 70 kilom. pikk, 
weerikos Na rooma, tuleb peipsi järwelt ja woolab Loome 
iabte. Narma linna läbeäal sünnitab ta 20 jala kõrguse Eesti
maa kõige toredama (äoala) kole, pärnu jõgi, keskmisel 
jooklul lori jõgi, ülemjooksul — poide jõgi, longeb pärnu 
labte. Endisel ajal nimetati teda tema suuruse pärast ka Emajõeks, 
pärnu jõe täbtlamaä baruä on: paremal pool Käru, vändra
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ja Lauga jõgi ja pakemal poo! No mesti (wanasti 9aala 
l. o. palu jõgi), millesse Näiliste jõgi woolab; Näiliste 
jõe parempoolne karu on Kõpu jõai, millesse biljon cli 
jõgi woolab.

Emajõgi, algab pükajärwelt, woolab läbi Nõrtsjärwe ja 
langeb 9eipsi järwe. pükajärwelt kuni Nõrtsjärweni kannab ta 
Näikse Emajõe, oga Nõrtsjärwest Peipsini Luure Ema
jõe nime.^ .

Kliima. Ekk Eestimaa küll paraja wöä põkjapoolses jaos 
asub, ei ole ta kliima siiski mitte külm. Lee tuleb lellest, et 
Eestimoaä õktu pool suur weekogu piirab, mis kliima niiskeks 
ja parajaks teeb.

Nagu mujal läa-Euroopas, nii ei lange ka Eestimaal tempe
ratuur mitte ükli lõuna poolt põkja poole, waiä ka lääne poolt 
iäa poole, s. t. miäa kaugemal Läänemerelt iäa pool, leäa maäa- 
iom on temperatuur. Nii on Pärnus aastatemperotuur -j- 5,2», 
kuna ta Tallinnas 4,o, Tartus -j- 4,3" ja Narmas -j- 4,io on.

Nagu Lääne-Euroopas nii näib ka Eestimaal, nagu läkekliä 
ajajooksul talweä pekmemaks ja luweä wilumaks, ilma et liin 
jaures keskmine aostatemperatuur muutuks. Nalitlewaks tuuleks 
peab Eestis eäelatuult nimetama.

Mis saäemetesse puutub, siis on Eestimaal laäemeiä leäa 
wäbem, miäa maäalamal maokokt on. Näit, maäalotest maakoktaäelt 
an Niiumaal laäemeiä 52,6 tsm. aastas ja INaltwee alewikus — 
44,1 tsm. Kõrgetelt maakoktaäelt (enam kui 100 meetr. üle 
merepinna) on näit. Niijanäis 58,2 tlm. laäemeiä aastas ja 
"Lartus 55,9 tlm.

Taimestik, paras ja weerikas kliima äratab Eestimaal õige 
mitmekesise taimekaswu elule. Küll ei leia meie liin mitte seäa 
ilu, mis troopika- ja alati kaljastes metlaäes walitleb, aga selle 
eelt mükawaä liin kenaä okas- ja lektmetsaä. LNõnes paigas 
kaswab okas- ja lektmets segamini. Nanal ojal katliä Eestimaaä 
igalpool luureä metlaä, aga nüüä on naä ikka rokkem kaäu- 
mas, selt et neiä koolimata raisatakse ja ära käwitatakle. põlist 
metsa ei kaswa peaaegu mitte kulagil enam. Luuri männikuiä, 
kuulikuiä ja kaalikuiä on wäke leiäa. Tammikuä, mis enne
muiste mitmes kokas okweräamilepaigaks oliä, on juba otsas, 
pääle kuuskeäe, männiäe ja kaskeäe kaswab siin ka 
muiä puiä, naga: leppi, kaawu, pärnu, pajusi ä, wakt- 
raiä, toomingaiä, jalakaiä, piklakaiä ja sarapuiä, 
wäga karwa ka tammi, aga aeäaäes õuna-, ploomi-, 
pirni-, kirli-, kreegi- ja muiä wiljapuiä ning ka morja- 
poõsoiä, tikerberil! ä, lõltraiä, wabornaiä jne. lNellos 
ja niiäulerwal leiäub robkesti marju, milleäelt maalikaä, 
mustikaä, wabarnaä, poklakaä ja murakaä ekk 
kaarlaä kõige tuttawamaä on.

k/ssäetesäus. 7
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Loomastik. Eestimaa loomastik on Euroopa-Kalia ring
konna loomade liigist, äuuremad murdjad loomad — karu cl 
ja kun cli cl, kes wanal ojol liin ümber kulkukd, on juba kadu- 
nucl, selt et metsad wäikesteks ja karmadeks on tektud. PÕtro, 
kui kõige suuremat Eestimaa metslooma, näeme weel karma, 
wäkemaid murcljaicl loomi, nagu: rebast, tukkurt, siili, 
nirki ja karpi, ning ka närijaiä: jänest ja orawat leiame 
meel. Koduloomadelt peetakse: kõbust, meist, lammast, 
siga ja koera, mõnes paigas ka kitse.

Eestimaal elab ka kuik lincluliä. Kõige tuttawamaä nenäest 
on: wores, ronk ekk kaaren, karakas, kanakull, 
öökull, teäer, laanepüü, põläpüü, toonekurg, öö- 
pik, kulänokk, pääsuke, warblane, linomältrik, 
kiiwitoja ja palju teisi. Mõned nimetatud linnuä, kes taimilt 
külma ära ei jõua kannataäa, ränäawaä sügisel soojale maale ja 
tulewaci kewaäel tagasi. Kodulindudelt olgu kana, ani ja 
part nimetatuä.

Koladelt, kes jõgeäes ja järwecles ujuwaä, on kõige tutta- 
wamaä: kaug ekk purikas, latikas, akwen, linask, 
säinas, koger, rääbis, kiisk ja angerjas.

Loocluz.

> Maapinna ja looclule poolelt ei ole mitte kõik maakokaci 
Eestis ükeluguleä, waiä liin tuleb waket teka üksikute tüübilisse 
maostikkuäe wakel, mis üksteiselt suuresti lakku läkewad.

Lääne maäallk. Kõige maäalomaä ja tasalemaä maakokaä 
Eestis on lääne pool (iseäranis pärnu ja Kasari jõgikonnad). 
Merekallas on liin moäol ja meri rannas on kulk maaä wäga 
maäal (õkuke) ning sünnitab liin ja lääl suuri leetlelgasiä. 
Kannas olewaä merelakeä (nagu Matsalu ja klaopsolu omaö) 
on kõrkjatega ummistunud niisama kui ka Kõlari jõe alamjooks 
liiga wäkele langu tõttu. Merekaldal, iseäranis pärnu lake ääres 
leidub suuri luite id, mis aasu ja põldusid lämmotawad, meik 
käwitowad ja isegi külad oma alla matawad. Et liin maapind 
liig wäke lang on, ei jõua wek merde ärawoolata, siia korjub 
seiswat wett, mis madalikku laialdasi sooli on tekitanud. Kui- 
wemotes koktades on aluspind kekw. pääle jääaja kadumise oli 
Eesti läänepoolne rannik merepoki ja mereweK uktus säält wilja- 
kandwad aluspinna kik d ära. äelle tõttu on liin kokoti alus
pinnaks weel praegugi sigiwuleta weliliiw. Hiiwaled kokad 
moodustawad kis ka liiwanõmmi, kus ainult konarpik ja 
kadakapõõsad koswowad. leiste Eesti maakoktadega wõrreldcs, 
on lääne pool kõige wäkem põldu. Kekwa maad katsutakse 
enam korja- ja keinamaana ärakasutada. Kokati leidub siin 
ka metla.
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põkja-kesti rannik. kesti põkjapoolle mereranniku moo- 
äustawaä enam wõi wäkem kõwaä paekikiä, mis pea järku 
kaljuseinana pea astangute miili alla langewaä. vanasti on 
leäa kõrget poekiwi kallalt, maltla- ekk martlakallast, 
mereloenecl uktunuä. Nüüä on maltkakoläa all, tema ja mere 
wakel, paiguti kitsas paiguti mitu kilomeetrit lai ronnamaäalik. 
Merekoläa kallal on muiltkeä jääliugustikuä ja kiljem merelaeneä 
lõkkuwat mõju awaläonuä ja pekmemaiä kokti kügowalt wälja 
uktunuä. kesti põkjarannol on selle tõttu wäga sopiline kuju, 
kuiga poolsaarte ja iakteäe läbi on ta lokki käristatuä. Kõik neeä 
poolkaoreä ja lakeä läkewaä looäelt kagusse, selles kikis, nagu 
pikkamisi eäali nikkuw äkanäinoawia-^ene jääliugustikgi. ka 
praegugi jatkawaä looäusejõuä iseäranis meki seäa lakkumise täõä 
paeleino kallal. Igal aastal langewaä kiin ja sääl suuremaä ja 
wäkemaä poeleina tükiä alla, äogeäasti ulatab paeseina all 
olem kiwiruku kikt paarikümne meetri kõrguseni, äuuremalt osalt 
katab teäa paks kamblakorä ja metkatiknik, tlilikemast ajast tek
kinuä kiwiriku on ka ilma suurema taimekaswuta. Maltsakaläa 
ja mere wakel asuw rannamaäalik on kokali liiwane ilma tail^e- 
kaswuto, kokati on ta kaetuä lopsaka keinaga wõi jälle metla- 
paärikuga ja wakastikugo. Leppaäe, kaarte ja teiste puuäe seas 
leiäub kiin ikegi põlileiä tammi. ka männimetsa on olemas. 
Mõnes kokas lamawaä mererannas kulga kaupa koos ränä- 
munakaä. pea on maltsakallas üleni põõsastega ning lektpuuäega 
kaetuä, pea on paekein paljas, ilma taimekaswuta, wõi leiäub 
kiin ainult tumeäaiä okospuiä. paiguti on siin maltkakallakt jõeä 
läbi uuristanuä, järskukiä kuristikka ja lõkestikka loonuä, mille 
pokjal jõeweki meräe woolab ja kaläa astmetest üle tormates kuu- 
remoiä ja wäkemaiä koski sünnitab, kõrgematelt kerwaäelt pakub 
maltsakallas enam wõi wäkem kaugeleulatawaiä waateiä, iseäranis 
wagukal ja selgel suwepäewai, kus üliselge ja pukta õku tõtlu 
kiim karuläalelt kaugele ulatab nägema.

Loopäälne. poekiwi maltkakaläalt lõuna pool ja pirita jõelt 
iäa pool leiäub kõrgeiä, üketakaseiä ja kuiwi lagenäikka, mis 
loopäälleks ekk looks nimetatakse, kkuspõkjaks on liin 
poekiwi, mille pinäa õkukene (ainult 5—6 tolli paks) korä 
muläa katab. Kuiä keegi on wäikeste kiwikillukestega kaetuä. 
Metsa siin ei ole. puuä ja põõkaä on ainult üksikutes koktaäes 
taluäe ümber näka, kus maopinä nõkku wajunuä, loku lünni- 
tanuä. wõi mõni üksik piklakas kuskil aianurgas oma juureä 
poekiwi proguäe wakele ajanuä. puu alemel tarwitotakle liin 
siis ka igolpool poekiwi. küloäe wakel piirawaä kiwiaiaä pikki 
tänowaiä, ka kõik põläukiä ja keinamaiä pürawaä aiaä on kiwi- 
äeit tektuä: lapiti laotuä paekiwiäe wakele on kerwiti kuurcä 
paaneä mokutatuä. laluäes on suurem kulk kõrwaliki kooneiä 
kiwist ekitotuä, niisama ka rekeolune elutoa okas. — tiinult ma
dalamatel koktoäel kannawaä põlluä kästi wilja. Muiäu anna

7»
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102. Loopäälne: kenningi walla koolimaja.

mod põllud ainult siis keskmist saaki, kui küllalt wikma sajab, 
kõvaga ikoldob milj. Kaugelt suurem osa maapinnast on siin 
karjamaaks, kus kewadepoole kariloomad meel roktu lemmad, 
kuid joanipäewa ümber on loo karjamaad juba täiesti rakust paljad.

Loopäälsett lõuna pool Jägala ja »?alge jõe ülemjooksul lei
dub soosid, rabasid ja metsi. Misketesse nõgudesse on turbasood 
tekkinud, mis ^ööelanikkudele metsa puudusel mäga kokast kütte- 
ainet annawad. äoode ja rabade läbi lakutatud muust maailmast 
(„wäljamaast«, nagu kokalikud elanikud ütlewad) metsasid maa- 
kokti nimetatakse kõrweks. Omapärase ilme annawad kõrwe- 
maastikule mäeseljandikud sügawate orgudega, järwedega ja 
soomlllgostega. Järwi on siin palju (üle 30) ja mitmed nendest 
atuwad kästi lõkestikku, nii et kaunid järwestikud miniatüüris 
esinewad. Loodute ilu poolest on kõrwe kaunimast maokoktadett 
kestis, kuid wiletta põllupinna tõttu majandustelt kekwematett.

Alutaguse, põkja kesti idapoolset ota, peipsi järwett põkja 
pool, nimetatakse Alutaguseks, s. o. sootaguseks, äiin atuwod 
osalt suurte toode ja radade läbi muust maailmast lakutatud kõige 
laialisemad ja paksemad põlised metsad meie kodumaal, mis 
kümnete ruutkilomeetrite Kaupo maad katawad. Lleid metsi on 
wiimasel ojal kütteainete puudute! tuure! miitil kakatud moka 
raiuma ja jõgede kaudu peipsi järwe parwetama. äoodest läke- 
wad ainult mõned kuiwo maapinnaga kõrgendikud läbi, milledest 
kõige täkttom Alutaguse maa keskel otub. Kõige kõrgem mäe- 
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lipp on siin Kuremägi kllktitsa nunnekloaltriga toredas llmbru- 
kes. llläeküljed on larapuu-põõsastega kaetud. Mäebarjalt awaneb 
kiimale ilus j2 laialdane maade ümberkaudse maasiku paale, 
paistawad külad ja üksikud talud, baljendawad metsad ja mäe- 
künkakeked silmapiiril, sinetab metsabaljulelt läbedane Konju- 
järw, kõige suurem Alutaguse järwedelt.

VVoore maastik. 9õbja-Cesti kõige töbtkamast keljandikust, 
pandiwere kõrgendikult, läbewad kagu poole küngaste read kuni 
Cmajõeni. tteid jääaja! liiwalt, lawilt ja kruusalt kibistamatuit 
kokku pandud piklikka künkaid nimetatakse ^wooredeks"

AlOZ. vrumlin elik moore (5aiuse-Kuremaa seljandik).

elik wõera k. k. „drumli nideks". stende piklikkude jää ja jää- 
wee liikumise sibis seiswate küngaste wabel asuwad niisama 
piklikud järrved, milledest suur osa oja jooksul sooks on muutu
nud. Kõige tüübilisemad woored leidurvad Jõgewa ja ^oldi 
ümbruses, raudteest kirde pool. Kõige suurem wooredest Laiuse- 
Kuremoa seljandik on 11 kilom. pikk, umbes 21/2 kilom. lai ja 
on 60 m. oma ümbrusest kõrgem, kuna ta 144 m. üle merepinna 
tõuseb. Oma pikliku kuju poolest läbewod woored teistelt meie 
maa enamasti kupiitaolistelt moreenküngastelt labku.

VVörtsjärwe nõgu, viljandi kõrgendikult ida poole läbeb 
maapind madalamaks. 5iin asub kõige madalamas kobas ^Võrts- 
järw. äee madalik, nondanim. ^õrtsjärwe nõgu seisab loode ja 
põbjo pool Ltawesti ja Põltsamaa jõgede madalikuga übendules. 
Kui pobja poolt, Põltsamaalt, wöisiku kaudu ^õrtsjärwele läbe- 
neda, liis pakub meile maastik loodega ja metsaga kaetud tasandiku 
pildi, ^eidi kõrgemates koktades annawad sellele üksluisele ja 
kurwale maastikule baritud põllud teotud wakelduse. Lõuna pool, 
umbes Kolga-Iaanilt algades, on maastikul kuni Wõrtsjärweni 
enam künkline kuju, äiin oluwad põllud loode poolt kagu poole 
minewotel pikergustel küngastel, wooredel. Neid künkaid 
tuleb Viljandi põbjapoolle ala madalaks jätkuks pidada. Lääne 
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pool piirawad seda wooremaastikku sood, kuna ida ja kagu poole 
maapind weidi madalamaks läkeb ja loodega ja metsaga kaetud 
on („kmajõe lukt"), miä kagu poole üle kmajõe ulatawad, 
kus maapind kõrgemale läkeb ja Otepää kõrgendiku alad alga- 
mad. Ltiiwiisj piirawad ^õrtsjärwe nõgu Idane poolt wiljandi 
kõrgendik, ida poolt lartu maakonna põkjap^olles õlas aluw 
wooremaastik ja kagu pool Otepää kõrgendik. knnewanasti, 
paale jääaja lõpu, on ^õrtsjärw palju luurem olnud kui praegu 
ja on praegune ^lõrtsjärwe nõgu kõik järwe all olnud. Ligipandud 
kaardilt on endine järwe Kalla5 lelge5ti näka. Mrtsjärwe prae
gune idakalda kelkrnine ola ainult on järsk ja kõrge, kuna ta 
teiled kaldad kõik wäga madalad on, iseäranis põkja pool, kus 
kolda läkedal madalas mees luuri leetlelgi leidub, mis sage
dasti kalameki takistawad oma lootsikuid kaldale toomalt.

>^äga madala wee ja tugema laenetamile tõttu on weli 
järwes segane, kollakas pruun. Kewadel, lume sulamile ajal on 
iseäranis põkja- ja kirdepoolsed madalad kaldad kaugelt üleujutud.

VViljancli kõrgendik, pärnu jõgikond on kmajõe jõgikonnaga 
ükendatud madaliku läbi, millelt edela ja lääne poole kärnujõgi 
ja lelle karu Ltawesti ning kagu poole Põltsamaa jõgi läbi woola- 
wad. äoodes ja rabades ei ole weelokkmet Nawesti ja Põltsamaa 
jõgede wakel täkele panna, põkja kesti järgustik läkeb lõuna 
poole pikkamisi laumaks, Ltawesti ja Põltsamaa jõgede poole. 
Madaliku lõuna coeerel kerkib kaunis järsult wiljandi kõrgendik, 
kt see kõrgendik weelakkmeks on peipsi järcoe ja pärnu lakte 
rvoolawate jõgede wakel, sellepärast nimetatakse teda ka viljandi 
weelakkmeks. Lõuna poolt piirawad seda kõrgendikku Lätimaa 
piirides Listi järwe nõgu ja ^alatsi ning ääde jõgede madalikud. 
Ida pool ulatab viljandi kõrgendik kuni VOärtsjärweni ja H/äike- 
kmajõe madalikuni, knam kui 60 meetr. üle merepinna kerkiwal 
wiljandi kõrgendikul on kolmnurga kuju, äelle kolmnurga jät
kuks on põkja pool wäkem kõrgendik, suuremast kõrgendikult 
VViljondi järwe ja wiljondi ning lännalilma jõgede läbi lakutatud. 
VViljandi kõrgendikus wakeldawad künkad ja orud, viimastes 
aluwod sagedasti järwed. äiin ja lääl on laiad jõeorud, mis 
endiselt jõgede weerokkulelt tunnistust annawad. äee maastik 
on oma praeguse kuju suuremalt alalt jääaja kadumisel laanud, 
lest sellelt ajalt päritud on maapinda katw wiljakandwa liiwase 
lawi kord, kui ka liiwa-, lawi- ja kruusa künkad ning nende 
wakel asuwad järwed. Küngaste moreenkate wõimaldab wilja- 
ligitawa põllupinnana põllukarimilt ja loetakse seda maakokta 
kõige paremaks kestis. Jõgede orgudes asuwad toredad niidud 
on liin edenenud karjakaswatusele alule pannud.

Otepää kõrgendik. Wõrtsjärwe, kmajõe ja peipsi järwe 
nõgude wakel, nendest lääne, põkja ja ida poolt piiratud, asub 
Otepää kõrgendik. Lõuna pool on ta piiriks wõkandu jõgi, 
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^Õru järwed ja nendelt edela poole minew soone maclalik l<oirva 
jõe karu Mustajõega. Otepää kõrgendik pakub meile künklike 
moreenmaastiku tüübilise piläi. äiin aluwad mitmekujuliseä kün
kad korratult läbisegi. Nad on wäga mitmesuguse kõrgusega, 
20—30 süläa ja enam küngaste wakel leiäuwakt soost wõi keina- 
moast kõrgemal. l<obati on küngaste kallak kaunis järsk, isegi 
60o ebk weel enam, äood ja beinomaod küngaste wakel on 
õlalt kotisarnastes, karikkult aga käärulistes, üksteisega üken- 
dules olewates madalikkudes, kus ka ojad looklewad. l<okati on 
künkaä ja maäalikuä metsaga kaetud, suuremalt õlalt sega
metsaga. äiin aluwatelt järweäelt on kübajärw kõige tutta- 
wam. woore maastikult läkeb Otepää kõrgendik lelle poolelt lakku, 
et wiimale luurelt alalt poolkera kujulised künkad mitmes likis 
(läänelt idasse j. t.) edasi läkewad ja mitte ainult loodelt kagusse nagu 
esimese wäga pikergused künkad. Otepää kõrgendikul leidub 
ka p l a t o o k u j u I i s i künkaid, millede pääl weel sagedasti 
wäkemad, teis-künkad aluwad. Otepää moreenmaastik on 
oma kuju saanud jääaja kadumise ajal sulamast jäält tekkinud wee 
tegewuke läbi.

Naanja kõrgendik, wõkandu jõe ja wõru järwedest lõuna 
poole läkeb maapind ruttu kõrgemaks kuni blaanja mõisani, mille 
lobedal meie maa'kõige kõrgemad mäetipud Vällamägi ja Muna
mägi (324 m.) asuwad. kugemato kulk künkaid wakeidawad 
selles maastikus orgudega, mille põkjas waikled kuid osalt lüga- 
mad järwed aluwad ja ojad keerlewad. Ükes mübawate metsa
dega ja kokati kaljendawate põldudega annawad nad maastikule 
iseäralike toreda ilme. Üleüldse on põllupind liin kekw, selt 
aluspinnaks olem liiwane moreenkate ja robkesk murenew lubja- 
kiwi (dolomiit) ei ole wiljakondwad.

Kallwa5. kestimoa pärisrakwas on äoome Ugri sugu eest
lased. Nende arw tõuseb üle miljoni. kakwa päämure on 
põllutöö ja karjakaswatus. käole maa pärisrakwa elawad kesti- 
maal weel sakslased, wenelaled, juudid, rootslased 
ja multlaled. äokslaled olid maal mõilapidajad ja elawad ka 
linnades, kuna wenelaled ja juudid rokkem linnade elanikud on. 
kikkwa ja keipü järwe ümbruses ja Naroowa jõelt ida pool 
elawad wenelaled ka külades. koatslaled elawad saarte pääl, 
kus nad endid pääle põllutöö ka weel kalapüügilt toidowad.

keskmaa rakwakaridus on kaunis kõrgel järjel, oga siiski 
jääb weel lapsi mitmesugustel põkjustel ilma kooliõpetuseta, 
kianikkudelt oskawad liin lugeda ja kirjutada umbes 85 protl. 
kõrgematelt õpealutustelt on ülikool kartus kõige täbtsam. 
kelk- ja alamaid koolisid on igas linnas Niisama on ka 
igas suuremas külas rakwakool.

Kabwa töö. kollutäö on keskmaal — niikästi taludes 
kui ka mõilades — kõrgel järjel, kõldu ei wäetata mitte üksi 
sõnnikuga, waid ka kunstlikkude wäetusainetega, nagu kondi- 
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jobuga jne. lgos majapidamises on põllumaa übesuurusteks tük
kideks jaotatud, nõnclo el iga põld 5, 6 rool 7 aasta jooklul übt 
wlljatõugu ainult üks kord kannab. Mitmes kobas on talupojad 
enestele ka uuemact põllutöö riistad ja -mölinad muretsenud. Ees
timaal külwotakse rukki cl, otre, kaeru, nilu ja berneid. 
kääle teile kaswatotokse kartuli cl, linu ja wübelel mõõdul ka 
kanepit, ning külwatakse loomatoiclult, nagu ristikbeina jne., 
põldude paale, Rakoallikoks on põbja pool kartulid, lõuna pool 
linad. viimasel ajal on bakatud ka tubakat ja lukkrunoirilt 
kaswatama.

Robkesti boolt kontakte ka oiowilja eelt.
Õige täbtis elonikkucte tegcwuse oru on k a r j a k a s w a t u s, 

mille eelt wiimotel ojal robkem boolitsema bokatokte. lallinna- 
moal, kus põlcl kebwopoolne on, oitcb kcrjakaswotus elanikkude 
järge märkia parandada. Mitmes kobas Eestimaal on baid piima- 
lebmi, tebtakte robkesti wõid ning juustu ja saadetakse matja
maale. kaale selle koswatatokte bobutid, sigu, lambaid ja koclu- 
lindulid.

Kalapüügiga teemad need tegemist, kes järwe ja mere 
ääres elawad. lärwedelt püütakse baugisicl, latikaid, obwenaid, 
lärgetid, angerjaid, rääbiseid jne., merest — räimi ja kilusid, kol
jud ranna- ja toarte-elanikud on otawad laewamebcd.

Metla-asjanduson Eestimaal bääs korras. Metsad on 
tükkideks jaotatud; iga aasta raiutakse üks tükk maba, nõnda et 
lenikui wiimane metsatükk maba on raiutud, esimene ota juba 
jällegi palgimettaks on sirgunud.

Käsitööga elatab ennolt kulk seppatid, tislerid jne. Ran
naäärsed elanikud ebitawod ioewu ja koewod kalapüügi wõrkutid. 
Ka maawarad on nimetamitewäärt. Mõnes kobas korjatakse 
merewaiku, põletatakse lupja, murtakse kiwimurdudest paasi, lõi
gatakse turbaicl. virumaal murtakse õlikiwi ja ketserimaol kipsi.

vabrikuid on Eestimaal robkesti. Kõige enam wiina- 
wabrikuid, pääle selle tsemendi- ja lubjawabrikuid, kalewi-, puu- 
willa-, metolliwobrikuid, paberi- ja puupapi wabrikuid jne.

Kauplemine, niibästi sisemine kui ka wälimine, on rob- 
kesti edenenud. Lelleks annab pääle meretee ka kaunis tibe 
rauciteewõrk bääd wõimolust. Eestimaalt weetokte iga aasta 
wilja, linu, I i n a s e e m n e i d, palkisid, põletispuid, ja 
piiritult wälja. Lisle toodakse soolo, beeringaid, silku, 
kiwisüso, õli, puuwilla jne.

Walittusline jaotus. Eestimaa jaguneb N maakonda: 
ttorju, lärma, >1?jru, Lääne, Laaremaa, kärnu, vil
jandi, lortu, ^?alga, IVõru ja ketseri maakond.

1. Harju maakond. Harju maakonnal on kolmenurga kuju, 
mille übeks, kõige pikemaks küljeks, põbja pool ala Loome lobe- 
lõunaranda, on, kuna lõuna pool selle maakonna üks nurk kärnu 
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maakonnaga kokku puutub. Ida poolt piirawad Harjumaad 
wiru- ja lärwamao, ning lääne poolt — Läänemaa.

lltaapind ei ole Harjumaal mitte igalpool üketasane. Kagu
poolses kõrgemas õlas, põkja-kesti weelakkmes, kus maa laene- 
larnane on, leiame wäkemaid kinkusid, läkelepanemise-wäärt on 
luuru kikelkonnas Lteitliti mägi, milles poole wersta pikkuseid 
moo-aluseid õõnestusi on.

Kõige tätitsamad ktarjumaa jõed on lägala, pirita ja 
Keila, mis kõik äoome lake osadesse woolowad. läga la, 
wiib oma wee Ikasalu lakte. Ülewalpool jõesuud on järkk kolk, 
kus wesi 20 jala kõrguselt alla langeb, äiia on nüüd puupopi 
wabrik osutatud, kus masinad weejõuga käima pannakse, pare
malt poolt langeb lägolasle Koudja ekk äoodla, pakemalt 
poolt 1 õ e I e k t m e jõgi, viimane kaob kokati maa alla ära, 
jookseb maa all edasi ja tuleb siis jälle lõelektme kiriku juurest 
maapinnale näktawale. pirita jõgi saadab oma wee lallinna 
lakte. Keila jõgi sünnitab mere läkedal 18 jala kõrguse loa kose.

põllud on Harjumaal kekwad, sest et maapõkjaks paas ja 
kokati liiw on, mille pääl õkuke mullakikt seisab (Loopäälne, 
w. lkk. 99 ja 100). Mererannas tuleb paas päewawalgele ja 
sünnitab järsu maltsakalda, Ltrwatawasti ulatasid manal ajal 
äoome mere laened paekaldani. Liga nüüd leiame mere ja pae
kalda wakel kuiwa maod, mis mõnes kokas mitu wersta lai on 
ja mida niictuks ning karjamaaks tarwitatakte. põlluks on see 
osalt soonemaa wäke kõlbulik.

Metsi leidub enam klarjumaa keskmises osas kuna selle maa
konna lõunapoolses osas Pökja-Cesti weelakkme laumaks läkeb» 
ja siin enam loosid ning rabasid leidub.

Iseäranis robkesti kaswatotokse Harjumaal kartulid, millest 
wiinawabrikutes piiritult tektokle. Kannorokwas toidab ennast 
rokkem kalapüügist. Kõige enam tasub püügi woewa kilu 
ära, mida kaugele müüa saadetakse.

walalemmas, Klarju-Madile kikelkonnas murtakse marmori- 
toolist paekiwi, millelt kallid surnuristisid ja teisi kauaekteid 
likwitakse.

Ka Vabrikutööstus on Harjumaal täkelepanemile-määrt.
Kiigi päälinn ja maakonna walitlule asupaik on lallinn. Vaoni 

kuningas Valdemar II. on selle linna 1219. aastal osutanud, ni
melt linna, Kus enne eestlaste Lindanissa kants seisis, praegu 
elab lallinnas üle 120.000 elanikku, kes suuremalt õlalt eeltloled 
on. Linnas on mitu gümnaasiumi, reaalkooli, kommerts- ning 
kaubanduskoolid pois ning tütarlastele ja kulk rakwakoolilid. 
älldalinn on Keskaja laadi, kitsaste ja kõwerate uulitsatega, va
nemate ekituste kulgas on täkelepanemise-wäärt: raekoda, loom- 
pää lols pika Hermanni torniga,ja Olewiste kirik, mis 1250. 
aastal ekitatud. Tema noolekujuline torn on 370 jalga kõrge 
ja paistab kaugele merele ja maale, äuurepõraline ekitus on ka



101. lallinn.

o



107

^ene-õigeulu pääkirik loompääi ja Eesli kogutule päralt olem 
Kaarli kirik, mille altaripilcli professor Köler on maaknuä. — 
lakelepanemise-wäärt on Peeter äuure ausammas Peetri platsil ja 
selle läkeäal tore linna tütarlaste kommertskooli koone. Kõige 
toreäam tallinna ekitustelt on Eesti teatri- ja kontleräikoone 
^Estonia") turu ääres.

Linna läkeäal asub Ka äri oru puiestik, kuiga ilusate lu- 
wemajaäega. ääältamas on ka loss ja Peeter äuure majake, kus 
see wenemaa keiser sel ojal elas, kui ta Tallinna- ja Liiwimaa 
ära wõtis, ja uss ai ka" mälestulesammos, mis kujuraiuja 
Säomlon on walmistanuä.

105. ..Estonia" teatri maja.

praegu on lallinn täktis kauba- ja roabrikulinn ning saäam. 
la seisab mitme rauäteekaru läbi teiste linnaäega ükenäutes. äün 
walmistatakle laewu, motinaiä, rauäteewaguniä, paberit, kõiksugu 
raua-, puu- ja papitööliä. pääle suure keemiawabriku aluwaä 
siin seebitekaseä, lubjaokjuä, telkskiwiwabrikuä ja muuä tööstuse 
alutuseä. tga aasta miiakle lallinnalt wäljo palju kartuliä, 
linu, paberit ja piiritult; sisse tuuakse keeri li
ga iä, soola, puuwilla, kõiksugu riiäekaupa jne.

pääle lallinna on klarjumaal meel Saltiskl linn, sügama 
lake ääres, mis karma kinni külmab. la on Peeter I. alutotuä, 
kes siia suure lõjasaäoma taktis ekitaäa. Sõitiski seilab rauätee
karu läbi teiste linnaäega ükenäules. la on meie koäumaa
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wäiklem linn, selt liin elab umbes 1000 inimelt, kes ennalt kaup
lemiselt ja kalapüügist elatawaä. Väitiski linnalt laane pool alu- 
waä 5uur ja VOäike kakri laar, milleäe elanikuä suuremalt alalt 
roolsialeä on. .

Nlewikka on Harjumaal neli Nõmme, Keila, Hageri ja 
Kapla, wiimaleä kolm omanimeliste kirikute juures. Kõige kuu-

'106. lallinna Kaarli kirik.

rem nenctelt on Nõmme, lallinnalt lõuna pool. leine järgmine 
on Keila, la seilab Keila jõe ja rauätee ääres, lallinna ja Väi
tiski wakel, kult rauätee karu Naaplalu linna wiib.

ttageri alewikult 6 wersta eemal, lollinna-VViljonäi rauätee 
Kopa-Kokila jaama juures alud suur Kokila paberiwabrik. —
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varjumaa kirdepoolses kerwas mere ääres, alud suur Loksa 
telkskiwi-wabrik ja lelle läkeäal tallinlaste kuwituskokt.

Z wersta lallinna-^djandi rauätee ttermeti jaamalt, ning 
51 wersta lallinnalt akub Kapla alewik, Kasari jõe Konowcre 
karu ääres.

20 wersta Kõplalt looäe pool, Llisli kikelkonna rajal, t werlt 
kolli mõisast eemal, asuwaä wona kesti maalinna Varbola 
waremeä ja 3 wersta Kapa-Kokila jaamalt lõuna pool, Keila jõe 
ääres, Loku mõika läkeäal alub wäkem kesti maalinn (arwata- 
wasti Loone).

kanadelt mälestustelt on Harjumaal weel kiri ta kloostri 
waremeä nimetamilewäärt, mis 6 wersta lallinnalt iäa pool, 
sellesama nimelise jõeluu ligiäal leilawaä. äiin oli Keskajal täktjas 
kaubalaäam, lelt meri ei oinuä lel ajal jõeluku liiwa uktunuä, 
mis praegu laewu liia köitmast takistab. Klooster põletati lallinna 
piiramise pukul, küüre Liiwi lõja ajal, 16. aastasaja lõpul, Mae 
wägeäe poolt ära.

Harjumaa külge loetakse pääle äuure- ja väikse- 
Pakri laare, ka Naissaar, Negno ja Prangli laar.

2. lärma maakonä. lärwamaal on kolmenurga kuju. Kõige 
pikema küljega puutub ta kiräe pool virumaaga kokku ja teise 
küljega lääne pool Harju- ning pärnumaaga, kuna lõuna pool tol 
VViljanäimaa rajaks on.

Nime on ta kellest saanuä, et kiin ennewanasti palju järwe- 
keki oli. Nüüä on neeä kuiwaks jäänud, keinamaaäeks ja kooäeks 
muutunud. — põllumaa on lärwamaal kää ja kannab robkesti 
wilja, iseäranis idapoolses okas. Maapind on tasane: ainult wiru- 
maa piiril leidub täktkuseta kinkusid, äiin kerkib maapind 400 
jalani üle merepinna (pandiwere kõrgendiku karud).

kt paas kügawamal seisab kui Narjumaol, siis on põllud 
paremad ja koswatawad robkesti wilja, iseäranis idapoolses õlas. 
Järwa-laani kikelkonnos murtakse marmoritoolist rõngaspaas i, 
millelt trepiastmeid tekakle. äuurel arwul kaswatatakle ka karw- 
loomi, lambaid ja kõbusid.

lärwamaalt käiwad mitu raudtee-koru läbi: üks käiblallinnalt 
Narma, teine lapalt lartu ja kolmas wiljandikt lallinna, kuna 
mõlemad wiimaled teed raudteekaruäega ükendatud on.

INaakonna-linn on paide, 3000 elanikuga. Ka liin seisis 
manal ajal kindel kants, millelt weel mõni tornijätis ja müüritükk 
näka on. wiimokel ojal on 15 sülda kõrge 5-kordne lossi torn 
„pikk Nermann" ära parandatud (w. pilt ,paide losli woremed"). 
paide lats, mis 13. aastasaja lõpul paide jõe ja kolme määa- 
järwe wakele ekitotud, oli üks kõwematelt äakla ordu kindlustest, 
millel sõdades wenelostega kuur täktlus oli. Kaudtee-karu läbi 
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on paiäe Vj)lljonäi teega ükenäatuä, lüri-kialliku jaama kouäu ja 
lapa-^ortu teega lamtolu jaama kauäu. kiimate raudtee ääres 
alub lärma-Jaani alewik.

särwamaa alewikkuäest on kõige täktlamaä: Ambla, 
Koeru ja lopa. Kaks elimett alumaä sellesama-nimeliste kiri
kute juures, kuna wiimane Ambla kikelkonna piiriäes täktlaks 
rauätee sõlmeks on ja iseäranis jõuäsasti kasmab. lüril on 
paberi- ja puupapimabrik. Lubjawobrikutelt on lamlalu oma 
kõige täktlam.

108. paiäe lossi waremeä.

3. Vviru maakonä. virumaa on Eestimaa kõige kiräe- 
poolsem osa, mis Harju- ja lärwamaalt Naroowa jõeni ja Loome 
lokelt lortumaa rajani ulatab.

virumaa läänepoolset külge katab lartumaa piirilt algaäes 
panäiwere kõrgenäik. Alererannas langeb paekallas kokali laene- 
teske ja on paiguti üle 200 jala kõrge.

Wirumaa ketkkokas osuwaä soureä metsaä ja sooä, mis maa
konna kabeks lakutawaä. äeäa osa, mis iäapiiril wastu Naroowa 
jõge, sooäe ja rabaäe taga seilab, kutsutakse Alutaguseks, 
s. o. sootaguseks maaks, wirumaa kiräepooises sopis, Eestimaa 
järgustiku alamai astmel, kerkimaä ^aiwara mõisa juures kolm 
.sinist mäge" kuni 280 jala kõrguseni.

kääie Naroowa wooiawaä Wirumaa piiriäes Loome lokie 
meel kurtle jõgi, Kunäa ekk Lemiklla ja Loobu jõgi. 
Loksa ekk VOalge jõgi on virumaa piiriks lärmamaa ja ttarju- 
maa wastu. pungerja jõgi woolab peipsi järwe.
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põllud on virumaal wiljakandjod ja kaswatowad otre 
ning rukkid, Nokkesti kantakse ka kartulite eelt koolt, 
mida luurel kulgal wälja roeetakle. pääle lelle murtakle kiwi- 
murdudelt paali ja põletatakse lupja (lakkes ja rn.). Nanna- 
rakwas toidab ennalt enamasti kalapüügilt, Nakwere ja lõkwi 
wakel leiclub paekiwi lactemete wakel pruuni „põlewat kiwi" 
ekk .Slikiwi", mis kütteaineks tarwitatakle ja millelt gaaliwabri- 
kutes gaoli waimistatakle.

INaakonna walitluskokt on Kakwere, vaoni kuninga Valde
mar II. poolt 1227. aastal asutatud. luba wanal ajal oli Nakwere 
taktis linn, lelt läält loodeti ola kaupa läbi, mis wenemaalt lisle 
toodi ja linna wälja weeti. Ordulossi waremed ja linnawalli 
jätised on weel praegu alles. Linn seilab lallinna-Narwa raudtee 
ääres ja on ka Kunda wabrikuga, mis kuulult tsementi wal- 
mistob, raudtee-karu läbi ükendules. praegu elab Nakweres ligi 
10.000 elanikku.

Kundast ida pool alub mere rannas Meri tsemendi wabrik. 
viimane on raudtee karu läbi lallinna-Narwa raudteega üken- 
datud.

Nlewikka on VOirumaal neli: Jõkwi, lellelama-nimekle 
kiriku juures, raudtee ääres, lõeluu, Naroowa jõeluus, täktis 
luwituskokt, Lontowa, 11/iru Nigula kikelkonnas, ja wäike- 
Maarja, lellelama-nimelile kiriku juures.

wiru rannas on ka käid luwitamilekokti, nagu LNere- 
küla, äillamägi, wõlu j. m. t.

^?anu losliworemeid on virumaal rokkesti. Imestama pane
mad waatajat weel proegu lo õlle losli waremed. äeile losli 
ekitas mõõgawennaste ordu, kes 1346. a. IVirumaa ükes Nakwere 
linnaga Vaoni kuninga Valdemar N?. käelt ära ostis, Lontowa 
sadamale marjuks. Cbawere mäe läkedal alub mana Killi ordu- 
lols ja liit põkja pool porkuni losli waremed. Ka Kolewi- 
poja mälestuskoktade poolelt on virumaa rikas.

12 wersta merelt kagu pool, Naroowa jõe kaldal virumaa 
rajal, seilab Narwa linn. Kreenkolmi kuulla puuwillole riide- 
ja kalemimabrikugo. Linnas on 40.000 elanikku. Kauplemine 
on nimetamilewäärt, ekk küll Naroowa jõeluus aluwa leetleljaku 
päralt merelaewad linna alla tulla ei laa. — peipsi järwe läkedal, 
Naroowa jõe pakemal kaldal, alub luur IValknarwa (äõre- 
netsi) küla, mille kaudu kaubawedu peipsi ja Narwa wakel 
sünnib, klanikud on liin luuremalt õlalt wenelaled. — lõkwi ja 
Walknarwa wakel alub Kuremäel püktitla klooster.

4. Lääne maakond. Läänemaa on lallinnamaa õktupoollem 
nurk, kult ta ka oma nime on laanud, põkja ja ida poolt piirab 
teda Harjumaa, lõuna poolt — pärnumaa ja lääne poolt — Lääne
meri, INatlalu ja Naaplalu lakega. Läänemaa külge loetakse ka 
ttiiumoa, Ka lori laar, Marmli ekk ttiiurootli lao,-, 
Noarootsi poollaar ja Osmu laar.
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Maapind on Läänemani tasane. Kõrgematelt küngastelt ei 
ole liin ainustki nimetada. Ida pool läkeb maapind kõrgemaks 
(kuni 200 jalga), kus põkja-kesti weelokkme algab. — paekiwi- 
lademeid katab õkukene liiwa- ja lawilegane mullakikt, milles 
robkesti ka rändmunakaid leidub, äellepärolt on põllud kekwa- 
poolled ja õlalt kartmiseks kõlbmatad. Maakonna südames ja 
edelapoolses osas aluwad suured sood.

lakeipanemise-wäärt on wäike äolajõgi, mis 20 wersta 
Haapsalust ida pool, Lääne-Nigula kikelkonnas, algab ja lääne 
poole koowab, kuid 2 wersta mere rannast eemal maa alla ära 
kaob. ,

Oma päätoidute laab rakwas enam karjakaswotamilelt kui 
põllukarimilelt, lett et põllutöö suurt tulu ei too. Iseäranis kos- 
watatakse kõbusid, weileid ja lambaid, pääle selle on poemurd- 
mine, laewaekitamine, turbalõikamine ja kalapüük rokwale täktsaks 
lissetuleku-ollikaks. ööelule pärast on Läänemaa elanikud kori- 
dute poolest teistelt keskmaa maakondadest maka jäänud.

Kakwas on eestlased, ainult Noarootsis ja wormk saarel 
asuwad manalt ojalt saadik rootslased.

Maakonna walitlule asupaik on Naapfalu — ennemuistne 
kesti kantlilinn. 1228. aastal ekitas äaare- ja Läänemaa piiskop 
kindla losli, mille waremed weel praegu alles on. Xlll. aastasaja 
lõpul oli losli ümber juba linn tekkinud. Kaotsi walilluse all lai 
linn eraomanduseks. 1710. aastalt saadik oli Haapsalu Vvene 
walitlule all. praegu on Haapsalu ilus linnake. Hiiumaa ja 
Mrmli saare läbi on ttaaplalu lakt külmade loodetuulte ja mere 
laenetamile eelt kaitstud, äellepärolt käib siin ka suwel palju 
wõõraid (üle 5000) suplemas ja mudowonnilid tarwitamos, Üm
berkaudsetest laktedelt leitakse nimelt lelleks otstarbeks kõlbulikku 
muda. Õkk on liin pukas. Udu ja terwilele kakjulikku kastet 
ei ole olemas, klaaplolu on raudtee läbi lallinnaga ükendatud. 
Mnult wäikled laewad woiwad linna all olewasie sadamasse tulla, 
lett et meri lääl madal on; suuremate laewade tormis on linnalt 
eemale uus lügaw sadam ekitatud. praegu elab Uaoplalus umbes 
4000 inimest. (>»aata plaan ja kaardid 6. ja 7 ). '

Mewikko on Läänemaal neli: Likulo ja Märjamaa, 
sellelama-nimeliste kirikute juures, wirtlu, äuure wäina ääres, 
ning Kärdla, tkiu saarel, luure kalewiwobrikuga, kus aastas 
mitme miljoni eelt kaupa walmistotakle. tkiu laare! on sada
matelt kl term aa kõige täktlam. 7 wersta Märjamaalt edela 
pool alud Kuud ai pidalitõbiste maja.

Hagu teisteltki keskmaa maakondadelt, nii leiame ka Lääne
maalt wona-aegleid losliwaremeid. Nendelt olgu nimetatud Likulo 
losli waremed, sellesama-nimeliles kikelkonnas.

lakeipanemise-wäärt on ka 700 aastat wana Kidala kirik 
oma wana altari läbi, mis puult nikerdatud kujudega kaunistatud on.

lüssäeteaäu». 8
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5. Saaremaa. Saaremaa ükes Sarme poolsaarega on 
kõige suurem Cesti saarte kulgost. Selle maakonna juurde kuu- 
lumact weel Mukumoa, Abruka ja K u k n u laareä. Saare
maad lakutab Hiiumaast 6 wersta laiune Soela ekk äöäia 
wäin (külgewäin), Mukumaalt jälle >^äike wäin, millest laki 
tamm on ekitatucl, kust maantee Mukumaalt Saaremaale wiib. 
Mukumaa ja mailamaa wakel on Muku wäin, mis 5—10 
wersta lai on.

Maapinna ekituse poolelt on Saaremaa paekiwipinnaga 
talanclik.

. Takelpanemile-wäärt on liin mõned osalt maa all woolawact 
jõed, mis „pugemetekä" nimetatakse, näit. Pärtli ekk 
Kiidemetla jõgi, mis paar wersta maa all woolob.

^7äga kuwitow ja täkelepanemile-wäärt on ka Kaali mõisa 
järm, Puka kikelkonnas. kt liin tõesti loodusejõud on töötanud, 
lellelt annawad ümmarguse awangu kollastel leiduwad kiwilademed 
tunnistust. Need kiwid on suured paetükid ja kõik seespidiste 
äärtega ülespoole kistud. -

Näid põllumaid leidub siin ainult Pöide, õlalt ka püka kikel- 
konnos. Mujal on põllud kekwapooNed, iseäranis aga rannamail.

põllutöö edeneb Saaremaal wilolt. Kekwapäraline põllumaa 
wõiks elanikkude waewa küll ausasti ära taluda, aga saarlane, 
kes sagedasti kaugel käinud, mujal teistsugust põllukarimile wiili 
ja paremaid põllutöö-riistu näinud kui kodus, ei ulalda ometi uuk 
katseid ette wõtto, woid peab isaisade käelt päritud ronk pare
maks ja koiab manalt kolmepõllu-lüsteemist kinni. Sellepärast 
on temale ka ristikkeina kaswatus ja lelle kalu tundmata. Ise
äranis on naisterokwas põllutöös palju koolikam kui mees, kes 
..ülemoal" töös käies sagedasti põllult ära wõõrdub.

lolukokad on Saaremaal „lllemaa" koktadega wõrreldes 
wäikeled. Mõnes wallas on ükiled keina- ja karjamaad põllu- 
karimilele suureks takistuseks. Niisugustes muldades langemad 
põllud mitmeks iseäraliseks lükiks, mis kõik mööda übilt küla 
põldu kui bulk talukobti laiali leikamad.

wabodikukokti on õige palju. Terme Saaremaa kobta ulatab 
nende arm mitme tukande pääle. kt wabadikkude majad suure
malt jaolt küla übiste karjamaade pääle on ebitatud, kus suure
mat tööd ei leidu, mis igapäewalt leiba mõiks anda, kis otkwad 
wabodikud ^ülemaal" teenistust. Sellepärast langebki suur jagu 
wäljarändajate bulgast wabadikkude pääle. Ligi 7—8 tukat täis
ealist meest, umbes 1000 lalt ja mitusada nailt tõttasid endistel 
aastatel lumeks „ülemoale" tööd otsima.

Nannarakwas elatab ennast kalapüügist. Konserwide-wabri- 
kuid ja suitletomilemajakelj on pea igal suuremal rannal, Kus 
kääd kalapüllgi-kokad on. kõunapoolles Saaremaa jaos, Kus 
käid karjamaid on, peetakse palju lekmi.
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Mustjala kikelkonnas walmistatakse torma ja lupja, Kärlos — 
käiä terariistu, kuna Kiketkonna mekeä tubliä puutöämekeä ja 
laewameiltriä, kaarmalalecl jälle olowaä kiwiraiujaä j^i müüriepaä on. 

kt äaaremaaä igalt küljelt meri piirab, liis on kliima liin 
pekmem kui „ülemaaal". äõrwe poolsaarel wõiwaä juba metsaäes 
toksule- ekk jukapuu ja eteu wõlucl kaswaäa.

Maakonnalinn on liurelaare, mere ääres, 5000 elanikuga. 
Vaoni kuningas l^aläemar II. on ta aastal 1205 lellele kokale 
alutanuä, kus enne eestlaste kantlilinn leilis. Aastal 1341 ekitas 
oräumeister vrensburg liia luure ja kinäla losli, mis weel praegu 
alles on. 1561. o. laaäik oli Kurelaare linn Vaoni walitlule o!I. 
1645. a. läks linn Kaotsi kätte, äuure põkja sõja ajal keitliä 
U?ene wäeä linna oma olla (1^0. — äaäam on maäal ja
sellepärast peawacl luureä loewaä linna kõrwal o ewasle laäamasle 
seisma jääma, mis linnalt 3—4 wersta kaugel on. Kurelaare 
õpealutustelt olgu gümnaasium ja meremeestekool nimetatucl. Linn 
on luwitus- ja lupeluskokana täktis. äuweks lõiäob lmna palju 
wõõraiä, et muäawanniliä tarwitaäa. äeäo mucta leitakse mitmes 
kokas Eestimaa rannal. lal on kalguste kokta umbes seesama 
mõju, mis raua-, wääwk- ja looloollikote weelgi.

äoaremo läänerannal alub Klkelkonna alew, samanimelise 
kiriku läkeäal. kt liin lokes wäga käää meremuäa leiäub, siis 
on alewikul lupeluskokana lootusrikas tulewik.

6. pärnu maakonä. pärnumaa ulatab Lääne- ja Harjumaa 
rajalt Läti piirini ja wiljanäimaalt pärnu ja Kiia lakeni. lema 
külge loetakse ka Kiknu laar.

pärnumaa pinä on tasane; ainult kagupoolses jaos ja wastu 
Läti piifi tõuseb maapinä kõrgemaks („>Wjanäi weelakkme" karuä) 
ja pakub wäkemaiä kinkukä. Looäe pool asub umbes 70 wersta 
pikkune ja 1—15 wersta laiune soo, mille pärnu jõelt lõuna pool 
oluw lerw Kikerpere soo, keskpaik pärnu jõelt põkja pool 
Maie maa loo ja läänepoolne ots Lteitsi raba nime all tutta- 
waä on.

Kõige poremaiä põläuliä leiäub pärnu maakonna kagupoolses 
jaos, lelt et maa lawise pinna täitu wiljakgitaw on.

vga mere pool, kus liim rokkem wõimult wõtab, on põlä 
kekw. Kekwaäel põläuäel kaswatatokse pääasjakkult rukkiä ja 
kartuliä. äuurt tulu annab mõnes kokas koduste ja kariloomaäe 
kaswatamine, selt et pärnumaal keina- ja metlarikalt maaä küllalt 
on. Mõnes külas Õitseb ka käsitöö: nimelt tekakle wokkiliä ja 
muuä treiaktõöä. läkitaks rannarakwa sisletuleku-allikakä on 
räimepüük.

Maakonnalinn on pärnu, 25.000 elanikuga, äelle linna 
on lakslaleä aastal 1241 pärnu joeluku osuionuä. luba manal 
ajal kauples linn kästi ja oli laäamaks laewoäele, mis jõgeliä ja 
järwekä mööäa Kaupo venemaale wiiliä. Kitlaroopolise rauätee 
läbi seilab ta teiste koäumaa linnaäega ükenäules. pärnuit wii- 

s*  
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dokke rokkesli linu, wilja, metsa ja puid wälja ja toodakle 
koola, keeringaid, kiwilüsa, rauäa, masinaid ja muud tarbekaupa 
sisse, kärnas on mitu gümnaasiumi, kaubanäuskool ja palju 
alamaid koolisid.

äuwel käid kärnas palju wõõraid meres suplemas ja muöa- 
wannisid tarwitamos.

kärnu linna läkedal on kuulus äindi kalewiwobrik.
kärnumaa alewikkudeit on kõige täktlamad: vändra, 

samanimelise kiriku juures, kurttummade-kooli ja klaasiwabri- 
kuga, lori, omanimelise kiriku juures, äindi, äindi kolewi- 
wabriku juures, Kilingi-ITõmme ja ^oltweti, äaarde 
kikelkonnas, Mõisaküla samanimelise raudteejaama juures, 
kaluoja, klbja raudtee jaama juures, Kulla, Halliste kiriku 
juures, ja ktuia, Karksi kiriku läkedal. kelle läkedal alud 
kelle Eidapere klaaliwabrik.

>lOonu lossiwaremeid leiame kärnumaa! Karksi ja Mikkli 
kikelkonnas. viimases kikelkonnas seisis mana Eesti kantsilinn 
äoontagana. Mmetamilewäärt kokt on ka ,Iori põrgu", 
kus lori jõe kaldast pikad õõnestuted maa alla läkewad.

7. Vviljandi maakond, viljandimaa ulatab lärwamaa pii
rilt salgani ja lartumaalt kärnumaani.

Kõige tasasemaid kakti leiame viljandimaal ^õrtsjärwe kaldal, 
kärnu- ja lärwamaa piiri läkedal. Maakonna keskpaigas oga, 
kus 200—400 jala kõrgune moaseljak põkjast lõunasse ulatab ja 
äürgaweres kõige kõrgemaks kerkib, muutub pind künkliie- 
maks ja pakub kokati wäkemaid mägesid. Kõige enam on neid 
kaistu kikelkonnas. viljandi maakonna piirides woolob kärnu 
jõe ktamesti karujõgi oma karudega ja maakonna kirdepoolses 
osas kõltsamaa jõgi.

Maa on suuremalt jaolt samme ja põllud on õige wiljorikkad, 
sellest milt ongi maakond ka oma nime saanud. Iseäranis kästi 
kasmab siin lina, mida elanikkude rokaalkkaks tuleb pidada. 
Ka koduste ja elajate eest kantakse suurt koolt.

viljandi maakonnalt käib kittaroopaline raudtee läbi, mis 
Malga linna Tallinnaga ja kärnuga ükendab.

Maakonna wolitsuse keskkokt on Mööndi linn, samanimelise 
järwe ääres, eestlaste endine kantsilinn. äakslaled wõtkd lelle 
linna aastal 1211 ära ja ekitasid linna kindla lossi, kossi juurde 
asutasid äakla kaupmeked ja käsitöölised linna, mis kaubitsemise 
poolelt kuulsaks lai. äiis wõilid ka laewad weerokkule pärast 
kärnu jõelt Miljondi alla tulla, säält Mõrtsjärwe ja Mõrtsjärwell 
keiplini käia, kärast 1650 o. kämitolid wenelaled linna ära ja 
tema õitseaeg kadus. Terwelt 12 korda on Miljondi linn moka 
põlenud. Mles päralt kõkja sõda kakkos linn jälle kosuma, 
kinnas elab praegu 8000 elanikku. Kauplemist kergendab kitla- 
roopaline raudtee. Viljandis on mitu keskmist ja alamat õpe- 
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asutult. äiin on ko tikuwabrik, seebi- jo õllewabrikud. Muudelt 
tekastelt olgu viljandi maokonnaz Kõika ja Me leski klaosi- 
ja peegkwabrikud nimetatud.

^ljandi maakonnas on neli alewikku. Kõige täktsam nen
delt on Põltsamaa, sellesama nimelise jõe kaldal, kaar wersta 
alewist eemal seisab „Eesti Aleksandri kool", mis priitokt- 
likkude annete waral Eesti rabwa Vabastamise mälestuseks asutati, 
lejsed aiewikud on: 5uure-7aoni, sellesama-nimelike kiriku juures 
ja Ollustwere raudtee-jaama läkedal, MuMa, larwastu kiriku 
juures ja lõrwa, Aelme kikelkonnas.

^?anu lossiwaremeid leiame viljandi maakonnas Põltsa
maal, viljandi linna juures, larwastus ja ttelmes.

Iseäranis taktis on wiljandi maakond oma rakwa ajaloo 
päralt, selt liin wõideldi kõige rvilamini wabadule eelt. Liin 
seilab ka nõndanimetatud „koala" lakingu kokt, wiljandi linna 
ja vastemõisa wakel, kus 1217. aastal äakla rüütlite poolt Eesti 
ileleiswulele lõpp tekti. Ka Eesti „ärkomile-ajol" seilab wiljandi 
maakond kodumaa teiste maakondade kulgas elimelel kokal.

8. >Valga maakonda piirab põkja poolt viljandi maakond, 
kirde poolt lartu ja ida poolt ^?õru maakond, edela ja lõuna 
pool ulatab ta Lätimaa piirini.

Maapinna poolelt on »?olgo maakond omas keskmises alas 
laulikmaa, kust Vssäike Emajõgi läbi woolab, ida ja lääne poole 
läkeb maapind kõrgemaks. Loode poolt ulatawad viljandi kõr
gendiku osad walga maakonna piiridesse ja kagu poolt Aaanja 
kõrgendiku osad. ^?alga maakonna kõige kõrgemad künkad alu
wad loode pool klõmmuks. VDalga linn alub ^äikle Emajõe kara 
kedek ääres. la on raudtee-sõlm, kutt raudtee-karud lartu, 
pärnu, Kiiga, pikkwa ja Marienburki wiiwad. Kauplemise poolelt 
on linn nimetamisewäärt.

9. lartu maakond. Oma pinna suuruse kui ka rakwa- 
orwu poolest on lartu maakond meie kodumaal esimene, äuur 
Emajõgi jagab maakonna kakte osasse: põkja- ja lõunapoolseks, 
põkjos ja lõunas on maapind mägine, keskpaigas aga künkline 
ja kokati tasane, lallinnamoa rajal, kuku virumaa kõrgendik 
ulatab, leiame wäkemaid mägesid, millest Linnutaja mägi 
lorma kikelkonnas nimetatud olgu. Lõunapoolses maakonna okas 
alub Otepää kiltmaa, oma kõrgete mäelotwadega. äiin on püka- 
järw oma ümbrusega üks kõige kaunimatelt maanurkadelt Eestis, 
laialt maad ja ka robkesti laotid leidub peipsi ja ^õrtsjärwe 
ligidal. Muinaslooliselt tuttow on Endla järw maakonna loode
poolses õlas. ,

Kõige täbtlom lartumaa jõgi on äuur-Emajõgi, mis 
V^õrtsjärwelt tuleb jo peipsi järwe woolab. la pakempooketelt 
karujõgedest olgu pede, Loewa ja Amme jõgi nimetatud. 
Esimene nendest sünnib Põltsamaa jo pedja ükinemise läb'..
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Emajõe parempoolsetelt karudelt on kõige täktlamad EI roa, mis 
Otepää kõrgenäikult tuleb, ja 5lkja jõgi.

Et põllumaa suuremalt osalt samme on ja robkesti wilja 
annab, siis on elanikkude päätalitus muidugi põllutöö ja korja- 
koswatamine. keipli ja ^õrtsjarwe kaldal muretseb bulk inimesi 
omale ka kalapüügist päätoidult. 5lwinurme wallos, kõkja-lartu- 
maal, kus robkesti metsa on, tebtokse puu-onumaid, mis kodumaa 
laatadele müügile toimetatakse, keipki ranna ääres elawad wene- 
lased ja eestlased kaswatawad suurel bulgal sibulaid j ja kurkilid.

104. Peetri kirik lartus.

kõkja pool Emajõge räägib rabwas lollina, aga lõuna pool 
Emajõge — lartu keelt.

Maakonnawalitsuse asupaik on lartu, äuure Emajõe kaldal, 
raudtee ääres. Muistsel ojal oli see linn täktsam Eesti rabwa 
abwerdamilepaik, kus Ooomemäel suured tammepuud koswosid. 
Aastal 1030 tuli Mne suurwürtt laroslaw lark ja wõttis eestlaste 
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Unna ära ning asutas uue, nimega'1urjew. 12N aastal tulid 
sakslasect ja wõtlid Unna oma kätte, piiskop btermann I. eUitos 
Üoomemäele luure kiriku, miile waremeä weel tänapäew näka on.

praegu elab lortus 65.000 inimest, kes suuremalt jaolt eest
lased on. Linnas on ülikool, kooliõpetajate leminaor ja palju 
teili õpealutuli. Ülikooli plralt on weel täketorn, raamatukogu 
ja kliinikud Üoomemäel. läkelepanemiic-wäärt on lortus kiwi-

-no. „>vanemuile" letttimaja lartus.

sild, mis Keisrinna Katarina U. linnale kinkis, ja äoome stiili 
järele ekitatud uus ,Vanemuise" seltsimaja, Ooomemäei seisab 
loodusteadlase professor kori Ernst v. 6aer'i ja laste aias kindrol- 
teldmarsali barklai de ^olli ausammas, kartus on pärmiwabrik 
ja walmistatakte suuremates töökodades masinaid, seepi, kondijabu, 
mööblid jne.

lartumoa aiewikkudelt olgu nimetatud: Nuustaku, Otepää 
kiriku ligidal. Lutika ebk Nipina, Otepää kikelkonnas, 
kallaste, warnja ja Mu st wee, peipsi ääres, t õ g e w a ja 
Elwa, samanimeliste raudtee jaamade juures, viimane on ka 
tuttaw suwituskabt ja kaswab jõudsasti.

Otepää kiriku läkedal seisab wana kuulsa Eesti linna — 
Otepää — ase. ka Laiusel ja kongus on wanad iossi- 
waremed.

10. VVõru maakond. Mrumaod piirab padjalt lartumaa, 
idalt keipsi järw ning ketseri maakond, lõunalt Lätimaa ja lää
nelt VOalga maakond.
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Ulaapinno ehituse poolest on võrumaa enamagi mägine. 
Iäa-Liirvi kõrgendikkudest leiame liit blaonjo kõrgustiku ükes ta 
karudega, mis encl igalepoole laiali laotowad.

siinus suurem jõgi »)õru maakonnas on ^õkandu jõgi, 
la tuleb Otepää kõrgendikult, woolab Vagula ja lammuta 
järwest läbi ja saadab oma wee peipsi järwe.

kt aluspinnas enamasti liiw walitleb, iiis on põllud võru
maal kebwapoolsed. Iseäranis balwad on nad Naanja kiltmaal,

Üükooli-Noone lartus.

kus põilubarimist järsud mäed takistawod ja maa wäga põuda 
kardab, äääl, kus talud wäikesteks pobulikoktodeks tükeldatud 
on, ei suuda põld omanikkudele mitte igapäewast leiba anda, 
äelle tõttu peawadki võrumaa mebed sagedasti omale kõrwo- 
lilt, jubuslisl teenistust otsima.

Aokwas kõneleb Lõuna-kesti ebk >Võru keelemurret.
lltoakonnawaiitsuke asupaik on V^õru linn, mis kotariina il. 

1784 lammula järwe ligidale ebitada laskis, praegu elab wõrus 
5000 elanikku, la seisab Aiia-pikkwa raudtee ääres, mis kaup
lemist elustab. Meile on VVöru linn sellepärast täbtis, et siin 
Dr. s. kreu^wold 44 aastat iinna-orsti ametit pidas ja siin 
kalewipoja lugulaulu kirja pani.

Aiewikka on võrumaal 4: ^?õõbsu, ^õkandu jõesuus, 
lllebikoormo, peipsi järwe ääres, 5 ulbi ja klauka Urmaste 
kikelkonnas. viimane asub Antsla raudteejaama läkedal. Uõõblu 
alewi läkedal on käpina paberiwabrik.
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võrumaa täkelepanemile-wäärt koktadelt olgu nimetatud: 
Kirumpää lossi waremed, l^õru linna läkedal ja kagu 
paat Vastseliina lossiwaremed. lartu ja võrumaa piiril, 
lllija jõe läkedal asub lage kokt „Iaewokoda" suurte koobas
tega, kus orwatowosti wonaaegne okwerdamile paik oli.

11. ketseri maakond asub Wõrumaalt ida pool, venemaa piiril.
Kõige kõrgemad maakokad on edela pool, kus lda-Liiwi kõr

gendiku osad ketseri maakonna piiridesse ulatawad. l<irde poole 
läkeb maapind madalamaks ja lõpeb kikkwa järcoe rannamada- 
likuga.

ketseri maakonna eestlasi kutsutakse setukesteks. Nende 
arm tõuseb kuni 25.000. äetukeste keelemurre on >)Oõru keele- 
murdega wäga sarnane. Mõlemad lünnitawod lallinna ja lartu 
murrakute kõrwal kolmandama, nõnda nim. kõuno-kesti murraku.

ketseri maakonnas on kiusa jõest põkja pool põllupind lii- 
wone. Metsaga kaetud wäiksed kõrgendikud ümbritsewad lage
daid wäljatid. Maakonna lõunapoolne osa on sawise põilupin- 
nago. küngastikud piirawad siin tasandikku ja käiwad temast 
risti ja põigiti üle. lasandikud küngaste wakel on põldudeks tek- 
tud. küngastikud on enamasti metsaga kaetud ja kus nad met
sast paljad on, sääl jäetakse nad karjamaaks.

ketseri eestlaste täkttamoks tööks on põllukarimine.
Kuid põllutöö seisab liin madalal järjel, selt Maad on wäke 

jo sellegi kartmist takistas siiamaani kingemao-lüsteem. On pere
kondi, kus kinge pääle pool tiinu põldu tuleb, kuna keinamoa 
peaaegu täiesti puudub, nii et kõbust pidada ei saa.

Kõige täktsam taim, mis siin põldgdel kaswatatakse, on lina. 
Hinakaswatamile ja korimise poolelt seilab ketlerimaa kesti maa
kondade leas elimelel kokal. — Karjakaswatamilel liin täktlult 
ei ole, ainult lammaste pidamine on luur, teiste maakonda
dega wõrreldes.

kt maa liin liiga wäikesteks koktacleks on tükeldatud ja uue
mad ajakokaled põllukarimile miilid liin enamasti tundmatod on, 
ei luuda põld omanikkudele mitte igakord igapäewalt leiba anda 
ja sunnib wiimaleicl kõrwalilt, jukuslilt teenistust otsima.

Kuid jukuslilt teenistust ei ole mitte igalükei ja mitte ikka 
ning lelle lõttu on rakwos liin waene ja seilab weidi madalamal 
karidule altmel, kui teiste kesti maakondade elanikud.

Maakonnawalitlule alupaik on ketseri linnake, 2 wersta 
Kiia-kikkwa raudteelt eemal, ketleri elanikkude päätöö on kaup
lemine. äiit ostab omale ümberkaudne rakwos tarwilikku wab 
rikukaupo, loola, keeringaid, nakka, rauda, kiwiõli ja m., kuna 
liia põlluloaduli, pääasjalikult lina müügile tuuakse. — läkele- 
panemilewäärt on liin 15. aastasajal alutatud klooster, mis 1b. 
ja 17. aastasajal wenelaste sõdades sakslaste, poolakate ja roots
laste wastu kui piirikindlus täktsat osa mängis. — ketserist kagu 
pool asub Isborski (Irboska) alew, wonaaegne kindlus.
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Lätimaa.
(Umbes 63.000 Hj-kilom., 1.500.000 elanikuga.)

Läänemere jo kiia lõke ääres, keskmaalt lõuna pool alub 
Lätimaa.

Maapinna poolelt on Lätimaa keskmaa larnane.
la on ka läo-kuroopa laulikmoa olo.
Lätimaa põkjopoolles õlas, wiljanäi weelokkmelt lõuna pool 

alub Lemlalu-wolmori kõrgenäik, umbes l30 meetr. kõr
gete mäekppuäega.

N2. Lätimaa kaart.

Lätimaa kiräepoolles õlas olurvoä läa-Liiwi kõrgenäiku 
olaä OppekalnK jo Marienburgk kõrgenäikuä. läa-Liiwi 
kõrgenäik on weelakkmeks keipli ja l^iia lake wakel. läa-Liiwi 
kõrgenäikult eäela poole alub wäina ja Koiwa jõgeäe woket 
Lõuna-Li irvi kõrgenäik kuni 300 meetr. kõrgete mäeiippuäega 
(6ailing-kalnson kõige kõrgem Lätimaa mägi).

Lõuna-Läti ekk Kuramaa pinä on tasasem, äiin leiame wä- 
kem kõrgenäikko, mis ka palju maäaiomaä on kui Põkjo-Läti- 
maal. Kõige täktlam Kuramaa kõrgenäik alub merekaläa ja 
VVinäowi jõe wakel (Lääne-Kura weelakkme). äiin seilab 
ka Kuramaa kõige kõrgem mägi Krewu-kalns, mille tipp Kuni 
190 meetr. ulatab. VOinäawi jo Kura 5la jõgeäe wakel oluwoL 
Kelk-Kura kõrgenäikus leiame 100 meetr. kõrgeiä mäe- 
tippuliä. Lätimaa iäopoolne ola on künklinemao. l^iia lo- 
kelt lõuna pool alub Kiia-Miitawi maäalik (wäkem kui 30 
mlr. üle merepinna), enäine jõgeäe uktmoago täiäetuä merelelakt. —
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Kliima ja looäus. Lätimaa lõunapoolses osas on kliima, 
Eestimaaga wõrreläes, soem ja ükesugutem. llteri ei külma kää! 
mitte iga aasta kinni ja kuigi siis ainult tükikeseks ojaks. — 
Lätimaa merekoläaä on suuremalt osalt maäolaä ja Uimaga koe- 
tuä, miäa laeneä wälja on keitnuä. äiin leiäub robkesti mere
tuulest üleskeeratuä lukeiä, mille all rannaäärleä põlluä ja oasaä 
kannataäa saawoä. kt liiwa eäaliliikumikt takistaäo, külwawoä 
inimeteä liiwolagenäikkuäe pääle metsa, kuu juureä palmitle- 
waä enäiä üksteisega kokku ja boiawaä niimiisj tuiskliiwa kinnis

Lärweä. Lätimaa järweäest on üks osa jääliugustikkuäe 
sünnituseä. lltõneä järweä leisawaä ka kõrgenäikkuäel ja neil 
on kõrgeä kaläaä (Usmaiti järw Kuramaal), teiseä asuwaä kes- 
ket soosiä (näit. Luboni järw Lätimaa iäopooses osas), kuna 
kolmanäaä merekääruäett on sünäinuä, mis luiteäe läbi merest 
ära on lobutatuä (kngures ebk Ltngern, Liibawi järw ja t.)

ISeä. Lätimaa jõgeäelt on kõige täkttamaä:
äa lätsi jõgi, tuleb Listi järwett ja langeb Kila labte;
äeä äe (äääe) jõgi, woolab Listi järwe;
Koiwa ekk Liimi Lia jõgi (Läti keeli 6 aujo) tuleb LiIukste 

järwett; ebk ta küll kaunis pikk on, ei ole ta laewalõiäuks ometi 
mitte kõlbuline. lema alamjooksu järsuä ja kõrgeä kaläaä anna- 
woä maakokale mägise maastiku kuju, mis sellepärast „Liiroi
ma a äbweitsiks nimetatakse.

Väina ekk küna jõgi (Läti k. vaugawo) woolab Kiio 
lakte. la tuleb Kesk-Vene kõrgenäikutt ja wõtab paremalt poolt 
Läti piiriäesLubanijärwett tulema kwsti (Läti k. Liiweekste) 
jo Ogeri jõe wastu. lema ligi 1000 kilom. pikkusest jooksust 
on üle 300 kilom. Läti piiriäes;

Kura Lia jõgi (Lätik. Leelupe) sünnib kabe jõe — llie- 
meli ja lliubs i ükinemisett ja langeb Kiia lakte; ta alamjooks 
on loewatõiäuks kobane ja ta kauäu weetakle wälja linu, kõrs- 
ning juurewilja ja karjakaswatute saoäuti.

Looäus e, taimestiku jo loomastiku poolest on Lä
timaa wäga Eestimaa sarnane. Väina jõest lõuna pool leiäub 
ka bukipuiä.

Kakwas. Läti-Leeäu loolt (lätlaste kõrwal elab Lä
timaal weel takslati, wenelati ja juutitiä. Kojamaokonäaäes lei- 
äub ka eestlasi, leeäulasi jo poolakaiä, ning Kila lake ääres ka 
liiwlali.

Mineraaliäett leiäub Lätimaal poekiwi (äolomiiti), millelt 
lupja põletatakse, ning kipsi, turbarobaäelt turwait ja Läänemerelt 
ka merewaiku. LsUneraolwee-alljkaiä leiäub Kemmerni ümb
ruses (Kiia linnast lääne pool) ja Loläobni juures (Kilast kogu 
pool).

Lätimaal koswatatokse põläuäel neiäsumu kõrswilja lelt- 
sjsiä kui kestimaalgi, niisama ka lina, risti kk ei na jo k a r- 
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tuligi, põllutöö kõrwal on karjakaswatamine üks täbt- 
lamatest lätlaste sissetulekuallikatest.

kannaelonikuä püüawoä kalu (turloä, tilgucl ja les- 
1a cl), polgiparwetamine »Oäina ja äalotli jõel on nime- 
tamilewäärt, niisama ka purjulaewaäe ebitus mereronäaäel.

kauplemine on elaw. ^/älja weetakse Lätimaalt lina, 
wilja, kanepit, l i n a s e e m n e j ä, puiä, näkku ja m. Lä
timaale tuuakse soola, beeringaiä, kiwiõli, puuroilja, 
kiwisüli ja m.

lööstus on nimetamilewäärt.
Lätimaa päälinn ja walitlule asupaik on kiia linn, ^äina 

jõe kaläal, 12 wersta jõesuult kaugel; piiskop klbert on ta aastal 
1201 asutanuä. Ilonas linnas on uulitlaä kitlaä jo kõweraä, 
uues aga ilusaä, laiaä ja õigeä. vanemate ekituste kulgalt 
paistab Peetri kirik oma kõrge torniga silma. Linnas on ülikool, 
mitu gümnaasiumi ja kulk eri- ning olgkooliliä.

luba manal ajal oli Kiia täktis koubalinn ja nüüä loetakse 
tecla Läänemeremaaäe täktlamaks saäama- jo kaubalinnaks. ^Oab- 
rikuiä on linnas robkesti, nagu riiäewabrikuä, malinawabrikuä. 
Mitu rauätee-karu käiwaä kiiga sisse ja elustawoä kauplemist. 
^Välja wiiäakse robkesti linu, kanepit, wilja, polkiliä jne. Cla- 
nikkuäe arw ulatab kuni 500.000; neeä on suuremalt õlalt lätloleä.

Linna ligiäal on palju suwemojaliä. IVäina jõeluus seilab 
täst-vwinski ebk Vünamünäe merekinälus.

kiialt lääne pool oluwoä suwituskokaä Majorenbot, 
vubbeln ja karlsbaä.

kiialt kiräe pool, nõnäanimetatuä ^Liiwimaa äkweit- 
sis- on äiguläa (äegewolä), luraiäa (Ireiäen) ja kri- 
muläa (kremon) mõilaä, koiwa jõe kaläal, wanaaegsete losii- 
waremetego.

Lätimaa looäepoolles jaos asub VÜolmarl maakonnalinn 
^Läti keeli walmeero), üle 5000 elan., ta seilab koiwa jõe kaläal 
ja on vaoni kuninga waläemar II. poolt aastal 1219. alutatuä.

wolmorilt lääne pool on Lemlolu linn, kabe wäikele järwe 
wakel.

Roimari maakonnas on ka kukja alew.
koiwa jõe läkeäal alub Vvõnnu linn, (Läti k. keksis) enam 

kui 6000 elanikuga, äakla rllütliä on te le linna 13. aastasaja 
algul asutanuä. Ligi 300 aastat oli see linn oräurllütlite walit- 
luse osukobt, ^anaaegleä losliwaremeä on praegu weel alles.

kura ka jõe kaläal alub Miitawi linn (Läti keeli lelgawa). 
VOiimale aja ekituste tagajärjel on linn palju ilusamaks läinuä. 
Hinnas elab ligi 50.000 binge, kellelt suurem osa lätlaseä on. 
-säästule poolelt ei ole linn kuigi täktis; liin walmistatokle lõuen- 
äit, wakariiet, tinti, seepi, õlut jne. Miitawi linn seisab kiioga 
rauätee läbi llbenäuses.



^inäawi jõesuus, Läänemere kaläal asub Winäawi linn, Lati 
k. ^entes, 10 000 elanikuga, sellesama-nimelile jõe luus. Vvin- 
clawi on täktis kaubataäam. >^älja weetokke liit puuma- 
terjaoli, piiritust, linu j. m. Ka kui lupeluskokt on Mnäawi linn 
nimetamisewäärt.

LUbawi järcoe ja Läänemere ääre.-; asub Liibawi, (Läti keelt 
Leepaja), kuulus kaubalaäam. klanikka on linnas ligi 80.000. 
Lubanus on palju wabrikuiä, iseäranis rauorvabrikuiä. VOäljn 
roeetakse wilja, linu, kanepit jne. .

Lätimaa iäopoolset osa nimetatakse Lättgalliaks. äiirr 
asub ^äino jõe paremal kaläal vünaburgi täbtis koubalinn 
(üle 100.000 elan.).

Lettgallias asub meel Kjeskitsa ebk Kälsaku linn.

Leeöumaa.
Lätimaast lõuna poos, Läänemeräe woolawa Njemani jõe 

ja tema parempoolse baru ^iiia jõgikonnas elawaä lätlaste 
kõige läbemaä sugulateä — leeäulaseä.

Maapinna ebituse poolest on Leeäumaa suuremalt osalt ma- 
äolik, kuiga sooäega ja kalarikaste järweäega. tääaja uktlaäe- 
metest (liilv ja sawi) küngastelt leiäub rauäkiwi-panke. Küngaste 
wakel akuwoä rabaäeks muutunuä järweä, milleäest ojaä läbi 
woolawaä. 5uur osa maalt on meel praegu metsaga kaetuä. 
Kliima on kaunis niiske ja soem kui iäapoolsetes sellesama 
laiusekraoäi all olewates ^7ene riigi kubermanguäes.

põllutöö on leeäulaste juures kõrgemal järjel kui »?ene naabri- 
kubermanguäes. ^Igas majopiäamiles on põllumaa ükesuurustesse 
tükkiäesse jaotatuä, nõnäa et iga põlä 6 wõi 7 aasta jooksul ükt 
wiljatõugu ainult üks korä kannab. Mitmes kokas on talupojoä 
enestele ka uuemaä põllutööriistaä ja masinaä muretkenuä. Kakwast 
elab liin kaunis paksult.

Kakwa pää sissetuleku allikaks on põllutöö kõrwal ka 
meel metsatööstus, kääle kõrsrvilja kascoatatakse põläuäel 
kartuliä, lina ja kanepit. Nimetamisewäärt on ka k o ä u I i n ä u ä e 
kaswatus. lurbasooäeit saab käää küttematerjaali. wiimalel ajal 
onkarjakasrootus ja aiatöästus täkelepanemise-wäärt. 
piimosooäusi ja õunu weetakle suurel kuiga! wälja.

lööstusakutukeä on ^pääosjakkust põllusaoäuste ümbertööta
miseks (jakuweskiä, kartulitärklise- ja wiinawabrikuä). Nimeta 
mikewäärt on weel noka- ja telliskiwi wobrikuä. kõllukorijate 
raskete elutingimiste tõttu ränäab iga aasta suur kulk leeäulai» 
äakkamoale, Nmeerikosle ja mujale, et omale ülespiäamist teeniäo. 
pääle leeäulaste elab kiin ka poolakaiä, wenelasi ja juutikiä. 2^ 
elanikkuäekt on katoliku usku.
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läktlamaä linnaä:
Mina, (üle 200.000 elan.), wilia jõe kaläal, on Leeäumaa 

päälinn ja üktlali ka lelle maa kõige täktlom, perekam ja ilulam 
linn, täktis tööstuse poolelt (nako- ja tubakawabrikuä ja m.), ka 
kauplemine on nimetamilewäärt, täktis rauäteeäe lõim.

Kowno, Ujemani jõe ääres, lääl, kus temasle Miia karu- 
jõgi woolab, on wanaaegne linn, kinälus; tööstus on nimetamile- 
wäärt (muu leos tubaka-, raua- ja maimiwobrikuä).

6roäno alud Njemani jõe kaläal (tubakawabrikuä), ?/z 
elanikkuäelt on juuäiä.

t<aubanäus teiste riikiäega lünnib Memel'! wabaloäama 
linna kauäu (Njemani jõe laus); kõige täktlamaks kaubaweo- 
teeks on Njemani jõgi.

Poolamaa.
(umbes 2Z0.000 tH-kiIom.^24.000.000 elan.)

VVisla jõe ja Oäeri (Oära) karujõe ^Varta ning lelle 
karu Net?e jõgikonäaäes alub koola riik.

Poolamaa on oma maapinna ekitule poolelt lauti km ao, 
mis looäe poolt (Net-e jõgikonä, olla lOO meetri üle merepinna) 
kagu poole kõrgemaks läkeb (kuni 500 meetr. üle merepinna), 
äiin on Msla jõe pakemal kaläal äanäomiri lubjakiwilt 
mäeä. kõwa lubjakiwi-loäemeä on liin pekmemate ja kokewate 
mäetõuguäega kaetuä. lõgeäe orguäes lünnitawaä lubjakiwi- 
laäemeä järluiä kaljuseinu. —^isla jõelt iäa pool oluw Ljublini 
kõrgenäik seilab koos lõssi riltlooäis laäemetelt, kuku jõeä ja 
ojaä lügawaiä orguliä uktunuä on. Poolamaa kagupoolses õlas 
on kokati löls enam wõi wäkem mustomullaga legataä. — põkja 
ja lääne pool on laulikmaa jääaja Igäemetega (lawi ja lüw) 
kaetuä. äiin ulatawaä Poolamaa piiriä preili järwkonäa. warta 
ja Net-e jõgikonäaäes leiäub palju järwi ja looliä. äuurtelt 
looäelt on mitmeä kuiwaks lastuä ja põläuäeks muuäetuä. — 
poola kliima on pekme ja niiske, tükikene tala, on wäga 
pekme. lalwe jooklul lulab lumi mitu koräa täitsa ära. t<ewoäe 
algab wara ja on loe. luba märtsi kuul läkewaä põlluä rõke- 
lileks, aprillil õitlewaä juba rooliä ja akaatliapuuä. äaklamaa 
kuule-, pukipuu- ja äaklamaa laarepuu-metlaä näitawaä meile, 
^t taimestiku poolelt Poolamaa juba enam Lääne-kuroopa laaäi 
on. põllupinä on wiljaligitaw ja kaswatab k õ rs w i l j o (käää 
nilu), kartuliä, risti kk ei no, lina ja l u k kru n a j ri ä. 
ftiatöö an täktis (kõiksugu puuä ning aiawili ja umalaä).

pääle põllutöö kantakse ka karja, iseäranis pekme roikaga 
lammaste eelt koolt. l<a kobuste, weiste, ligaäe ja koäulinäuäe 
kaswatus on nimetamilewäärt.

wabrikuiä on Poolamaal rokkesti, nagu: puuwilloriiäe-, 
kalewi- ja lukkrvwabrikuiä, niilama ka kõiksugu metalliwabrikuiä.
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klanikuä on walget tõugu, wenelastega läbeäalt sugulasecl 
poolakad (umbes 18 miljoni), nende kõrwal leidub Poolamaal 
meel sakslasi, wenelasi, leedulasi, juutjsid j. t. s^akwast elab tiin
paksult.

NZ. lda-kuroopa kaari.

Poolamaa lõunapoolses alas, 6aliitsias, asub ^isla jõe 
paliemal kaldal encline poola kuningriigi päälinn Nrakow. 5innas 
on poola ülikool ja palju enäike aja toreäaiä ebitusi.
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(õaliitsiost põkja pool, endisel VOene Poolamaal, on 
wlsla jõe pakemol kolclal riigi päälinn Vvarskaw!. 900.000 elori. 
^arlkawi on täktis töötule- ja kaudanäule-kokt, mitmete rauä- 
teeäe tolm, äiin aluwaä palju wabrikuiä ja tekaleiä ning kõrge- 
mocl poola riigiatututeõ. Worlkawi oma teoäusliste ja õpealu- 
tuslego on ka poalamaa waimline keskkokt. »Oisla jõe parema! 
kailtal asub praaga linn, kust ubke kimililä üle jõe >X7arskawi 
läbeb. warskamilt eäela pool asub taktis Loärl (luäiki) tööstuie- 
kinn, 400.000 elan, puuwilla-tööstus, willaketramine, kalewi- 
wolmistamine ja t. on siin kõige töktsomacl täöstusekaruct. kilgi 
läänepoolses osas on wanaegne posnani (posen'i) linn, Poola
maa katoliku ülempiiskopi asupaik. Oimetamilemäärt on siin 
kauplemine wiljoga. (w. äaksomaa kaart).

äuur-Mnemoa.
(Euroopas umbes 4 milj, lü-kilom. 75 milj, elan.)

Eesti-, Läti-, Leeäu- ja poolaamost iäa pool asub äuur-M- 
nemaa. äee wobariik ulatab põkja poole kuni Põkja-Iäämereni 
ja kagu poole kuni kaspia ja kasarm mereäeni ning Kaukaasia 
mägeäeni. kuiä suurem osa temast on põkjapoolses kosjas. Maa 
pärisrakwas on siin suurrvenelasecl.

kakwoste tööstuse ja looäuse järele jaguneb äuur-^enemao 
7 osasse; kõkja-^enemoo, lärweäemaa, tääne-we- 
nemaa, kelk - >17 ene tööstuse piirkonä, Mus ta mullamaa, 
Uraalimaa ja ätepimaa.

1. kökja-Wenemaa.
põkja-wenemaaks nimetatakse petikoora, Meeseni, Orvuna ja 

Oneega jõgikonäi ning koola poolsaart.
Et maa põkja pool tunäru ja lõuna pool metsa all on, siis otsi- 

woä elonikuä omale päätoiäust kalapüügist, jakipiäamisest ja karjo- 
kaswatamiselt.

kõige kõlbulikum kalapllüctmiseks on koola pooltoore kiräe- 
poolne (Murmani) ranä, sett liin ei külma meri mitte ilmaski 
kinni looäe poolt tulema tooja merewoolu 6oltltromi tõttu.

Murmani ranä on rauätee läbi petrograäiga ükenäatuä. 
Murmani rannas kestab lumel kõige pikem päem kaks kuuä, kus 
päike looja ei läke, waiä öö ja päewa jooksul terme ringi taewa 
wõlwil teeb. Laewosõiäule on Jäämeres ja kalges meres ujuwaä 
jäämäeä luureks takistuseks, kewoäel püüawaä kalapüüäjaä we- 
nelaleä Murmani rannal llkte suurt seltsi turssa (treskä) ja kal
ges meres lume lõpu poole — keeringaiä ja lõkekalu ja taimel 
jää pääl külgeiä.

kliima on põkja-^enemaal kore ja külm. Elonikuä on 
karjalaleä (lääne pool), luurmenelaleä ja lõrjaaniä. 
viimastelt põkja pool koliwaä iäopoolles tunärus lamojeeä- 
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lale 6 oma suurte põkjapõdrakarjadego. äuwel koliwad ^ncd 
põkja poole, saamere randa, kus mäkem sääski leidub, kes loo
madele kallale kipuwad, ja taimel lõuna poole, kus tundrus 
wäikeste kidurate puude salku leidub, et saal külma eest marju 
leida. Läänepoolses tundrus, Koola poolsaarel, elawod laplased, 
kes ka põbjapolru koswatawad, oga nad elawod kindlates asu
paikades ja e> koli mitte übest kobalt teile. Llinuit kõkja-^enemaa 
edelapoolses osas (Vwiina karu 5ukoona jõgikonnas, on tolu- 
rakwa seas p õ 11 u b a r i m i n e edenenud ristikbeina ja teiste 
loomatoidu taimede kaswatamisega ja kunttlite Väetamisega. Ka 
uuerna aja põllutööriistad on siin tarwitusele wõetud. Kõrs- 
wilja kõrwal kaswatatakse põldudel ka lina, tlääde keina-

114. äamojeedlaleci lunclrus.

maade tõttu on ka karjakaswatomine kaunis kõrgel järjel, 
kiimosaaduted weetakte suuremalt osalt ketrogradi ja Mõskma, 
kalka weetakse klrkangeli sadama kaudu wäljamoale. äee linn 
asub kwiina jõesuus ja on kõkja-raudtee läbi Vologda linna 
kaudu ketrogradiga ja Mokkwogo übenduses. — Murmani 
rannal asub täktis Meklandrowlkk linn, Katariina 
sadamaga, kus meri ilmaski kinni ei külma.

Wologäa on täktis kaubalinn samanimelise äukoona jöekaru 
ja raudtee ääres, mis ketrogradi linna äiberi raudteega ükendab. —
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2. lärweäemaa.
lstaapinna kuju poolelt on lärwedemaa jogu madalikult, mis 

äonme lake poele laumaks läkeb ja millel kirde pool Olonetli 
kõrgendikud ;a lõuna pool woldai mäed piiriks on. Oma 
loodule poolelt on lärwedemua temalt loocle pool oluwa äoo- 
memaa sarnane: liin oa igaipool endile luure jaäkugustiku jälgi 
näka, sagedasti mõik liin jää läbi üleskukjatud laam- ja liiwa- 
künkaid näka ja luurte rauäkiwi-pankade riäoliä. küngaste wa- 
kel aluwotes orgudes leiäub kulgana leige weega jõrwi, mis jõe
keste läbi ükendatud on. äoomemaa rajal oiewatel roudkiwi- 
kaijuäel on terawad lerwaä ja n,:rgad ära murtud ja naä jää 
läbi lileäaks likwitud, oga nenäe p nd on ka jääliikumile läbi 
kriimustatuä ning kriipludega ja magudega kaetuä.

Oma nime on lee ringkond lellelt loanuä, et liin kõige lsuu- 
remaä Ida-kuroopa järwed alucoaä, nagu Laadoga, Oneega 
ja teileä.

Kliima on palju pekmem kui põkja-^enemaal, kuid niiske 
ja käima kewadega.

Nakyaa päätegewus on põllutöö ja korjakaswatus.
Kõrswiljade kõrcoai kasmotatakle lääne pool ka i i n a. kt 

oga kekwapäraline põlä mitte kõiki toita ei jõua, liis elatab 
kulk inimeli enä ka m et la tö ä st u lelt (iäa pool) ja kalapüügilt.

vabrikutööstus on nimetamilewäärt. Iseäranis 
rokkesti wabrikuid on lääne pool, petrogradi kubermangus, kõige 
enam aga petrogradi linnas.

pääle luurwenelaste elawoä lärwedemaa põkjapoolses õlas 
karjalaleä ja lääne pool ka eeltlalecl ja loomlaled (ingerlased).

Kõige täktlam linn on liin petrograä (2 milj, elan.), 
äoome lake ääres, Mne riigi päälinn ja elimene kaubalaäam: 
ülikool, palju wabrikuiä jne. petrogradi linna alutas keiler Pee
ter äuur 1703. a. petrograd on kõige luurem ja ilusam vene
maa linn. Linna keskel on peeter-pauli kinälus, lellelama-ni- 
melise kirikuga, äeda kinälust tarwitatakse wangikojaks. peeter- 
pauli kirikus on ^Vene keisrite kauaä, Peeter I. algaäes. Linnas 
ja linna ümbruses olewate wabrikute tõttu on petrograä ka õige 
täktis täöstuselinn.

Kaubaweo otstarbeks on Neewa jõgi kaanakte läbi vmiina 
ja wolga jõega ükenäatuä ja wiimale kauäu Kaspia merega. 
Kaudteelid, mis petrograäi teiste linnadega ükenäawaä, olgu ni
metatud: põkja raudtee, mis Vologda, Vjatka ja permi kaudu 
äiberi läkeb, Nikolai raudtee, mis petrogradi sNolkwoga, 
Loode raudtee Narwaga ja äoome raudtee Helsingiga ükendab. 
— petrogradist lõuna pool alud pulkowo, kuulia täketorniga.

Kroonlinn, Kollini saarel, on üks tugewanatelt kindlustelt 
maailmas; ta on petrogradi kaitseks ekitatud.
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petralawoäsk (kelruska), Oneega (punule) järwe kalda!, alud 
raudtee ääres, mis Murmani randa miib, luurtükimabrikugo.

Nowgaroä, ^?olbowi jõe kaldal oli esimene Vpeneriigi pää- 
linn ja kauples elowalt wäljamoaga. — Ztaraja Kusta on oma

Iisaku kirik.
115. petrogradi linn Neewa jõe poolt.

soola ja terwilewee-allikate poolelt nimetamilewäärt. Kaerte ja 
tinadega kaupleb pikkwa linn, velikaja jõesuus.

Z. Lääne-»)enemaa ekk >VaIgc-V^enemaa.
»?alge-venemaaks nimetatakse Vnjepri ülemjooksu ümbruses, 

lelle jõebaru berelina jõgikonnas ja wäina ülemjooksul alumaid 
maakondi.

Maapinna ebitule poolest on Lääne-wenemaa enamasti madal.
^leelobkmes liilia, Lljemani ja V^relina jõgede wabel, 

nõndanim. Minski kõrgendikkudes tõuseb maapind siin 
kõige kõrgemale. Maapind on walge-wenemoal suuremalt õlalt 
jääaja lademetega kaetud ja omas pobjopoolles õlas pakub ta 
meile tüüpilise moreenmaostiku pildi: liiwa ja sawiseljandikud 
rändmunakatega, järwed ja kadunud järwedelt järeljäänud tobud 
maapinnas, tuur bulk käänulisi jõgesid ja joekesi, mis sagedasti 
järwedelt läbi woolawad. Narewi ja pripeti jõgede wobel leidu- 
wad meel luured põlised metlod. ^/alge-VVenemao lõunapoolne 
ala, pripeti jõe ääres on kõik loo, kus liin ja sääl kuiwi maa- 
kobti saartena I.idub (pinski sood), viimasel ajal on bääde ta
gajärgedega osa loodelt koewondi'e ja kraamide abil kuimaks 
lastud ja lopsakateks niitudeks muudetud.

y*
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kliima on liin paras kuid niiske, sagedasti paksude 
ududega, kus juures kewode kiljemalt algab, kui teistes sellesama 
laiuse kraadi all olcwates maol-oktodes.

k õ l I u t ö ö ja k a r j o k a s w a t u s edeneb möga kckwolt. 
vabrikutööstuse pcalelt ci ole lee ringkond kuigi taktis. Metsa
tööstus on nimetomjsewõört. Lauolacgimile- ja tuletiku wc bri- 
kuid on liin suur bulk.

s^akwos cn walgeweneloled, poolakad, juudid ja 
lätlased.

loktsomcd linnod:
ViMeblk olud ^äina jõe ääres, kaupleb linade ja kanepiga, 

nobawabrikud. la on ketrogrod-Odcska ja Moskwa-^iia raud
teede lõim.

Mokllew, vnjepri jõe kaldal on täktis kauplulckokt; linnas 
on nakowobrikuid.

Mlnlk, üle 100.000 elan, on koubalinn ja raudteede lõim.

4. Xelk-Mne tööstuse r!ngkonö.
Lee ringkond olub >Vo'ga ülemjooksu jõgikonnas. kekwo 

põllupinnaga soone ja metsane mao ning geograafiline seisukokt 
riigi keskel ja täktsote weeteede (VOolga ja Oka jõgede) ääres 
wõimaldasid siin kõiksugu tõöstusckarude tekkimist, mille tõttu 
liin ka rakwos (suurwenelaseö) etlewõtlikum, ja korukam on, kui 
luurwenelosed lõunapoolsetes põllutöö-maokondodes.

Maa on põkja pool soone, sawine ja liiwone, sellepärast ka 
kekw wiljokandja. Lõuna pool, kus ka mustamulla-maod leidub, 
on põllud wiljakoagi poolelt juba rikkamad.

Siin on paras mannermaa kliima.
käole luurweneiaste elab liin wäiklel arwul ka weet 

wolgewenelosj, Karjalasi (loode pool) ja tatarlasi (ida pool).
kakwa päätolitus on põllukarimine ja karja- 

kas matus, selle kõrwal ka tööstus.
põldudel kaswatotakse toliwiljana rukist ja suwewiljana 

koeru, mõnes kokas ka lina. Lelle ringkonna keskmikes jaos 
on ka aiatöö täktis. Mitmes kokas on talupojad oma põllud 
juurewilja-aedodeks ümbermuutnud, kus nad sigurid, sukkru- 
erneid, sibulaid, küüslauku ja orstiroku-toimi koswaiowad. 
Kokati kaswatotakse ka puuwiljo (õunad, pirnid, kirsid). 
VOiimakel ojal on ka karjokaswatus nimetawikewäärt, ise
äranis V^olga jõelt põkja pool, kus palju niitulid ja wobo moed 
leidub, vananenud põllukarimile miilide juures ei anna põllu
töö rokwole mitte küllalt sissetulekuid, et see eluülespidamiseks 
jalkuks. Sellepärast on kuur osa külaelanikkudest sunnitud teisel 
teel sissetulekut otsima. Üked teemad oma põllutöö kõrwal kodus 
käsitööd, teised oga läkewod mujale, suuremalt osalt Vabriku
tesse, tööd otsima, kodult käsitööd tektakse kas omalt toorest 
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materjaalilt (puult, niinekoorest, linaäelt jne.), wõi wõetakle ette- 
wõtjate (kartlikult kaupmeeste) käelt toorest materjaaii (rouäa, 
teralt, wärwiliä, miila jne.) koäuse käsj'öö tormis jo töötatakse 
tooresmaterjaal omas koäus kõige liktsamate tööriistadega kõikiäe 
perekonnnaliikmete poolt ümber malmis kaubaks, mis kaupmees
tele müügile antakse. löö eelt maksawaä kaupmekeä käsitöölistele 
lageäasti wümastele tormiliste kaupaäego, neiä möga kõrgelt 
kinnates. äelle tõttu on käsitööliste sissetulek möga kebw. Ise
äranis woiga ja Oka jõgeäe, kui täktlote läbikäimise teeäe ääres, 
on käsitöö kuiga rakmaie päälissetuleku-allikaks.

Liin Valmistatakse külaäes rauakaupa (lukuä, nuaä, kirmeä, 
traatmõrguä jne.), wiläist laapaiä ja küboraiä, kanepilt kõla ja 
riöõriliä, puult kaussa, iulikaiä, mänguasju, wankri-rattaiä, looki 
z. m. wöga paljuäes külaäes koetakse ka linalt riiet.

Oka jõgikonnas kaematokle kiwilüsi ja metalli liä.

116. Molkwa keskaja kincllus „kremt".

vabrikutööstus on wäga mitm?kesine ja ei ole kuroopa- 
^?enemaal kusagil nii kõrgel järjel kui Kelk venemaal. 5iin on 
puumillale riiäe-, kalemi- ja metallasjaäe-wabrikuiä.

ksimelel kokal leilamaä puumillale riiäewabrikuä. 
kalju wäkem Valmistatakse willalt, linast ja siiäiriiet. puumillale 
riiäewabrikute keskkobt on Mõskma linn, äiin on ka täktlaiä 
willale ja siiäiriiäe-mabrikuiä. äuuri puumillale riiäe wabrikuiä 
on ka mõnes Molkwa kubermangu maakonnas, ^laäimiri 
kubermangus (J w o n o w o-o s n e s l e n s k'is), laroslowis 
ja Im eris.

Oka jõgikonnas alumaä ka äormowo ja Kolomna 
meäuri-, waguni-, ja masinamabrikuä.

Ka kaubanäusiilelt seilab Kelk-wene tööstuse-ringkonä 
teiste ^eneriigi oliäe leos elimilel kokal oma geograafilise lei- 
lukoko, eäenenuä tööstuse ja tikeäa mee- ja rauäteeäe worgu 
tõttu.



Kõige täktlomad kaubalinnad on siin Molkwa, sli^kni- 
Nowgorod, loroslaw ,a Kõbinlk. Molkwa on Mnemaa 
raudteede kelksõlm. Mrkni-Illomgorod, VOolga jõe paremal kõrgel 
kalclal, Oka jõe lisselangemise kokal, on taktis oma ilmakuulsa 
laada poolest, laroslaw, ^?olga jõe paremal kaldal, kus Molkwa- 
5lrkangeli raudtee kellest jõelt üle läkeb, on täktis oma kauple
mise poolest põkjapoolke venemaaga. Kõbinlk, >^olga ääres, kääl 
kus 5keksna jõgi wolga jõkke woolab, on täktis kaupade 
ladukokt. la on põkjapoolse venemaa wiljakauplemise kelkkokt. 
äuwel seisab siin kuni 15.000 wiljaga täidetud lotja. Sääl kokal, 
kus ourulaewade liikumine ^olga jõel algab ja Molkwa ketrogradi 
raudtee jõest üle läkeb, asub lwerl tööstuse- ja kauboknn. 
Smolensk, kõrgel Onjepri jõe kaldal, on wanaaegne linn ja kui 
kaubasadam nimetamilewäärt.

5. Mustamullamaa.
See ringkond alub Doni jõe ülemjooksu ja ta pokempool- 

lete karude jõgikonnas; selle ringkonna põkjopoolne ola kuulub 
Oka jõgikonda.

Mustmuld katab liin tikti süllapaklule kikina maad ja on 
lelle ringkonnale nime annud. lääne pool ulatab lelle ringkonna 
piiridesse Kelk-^ene kõrgendik ja on liin weelakkmeks Doni, 
Vnjepri ja Oka jõgikondade wakel. Selle ringkonna keskmine ola 
on madalik, Kuno igale poole maapind jälle kõrgemaks läkeb. 
Maapinna poolelt on kee ringkond tasandik, kus siin ja lääl kuris- 
tikka ja lõkestikko leidub, nagu nad kagupoolse kuroopa rokt- 
laantes iseloomulikud on. Siin on mannermaa kliima 
wõrdlemili külma dalwega ja kuuma luwego. Sademeid on liin 
lumel kõige rokkem ja nimelt koowikma näol. Kui põkjapool- 
lemates maakondades wiljapõllud öökülmade ja sademete rokkule 
all kannatawod, kiis teeb liin luwine põud wiljale kakju. laimes- 
tiku poolest on see ringkond üleminekuks metsapiirkonnalt rokt- 
laande. kõkja pool leidub suuri okaspuu-metli, Kuno lõunapool
sed maakonnad juba roktlaante piirkonda ulatawad. Keskmine 
suurem ala on sawannitaoline, kus lektpuu metsa-tukod 
ülesküntud roktlaante wakel ära koomad, põldudel kaswatotakse 
siin suurel mõõdul nisu, kirsi, tatort, sukkrunairid ja lina. See 
maa on venemaa wiljo-ait, mis põkjopoolsemoid kubermanguliä 
toidab ja wilja wälja saadab.

kääle põllutöö kantakse ka koduste, weiste ning mesilaste 
eest koolt.

vabrikutööstus leisab pääasjolikult põllusooduste ümber
töötamises. Siin on tubaka-, wiino-, tärklise- ja lukkruwabrikud 
ja suured jakuweskid (wiimaled pääasjolikult Orjol is, leleeis, 
Sarotowis ja o r o n e 2 k'is). Oeed linnad on ka wiljakaup- 
lemile poolelt täktlad. '
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< ^olgaäärletes moakondades on aiatöö täktis (arbuusid, 
meloonid ja m.).

kaale suurwenelasle leidub selles ringkonnas mordwolaii 
ja tatarlasi (icia pool).

läktlomad linnact selles ringkonnas on:
luula, on taktis roudleede-lõlm ja iööstuse keskkokt, 

suure riigi päralt olema püsliwabrikuga. Ajaloolistest eki- 
tustelt on siin kindlus „kremi" (16 aastas.) täkelepone- 
miiewäort oma müüride ja tornidega. — Oka jõe ääres asub 
Orjol, täktis raudteede sõlm, kaupleb wiljaga, kanepiga ja ka
nepiõliga. Linnas aluwad linaieriide-ja kan.pikäie-wabrikud ning 
jakuweskid.

117. lalupojo perekoncl 5uur-wenemoa kelkmüe5 ola5.

kenta linnas, oluwad aiaasjanduse kool ja suured wil- 
jaaiod. Mitmes täöstusealutuses töötatakse põliusaaduki llmb^r. 
— voni karu worone^ki jõe kõrgel kaldal asum >Voronerki 
linn on täktis oma kauplemise poolest wiljaga ja taimeõlidega, 
lööstus on siin täktis, pääasjolikult põllukaaduste ümbertöötamine. 
— Samaara linnalt algab raudtee, mis suurt Siberi raudteed 
Curoopa-^enemaa raudtee-wõrguga ükendab. — V^olga jõe pare
mal kaldal alub Saraatow, täktis koubolinn ja V^olga alam
jooksu jõgikonna koridusline kelkkokt, ülikooliga,

wolga jõe läkedal alub täktis Kaasani wabrikulinn, mitme 
kõrgema õpeasutulega, nende seas ka ülikool.
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6. Uraolimaa.
Uraalimaa asub Kelk-^ene tõästule ringkonnalt ja Utusta- 

mullamaa kubermangudelt iäa pool.
äelle ringkonna iäapoollet ola niilutawaä Ltalia jõe Ob'i ja 

läänepoolset ola — wolga barujõeä (kõige täbtlam wiimastelt on 
Kooma).

Uraolimaa läbeb oma maapinna ebitule poolelt täitla lakku 
teistelt Curoopa-5uurwenrmaa olaäelt. Kuna muu Curoopa-Mne- 
maa laulikmaa on, läkeb Uraalimaolt põkja poolt lõuna poole 
Uraali mägestik keskelt läbi. 3äa pool langewaä Uraali mäekül- 
jeä järlult alla 5ib?ri laulikmaa poole. Lääne poole läkeb maa- 
pnä >Volga ja Kooma jõgeäe maäaliku poole laumaks. Uraa- 
limaa lõuna- ja põkjopoollete olaäe wakel on luur wake alus
pinna, kliima ja taimestiku poolelt, lelt lee maa wõtab põkja 
poolt lõuna poole oma alla maapinäa kaugelt üle tukanäe kilo
meetri pikkuselt. Wuspinä on põkja pool jääajal tekkinnä ena
masti liiwane moreenkate ja sellepealt wäke wiljakanäew. äelle 
ringkonna keskmistes maakonäaäes on wiljaligitaw löls (mult- 
mulä) aluspinnaks, kuna lõunapoolsete waakonäoäe aluspinnaks 
on enäile merepõkja (flarali-Kaspia laulikmaa) kekwem liiwane 
pruunmulä. kõkjo pool on mäeküljeä okaspuu-metlogo kaetuä, 
mille asemele lõuna pool, mustamuilamoa piirkonna läkemal, 
lektmets tuleb. Mustomulla piirkonnas on maastikul enam rokt- 
laone nägu, kus ainult liin ja lääl wäikleiä lektpuu laiku leiäub. 
>^eel enam lõuna pool on mäekarjaä metsaga kaetuä, mis nii- 
wiili Euroopa ltepi Llalia stepilt lakutab.

Kliima on Uraolimaa põkjopoolles õlas wäga kore, külma 
üle 6 kuu keltwa talwega. äelles kliimas ei makla põläu ka- 
riäa. Kuiä miäa kaugemale lõuna poole, leäa enam on kliima 
pZllukarimilele kokane. Lõunapoolses õlas kestab talw ainult 3 
kuuä. äuwi on nii loe, et liin arbuusilt, meloonili ja kõrwitlaiä 
kaswatatakle ning põläuäel nilu külwatakle. — äaäemeiä on 
lelle ringkonna läänepoolsetes maakonäaäes enam kui iäopoolletes.

Uraolimaa täktlus seilab lelles luures metolliäe ja mineraa- 
liäe rikkuses, mis liin maapõues peitub, iseäranis mägestiku 
iäopoolletel külgeäel. lltäekaewanäuste poolelt on lee maanurk 
kõige täbtlam ^/ene riigis, lelt liit leitakse kiwiloola ja lüla, 
rakkel mõõäul rauäo, waske, bõbeäat, kuläa, plaa
tinat ja mitmeluguleiä kalliä kiwa. Uenäe mäelaaäuste 
Väljatöötamiseks on liin palju wabrikuiä tcgewules. Kabjuks ei 
leiäu Uraalimaal kiwilütt tarwililel bulgal ja lelle alet täiäab 
suuremalt õlalt puulüli, mille Valmistamine aga kalliks läbeb ja 
metli laastab.

Kõige robkem elab Uraalimaal luurwenelali. kääle 
nenäe on liin ka kulk telli rabwaiä.
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Kakwa päätegewus on põlluharimine. Karjakas- 
^otus eõeneb iseäranis lõuna pool jõudsasti. Ka koduste eelt 
kantakse koolt. Uraali mägedelt wiiwad kaks rauäteekaru ü!e 
Euroopa-wenemaalt äiberi.

Linnad:
Wjatka alud Vjatka jõe kaläal ja kõkja rauätee ääres, kaup

led wiljaga. ?erm atud Kooma jõe kaläal ja rauätee ääres, 
luurtükiwobrik; äiberilt weetakte sinna palju kaupa, mis Lti^kni- 
Nowgoroäi loaäale wiiäakse. — lekaterlnburg on täktis mäe
tööstuse linn ja wabrikutewalitsuse kelkkokt, rauätee ääres, mis 
ketrogradilt äiberi läkeb. Orenburg (üle l00.000 elan.) asub 
Uraali jõe kaläal; liin waketatakse kaupu Kelk-Ma rak- 
wastega.

7. 5tep!mao.
ätepimaaks nimetatakse 5uur-^?enemaa kagupoolset osa Vani 

jõest id; pool.
Maapind on ätepimaal tasane, ainult põkja pool leiäub Kesk- 

»?enemaa kõrgenäiku mäekaruliä. Läänepoolses jaos on käää 
mustamullamaaä leiäa, kuna iäa poo! kokati liiw ja sawi päe- 
wawolgele tulewaä.

ätepimaal on kuiw mannermaakliima. äuwel on sääl palaw, 
oga talwel külm suurte lumetuiskuäega.

Metsi ei ole ätepimaal olemaski, waiä sääl on suureä 
roktlaaneä, miäa stepp iäeks kutsutakse. Koki koswob stepis 
mehekõrguseks ja maa on lage kui meri. (w. pilt 51, IKK. 51.) 
ätepimaa on wäga rikas kiwjsöe ja soola poolelt. Kiwi- 
lüsa koewotakle Doni mägeäelt ja kõige täktlamaä loolajärweä 
on Elton ja Vaskuntlkak.

Elonikuä on ätepimaal mitmekesised; kõige enam on luur- 
ja wäikewenelali. kääle nenäe elawaä liin weel lakslaseä, 
tatarlaleä, kalmõkid, kirgiislaseä. Ka eeltlali on liia elama asu
nud. Kakwa päätegewus ätepimaal on karjakaswatamine. 
Kariloomade ja koduste kaswatamine on wäga laialine. Ka 
põlluharimine hakkab wiimasel ajal koogu wõtmo ja lääne poo! 
tektakle stepid põldudeks. Liin külwatokse rukkid, otre, kaeru, 
nilu ja lürgi nisu, kaswatotakse wiinamarju ja tubakat. Kala
püüdmisest toiäawaä endid need, kes jõgede ja merede ääres 
elawaä. vabrikutööstus ei ole suur.

Linnad:
Nowo-Ilkerkask, kalakatemaa walitluse asupaik. — lagan 

rog, Mowi mere ääres, on täktis kauplulekokt. — Kostow 
(ligi 200.000 elan.) Doni ääres, kaupleb linaseemnelega ja 
wihogo. Rstrakan (üle 150.000 elan.), wolga jõe kaldal, on 
täktis kauplulekokt Euroopa-^enemaa, Kaukaasia ja Kelk-flasia 
wakel.
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Ukraina.
Ukraina ebk ^äike-Venemaa asub äuur-^enemaolt eäela 

pool, pääasjolikult Vnjepri jõgikonnas, ja ulatab kuni Musta 
mereni.

Maapinna ekitule poolelt on Ukraina läänepoolses osas kuni 
400 meetri kõrgune kiltmaa, lügowate jõeorguäe ja kurislikkuäega. 
läa ja põbja poole läbeb see kiltmaa laumoks. Maastikku too- 
waä liin lügawaä jõeoruä ja -kuristikuä mitmekeliäust. Mnull 
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Kirdepoolne ola on künkline. Krimmi poolloorel on lauria 
mäe<1. Loode pool, Vnjepri karu Pripjati jõgikonna madalj- 
Ku5 leidub suurel kulgal järrvi ning rabasid. lurbarabad anna- 
road kääd küttematerjaali. ILtetli leidub pääasjolikult jõgede 
orgudes, Siin aluwad ka külad ja talud. Kaudkiwi ja paekiwi 
tarwitatakle ekitusmaterjaaliks, ning walmistatokle nendest kiwi- 
seltsidest treppisid, kauarislilid ja raidkujusid. Kipsi neetakse 
nälja ja liimakiwjst walmistatakse weskikiwa. Kirde pool iseäranis 
on peene soni (kaoliini) lademeid olemas, millest akjupotta ja 
kõiksugu tarberiistu nolmistatakte. MustnmuIIa pinda leidub 
Ukraina idapoolses osas. Krimmi poolsaarel on aluspind ena
masti liiwane, kuid leidub ka sawist ja lubjast maapinda. — 
Kliima on pekme ja ükelugune iseäranis Krimmi poolsaare lõuna
poolsel küljel, kus taine peaaegu enam tundagi ei ole.

lõgedel on siin wäga tasane jooks, kuid kewadel sllnnitawad 
jõed oma kallastel suurt weeuputusj. Siitmaa jõgedel on kartli
kult parem kallas kõrge ja pakem kallas madal. Elanikud on 
suuremalt osalt wäikewenelased, pääle selle elawod siin weel 
luurwenelased, juudid, poolakad ja teised.

Ct rakwclt siin wõrdlemisi paksult elab ning kingemaa tükid 
sagedasti wäga wäiksed (alla 1 desj.) on, siis rändab siit iga 
aasta kulk inimesi Siberisse ja mujale. lolupojod kariwad siin 
põldu wananenud miilil, kus juures põllud kolmeks osaks jaga
takse. kokutaiwede kaswatomine loomade toiduks, on siin tund
mata. põllutöömalinaid torwitatakse ainult mõisates. kakwa 
pää sissetuleku allikaks on põllutöö, aiatööstus jo karjakaswatamine. 
Kõrswilja kõrwal kaswotatakle kartulid, sukkrunairid, tubakat, 
lina ja kanepit, põllutöö kannatab sagedasti kakjulikkude putu
kate ja rakeladude läbi, vedades kaswatotakse puuwilja, mis 
osalt kuiwatatult müügile läkeb. Idapoolsetes maakondades 
kaswatatakse ka meloonilid ja albuutilid. Koduloomadelt peetakse 
kõbusid, lorwloomi, lambaid, ligu ja kitsi; kirde pool on ka ko
dulindude koswatamine nimetornisewäärt. Loode pool on metsa
tööstus täktis: palkilid ja laudu weetakle luurel kulgal wäija- 
maale. Vabrikutööstuses on sukkruwabrikud kõige tälü- 
samad, ka jakuweskid ja tubakawobrikud on nimetamilewäärt.

Kaubawedu läkeb juurelt osalt Vnjepri jõe ja Odessa linna 
kaudu.

läktlamod linnad:
Kilew, Vnjepri jõe paremal mägisel kaldal, (500.000 elan.) 

on wäga mana »7ene linn, Ukraina karidule, tööstuse ning kau
banduse kelkkokt. Siin on palju lukkru-, wiina- ja maiusasjade- 
wabrikuid. Linnas on ülikool ja politeknikum. likernigow, 
Vesna jõe kaldal, kaupleb wilja ja kanepiga. N^erkinis alub 
keeleteaduse instituut, linn kaupleb tubakaga ja kurkidega, poi- 
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laama, kaupleb rokkesti miila ja kodustega. Krementlkug, 
Vnjepri jõe ääres, on Liibawi - Komnõ rauätee lõpujaam; 
tee - rauätee ükendab Läänemerd vnjepri jõgikonnaga. Linnas 
on tubakawabrikuä; tiin kaubeldakse - wiljaga, willaga ja 
mettaga.

Nriwoi Kag i juures on täkttoä rauokoewonäuteä. — Odessa 
(600.000 elon.), lNusta mere kaläal, kõige täkttom kauplulekokt 
Lõuna venemaal, on oma täkttute poolest esimene saäam lllusta 
mere ääres; ülikool, palju wabrikuiä ja muiä tekaseiä. Niko
lajevi, (üle 100 000 elan.), Lõuna-bugi kaläal, on sõjalaäam ja

114. Ukraina talupoja pere.

kmbalinn. — lelitawetgraä, (100.000 elan.), kaupleb kariloo
madega ja kodustega. lekaterinoslaw, (üle 150.000 elan.), 
Vnjepri jõe kaläal, kaupleb wiljaga, soolaga jne. — Sakmut i 
iõkeäal on kiwisoola ja kiwisöe kaewanäuleä.

Zewastopol, Krimmi poolsaarel on sõjalaäam. — lalta olud 
Krimmi poolsaare lõunalermal, aiatõöstus ja mere-lupeluskokaä. 
Linna ümbruses on palju suwemajaliä ja enä. keiserlikuä lossiä. 
Üks kõige toredamatest lossidest on siin N l u p k a loss, keodoossia 
on kõige täklsam Krimmi poolsaare kaubasadam.
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Loode-Curoopa.°
põõle Islandi ja mõne wäkema saare tulewad Loode Euroopa 

juure briti saared, Oaanimaa ja Lkandinaawia poolsaar ormoto. 
Aterekallaste wormide, kliima, taimede, elajate ja rakma poolelt 
on nimetatud maadel suur tarnadus üksteisega. Ka äoomemaa! 
on enam larnadust Loode-Euroopaga kui Ida Euroopaga,

Alerekalda wormi poolest on need maad wäga rikkad pool
saarte, neemede, laktede ja käärude poolest. Kliima on siin nih
keni, kui mujal Euroopas, Looja merewoolu Ooltklromi tõttu on 
liin ka toem kliima, kui harilikult nende laiutekraadide all. Oolt- 
stromi mõjul on taimel Iirimaa! toem kui Milanos, ja Atlandi 
mere mesi on taimel kõkja Aorra rannas toem kui mesi Mustas 
meres, Looja kliima tõttu wõib siin nende laiutekraadide all, 
kus Aasias ja Ameerikas maapind üles ei sulagi, meel põldu 
harida. Aäit. walmiwad Lkandinaawia poolsaare lõõneronnos 
õunad meel 66^/2 laiusekraadi all, kirsid 66 kraadi all ja nisu 
64 kraadi all. Kuni 70 laiuskraadini kosmatatakle meel olre, - 
kaeru ja kartulid. Antama kaugele ulatab ka männimetsade 
põhjapoolne piir.

Aarimileks kõlbulikku maad on oga üleüldse wäbe. Luured 
maapinna jaod on järwede, turbasoode ja rabade all, millede 
tekkimist niiske kliima jõudsasti on edendanud. Karjamaadest ei 
ole puudust. äe'.lepäralt on koduloomade koswatamine tiin taktis 
tõõbaru. Luur jagu nimetatud maade elanikkudest saab oma 
ülespidamise kalapüügist. Iseäranis täktis on heeringate ja 
roknakaloäe elik roolskääride püük, Liin elawod rabwod on 
suuremalt jaolt Oermaani tugukorult heledate silmadega, walkjate 
juukstega ja kõma kehaehitutega.

äoomemaa.
l (Z70.000 Hj-kilom. Z.ooo.ooo elan.)

Euroopa põhjapoolses osas, Eestimaast põhja pool, Loome 
lohe läbi temast lahutatud, atub Loome wadariik. äoomemaa piiriks 
on põkja pool Norramaa, lääne pool Aootlimaa ja põhja lokt, 
lõuna pool Loome lokt ja ida pool weriemao. äoomemaa mere
rannad on suuremalt osalt kõrged ning kaljused, kus karid laewa- 
tõitu takistawad, iseäranis udule! ilmal. Luurel kulgal tiin lei- 
duwad merekäärud pakuwad käid sadamaid. Oa kindlaks teh
tud, et Loomemao rand, niisama kui Eestimaa oma, pikkamisi 
kerkib, umbes 2—3 jalga loja aasta jooksul. Lelle tõttu on ka 
maja olnud mõnda sadamalinna teise koka pääle üle miia (näit, 
kori ja t.), selt ajajooksul oli kalda kerkimise tõttu meri linnast 
ikka enam ja enam taganenud. Et Läänemeri mähe soolane on, 
siis külmab ta taimel laialt kinni. äoomemaa edelapoolne rand 
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on käärudelt käige rikkam, liin leiäub ka kõige enam laari, mil
ledelt Nkwena kaared kõige täktlamad on.

Maapind, äoomemaa on alg.oja lademetelt (raudkiwilt 
ja t.) põbjaga laulikmaa, mis ainult kokati üle 200 meetr. mere
pinnalt kõrgemale tõuleb. äee fenno-äkandia laulikmaa ulatab 
lääne pool üle Nootlimaa Norramaani ja läbeb keskel nii mada
laks, et ta kõkja lake sünnitab. põkja lakelt ida pool alub 
äoomemaa, lääne poo! — Nootlimaa. Meie leiame liin wäga 
arwa alg-aja lademete paäl merewee tegewule läbi lündinud 
lademeid (liiwakiwi, marmor ja m.). — luule ja lademete läbi 
lajatukandete ja miljonite aastate jooklul on alg aja mäed ja 
kõrgendikud tasandatud, lleäranis luur'> muudatuli sündis liin 
jääajal, kus äoomemaa luure äkandinaawia-wene jääliugustiku 
all oli, mis loode poolt kogu poole wäga pikkamisi edasi nikkus. 
lää liikumise läbi tekkisid liin kaljule! maapinnal luured praod, 
maod ja orud, mis pääle wee kadumise mailamaa! meega täide
tuks jäid ja järwi ning soolid lünnitolid. Mis liin karilikult 
mägedeks nimetatakse, ei ole muud kui järwede ja jõgede wakel 
olewad weelokkmed, l. t. seismajäänud kaljujaod. Kõige kõrge
mad an need weelokkmed äoomemaa põkjapoolles okas, põkja- 
täämere ja Läänemere põkja lake jõgikondade wakel. läktsam 
nendest on kuni 600 meetr. kõrge „Maanlelka" („maalelg") 
— graniidi maaseljak, mis Norra-Nootlimaa raja äärelt algab ja 
läält lõuna poole pöörab, kus ta mitmesse karusse jaguneb. — 
äuured koljud on sammaldega ja okaspuudega kaetud, kelle 
juurewarred sagedasti üsna paljalt maapinnal näka on. iseära
liseks täktlaks äoomemaa looduslikeks rikkuseks peab turwalt 
nimetama, mis alles wiimalel ajal kütte- ja wäetisainena laiemalt 
on torwitulele wõetud.

pool kõigelt äoomemaa pinnalt on põllukarimileks täitsa 
kõlbmata, 40v^ on metla all ja ainult ioo/o kõigelt maapinnalt 
on kartmiseks kõlbulik lawine wõi liiwane põld.

lärwed ja jõed. Mitte kuskil maakera pinnal ei leia meie 
niipalju järwi kui äoomemaa!, mille päralt keda maad ka 
„tukande järwe maaks" küütakle. Kõikidel äoomemaa 
järwede! on wäga loogelised kaldad, weli on nendes leige, 
tärwed on liin suuremalt õlalt kärestikkudelt ning koskedelt 
rikaste jõgede läbi ükendatud. Niisamasugused on ka need jõed, 
millede läbi järwed oma wee merde laadawod. äaima järw, 
kõige suurem äoomemaa järwede lealt, on tõepoolest suur järwede 
kogu, äaima kaewand übendab järwe äoome lakega. 
äoome lake ääres, kus äaima kaanal algab, asub täktis viiburi 
koubalinn. äaima järwest woolab u o k l a jõgi (kuulsa l ni
ru atra kosega) Laadoga järwe. äaima järwe ääres asub 
tuttaw suwituskokt Lappeenra nt a(MIImanllrand).— päijäne 
järw saadab oma wee K^mmene jõe kaudu äoome lakte. 
Näsj, Oulu ja Kemi järwed laadawad oma wee põkja lakte.
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Näki järwe juures on lampere meekolk, kõige toredam ja 
luurepäralilem kuroopa weekoskecle sealt. äelle weekole jõud 
paned lampere tööstuse ringkonna wabrikutes ja töökodades 
masinad käima. äün alud Hali järcoe katclal üks kõige täbtlo- 
matelt äoomemoa wabrikulinnadest lampere (lammertors), 
puuwillale riide, kslewi-, paberi- ja malinawobrikutega.

Kliima. leiste sellesama geograafilise laiule all oiewale 
moaäega wõrreläes, on äoomemao keskmine aostotemperotuur 
kõrgem, kus juures liin talro pebmem on ja lumi jabeäom.

kääle lelle on äoomemao kliima kaunis niiske. Neid kliima 
omaäuli wõib lellega seletaäa, et äoomemaa Ntlandi ookeani 
läbeäal olud, aga meel enam lellega, et liin läänetuuled walit- 
sewad. Kewode algab liin biljemalt kui kartlikult lelle loiule 
all, lelt lularv mere jää jakutab õku ära. Lademeid on kõige 
rokkem lõuna pool. V^äga kokjulikuks näktuleks peab liin lo- 
geäaiä, aga täiesti jukuslili kommikukülmali orwoma, mis kewode 
poole luwet, ileäronis kortulipõ dudele luurt kakju teemad, ja 
kartul on liin robwa päätoiäuoine.

laimekalw. Kõrgendikud põkjorajal wälja arwatud, alub 
äoomernaa okasmetloäe wöös, männi-, ja kuulepuu- 
äego, milleäe leos kaäakas, kolk, baam, lepp ette 
tulecoaä. kükilt ja otra külwatokle kuni põkja nobajooneni, 
kaera, lina ja kanepi koswatus lõpeb lõuna pool lellelt 
joonelt ära.

kakwas. Loomemaa elonikkuäelt on üle 86v o meie kõige 
läkemaä lugulaleä — loo ml ale cl, umbes 13'/20/o on liin 
rootslasi ja ümber teili rokrooiä (menela/i ja 
I a p I o li).

kakwa täö ja aineline ning kariciusiine järg, äuurte 
mellaäe tõttu on ka wäljcweetawad palgiä robmole täktloks 
sissetuleku allikaks laonucl. Metsad on Loomemoo rikkuseks, 
sellepärast kontakte liin ka metlaäe eelt luurt koolt. Metsad on 
tükkiäeks jaotatud; iga aasta raiutakse üks tükk moka, nõnda 
et leni kui roiimane metsatükk moka on raiutud, esimene ola 
juba jällegi polgimetlaks on sirgunud. — Metsa ja metloloaduli 
(maiku ja tõrwo) weetokle Loomelt kõbjo lake ääres, Oulu jõe
suus oluwa Oulu (Uleaborg i) sadamalinna kaudu wälja. kuu
kaupa meetakle wälja ka Loome lobe ääres aluwate Kotka ja 
Vviiburi sadamalinnade kaudu.

lltäetäästus on Loomemaoi ka kaunis kõrgel järjel. 
Iseäranis palju murtakse roudkiwi. äoomemoa elanikkude pää- 
mure on põllutöö, mida koolega tebtakle. Kuid põllupind ci 
ole liin wiljosigitaw, maid suuremalt osalt kaljune ja soone. 
Lellepäralt nõuab maa põllukstegemine palju aega ja waewa. 
Liin koswonud wiija ei jätku mitte kõigile, maid seda tuuakse 
wäljamaalt juurde, Ninult kitsal ranna-lausikmaal on põllupind 
parem, äün külmotakse rukilt, kaera ja lina.
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Karjokaswatamine on Loomes kästi edenenud ja 
onnob paljudele päätoidult. piimatalituled on liin eeskujulikult 
lisle läätud. piimasaadustest on wõi kõige täktsam.

Mere ja järwede kallastel püütakse luurel kulgal kalu, 
äelle paale rvaatamata, et Loomes kiwisüli ei leiäu, seilab w a b- 
rikutööstus liin kaunis kõrgel järjel, Loomlaled oskasid 
oma weekoskede jõudu tarwitada: kukkuwat weejõudu sun
disid nad elektrimalinaid liikuma panema, ning wiimaled on- 
nawad wabrikutele ja tekastele tormilist elektrijõudu mootorite 
käimapanemileks. Kõige täktlamad on liin paberi-, lõuendi-, 
puuwillale riide-, tuletiku-ja rauawabrikud. Loome 
wabrikulinnadest on kampere kõrwal nimetamilewäärt lurku 
(^bo) Loome edelapoolsel kaldal.

ttaridule poolelt leilawad soomlased kõrgel järjel, kirjooska- 
mataid ei ole Loomes peaaegu olemaski.

Kaubandus. Loomemaalt weetakle wälja Lääne-Euroopasle 
pääle metla ja metsasaaduste kõige enam w 6 id. Loome wabri- 
kukaupa tarwitob rakwas liin suuremalt jaolt ile ära. wenemaale 
saadetakse paberit, klaali, malmi ja lõuendit. Loome- 
moale weetakle leiba ja teili toiduaineid, lukkrut, kobwi, 
Petroleum i, rauda ja mitmesuguseid mabrikutäästulele tor- 
wilikka tooreid aineid. Kaubalinnadelt wõiks weel nimetada 
lornio (olub lornio jõesuus, kaupleb nokkadega), lurku ja 
ttango (biangö) mõlemad Loome edelapoolsel rannal. llango 
on ka täktis lupeluskokt ja sadamalinn. Läält kaudu sõidab 
iga aasta kulk wäljorändajaid Loomelt wäljamaole omale uut 
kodukokta ollima.

Kõige täktsam Loome tööstuse- ja koubalinn on — ttellingi 
(ttellingtors) 150.000 elan., äoomemoa päälinn, Kaotsi kuninga 
6ustat-Kdolfi asutatud. Liin linnas on äoomemoa kõrgemad 
walitlule alutuled ja ülikool ning politeknikum. Helsingi on 
täiesti suuremate Lääne-Euroopo linnade laadi, siin on suured 
awalikud platsid, laiad ning puktad uulitsad ja kenad jolutamise- 
poigad; ka rokwa kää käekäigu eelt koolitlewad ja käätegewad 
akutuled on otstorbekokaselt korraldatud, blellingi on äoomemoa 
täktsam tööstuse- ja koubalinn. Mere posit käitleb linna tugew 
Vssiabor! (Lweaborg) kindlus („9õkjamaa 6ibraltar").

Lkanclinaawia poolsaar.
Kõige suurem Euroopa poolsaar Lkandinaawia (770.000 

jD-kilom.) seisab Läänemere kõkja lake ja l?õkja läämere wakel 
mannermaaga ükendules^ Liit läkeb ta /Mändi ookeani ja Lääne
mere wakel edela poole. Lkandinaawia lõunapoolne ots on 
laiem ja jaguneb äkager-Kaki lake läbi kabeks wäkemaks 
poolsaareks.

10
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'21. 5kan6inciawia poollaare ja Oaanimaa kaart.
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Maapind. kooltaare läänepoolne jagu, Norramaa, on kõrge 
kiltmaa (suuremalt osalt üle 1000 m. üle merepinna), lääne pool 
kõrgete, järsult merde langemale kallastega, 
äee kiltmaa on jõeorguäe ja merelaktede läbi 
mitmesse osasse jaotatuä, mis tjesäiäeks 
kutsutakse, fjeldid on igawete lumega koetuä 
ja nenäest ulatamad suureä jääliugustikuä alla 
orguäesse. sjeldides leiäub kuni 2600 meetr. 
kõrgeid mäetipputiä (näit. Oaldböpig 1o- 
tuntjeläis). Nõnda kui meil Loome lake lõu
nakaldal Eestimaa kõrge paekallas („glint«) 
järsult alla langeb, nii on ka Norra kiltmaa 
idapiir Lkondinaawia poolsaarel järku kallaku 
(„KIint«) läbi ära täbendatud. Lee järsk 
kallak läbeb Lkandinaawia poolsaarest pikuti 
läbi, lõuna pool, 5tovanger'i linna juurelt al
gudes ja põbja pool, Loome rajal lõppedes.

Nimetatud järsust kallakut! ida pool, 
Nootlimaal, on rauakimi põbjoga tasandik, 
millelt meie äoomemoa kirjelduses kõnelesime. 
Nootlimaal on selle tasandiku lõunapoolseks 
piiriks lautikmaa, mis äkager-Nakitt algab ja 
Läänemereni ulatab. Lellel lautikmaal on 
terme rida tuuri järmi (Mener, ^etter, 
Nlälar). Lellelt lausikmaast lõuna pool on 
Lõuna-Nootsj künkline maa, jää ajal tekkinud 
paksu moreenkottega.

Lkandinaowio läänerannal on bulk nee- 
mesid, pooltaari ja käärutid. Need käärud 
on kitsad, barilikult ka lligamad ja sagedasti 
üle 100 wersta pikad; neid piiramad mõle
malt poolt kõrged kaljuseinad. Neid käärutid 
nimetatakse merekooludeks ebk fjordi
deks. fordid ei läbe mitte otte mannermaa 
tiste, maid on maga keerulised ja sopilised. 
fjordid ja nende pikendusteks olewad orud 
pakumad toredaid maatepiltitid.

Norra lõunapoolses osas on t< ristiania- 
fjord kõige suurem merekoold. lema piken
duseks on Norramaa kõige täbttama jõe 
O l o mi org. Läänerannas on Nordanger-, 
äogne-ja Irondbjemtjord kõige täbt- 
tamod.

Lääneronda mööda, põbja poole kuni 
Nordk^ni neemeni, on suur bulk kaljuloa- 
rekesi, mida skäärideks kutsutakse. Mida 
kaugemale rannalt, teda madalamad ja wäbe-
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mad on need saarekesed. Kus nad ara lõpewad, läal on roeei 
kaugel weealuleid kaljusid leida. Need saarekesed ja kaljud on 
meresõitjatele roaga bädaobtlikud, teed nende wabelt leiab ainult 
Norra Kalamee5 ja loots, põbja pool nobajoont, 68. põbjaloiule- 
kraadi oli, on kõige suurem saorekeste kogu Norra rannas: 
Latot'i saarestik.

löeä ja järwecl. Lkandinaawia poolsaarel on robkesti jõge- 
sicl ja järwi. lõed jooklewod siin suuremalt jaolt kagu poole, 
sett sinnapoole läkeb poolsaar laumaks. Lkandinaawia lääne
rannas langecvaä mäeä järsku merde, sellepärast siin suuri jõge
sid ei ole, maid jõed woolaroad kobiledes koljudest alla, õige 
suuri weekoski sünnitades, Luur ola maapinnast on järwede 
all, Nootlimaal üle 8 prots. kõigest maapinnast. Ka Kootlimaa 
jõed ei ole suurelt jaolt muud, kui rida kitsaid järvoekesj, mis 
üksteisega weekoskedest rikaste jõgede läbi ükendutes seisacoad.

pääle äoomemoa rajal olema lorneä ja tema borujõe 
LNuonio on Lkandinaawia poolsaare idapoolses osas kõige 
täbtlamad jõed N a I ja l<Iar, milledest miimane suurde ^ener'i 
järwe woolob. Lellelt järwelt jookseb 6äta (jääta) jõgi Kattegati 
wäina. setteri järwelt woolob lito ta la jõgi Läänemerde. 
Mõlemad järwed on kaanali läbi übendotud ja Motalo jõgi kaa- 
nali läbi laemalõidule kõlbulikuks tebtud. Niiwiisi on nende nõnda 
nim. 6 6 ta laewalõidu kaanali te läbi Läänemeri Lakla- 
merega übendotud.

Kliima ja loodus, Lkandinaawia poolsaare madalamates 
kobtades waiitleb niiske ja paras merekliima, kuna igawele lume 
ja jääliugustikkudega kaetud Norra kiltmaal kliima wäga kore 
on. kt pilwed edelatuultega tulewad, siis saamad mägede lääne
küljed enam lademeid kui poolsaare idapoolne osa, Nootsimao. 
poolsaare läänekaldad on Loltltromi mõju läbi loemad kui Koot- 
simao. Lumi on poolsaare idapoolses osas loeni kui läänepoolses, 
oga taim palju külmem ja robkete lumesadudega, iseäranis 60. 
põbjalaiuse-kraadilt põbja pool, poolsaare lõunapoolses õlas kas- 
wowod ka juba tamme- ja pukipuud. Ülepää on Lkandinaawia 
poolsaar oma looduse poolelt üks kõige waesematelt Euroopa maa
delt. Luur ola maapinnalt on igawele lumega, jääliugustikkudega 
ja kaljudega kaetud, wõi loode ja järwede all. Lellepäralt elab 
siin ka wäbe rabmait, nimelt tO inim. t jD-kilom.

Kaotsi kuningriik.
(ligi 450.000 Llj-kilom. ja 5V2 milj, elan.)

kt Kootlimoa (Koolli k. äverige) Läänemere ääres asub, 
siis on tal lelle mere kaudu elaw läbikäimine Euroopa manner
maaga. Lelle tõttu on ka Kootlimaa ajutiselt Lälnemerel tõbilat 
osa mänginud ja oli 17 aastasaja lõpul peaaegu kõik lelle mere 
rannamaad oma alla.beitnud.
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wägo läkitaks rakwo sissetulekuallikaks koottimoal on 
metsaä. kiwisöe puuäusel iarwitaiakse puiä ka wabrikutes 
küteks. pääse selle weetokte puiä põkja lakie woolawate jõgeäe 
kauclu suurel kuiga! wälja, iseäranis Inglismaale. — Rootslaste 
paätöö on põllukarimine. Iseäranis Lõuna-koottimaal 
seisab põllutöö kõrgel järjel, sest et kliima siin soem ja 
pSIiupinä parem on. äiin on suureä tasanäikuä wiljapõläuäeks 
muuäetuä. kroegu on wili koottimaa kõige täktsam wäljaweo- 
kaup (pääasjalikult kaeru Inglismaale). Mäetöõon koot- 
simaal Sitswal järjel. lakttaä on kesk koottimoal vali jõgikonna 
raua kaewanäuieä ja magneetraua-mäeä põkja pool, kaotsi rauä 
on oma puktute ja sitkuse poosest kuulus. lööstusekaruä on 
maotooäete kokateä: mäetöö, puu-ja metallitööstus.

koottimoa rikkus seisab põllukarimises, met- 
saäes, mäekaewanäustesjaweekoskeäejõus, kuiä 
wiimoseiä iarwitaiakse alles jaolt.

kimetamttewäärt on ka kalapüük mereranäaäel ja jär- 
wecles. Ekk küll rokwas kootsimaal nii mitmel töö alal omale 
eluülespiäamist wõib leiäa, ränäab siit iga aasta palju rokwali 
wälja.

pääle 6ermaoni sugukarutt rootslaste (kaotsi k. svenskar) 
elawaä weel äoomemoa rajal toomlaseä ja põkja pool laplateä.

koottimaa päälinn on Siockkolm (üle 400.000 elan.), wilja- 
rikka ja toreäo ümbrusega wäina ääres, mis Mälari järwe Lääne
merega ükenäab. ätockkolm on üks kõige ilusamatest linnaäest 
Euroopas. 7a on kõige täktsam Koottimaa kaubanäute- ja töös- 
tuselinn. äün on ka ülikool. Vali jõgikonnas asuwate Kaotsi 
mäetöö-Iinnaäe saacluli weetakte 6eile (jewle) kaubalinna kauäu 
wälja.

ätockkolmitt lõuna pool, Läänemere ääres, asub ätockkolmi 
järel kaotsi kõige täktsam tõöstutelinn Norrköping (norttköping). 
Ööta jõesuus on kootti teine koubalinn 6äteborg (jööteborj, 140.000 
elan.), suurte wobrikutego. Oöteborg on suure weetee ääres, mis 
jõgeäe ja kaewanäite abil kattegati wäina Läänemerega ükenäab. 
äuncli wäina ääres, kopenkageni wastas, olub Kaotsi kolmas 
koubalinn Malmö, äiit sõiäowoä ouruloewaä vaoni- ja äaksa- 
maale.

Norra kuningriik.
(ligi Z25 000 LII kilom. ja ligi z milj, elan )

korra kiltmaal on wäga karm looäus, sellepärast elab siin 
kaugelt suurem osa rakwalt külmaäe põkja- ja kiräetuuite eest 
koitstuä ktlanäi ookeani merekooluäe ranäaäel. äiin on Oottitromi 
merewoolu tõttu kliima palju soem kui korilikult sellesama laiuse 
kraaäiäe all. kalapüügi ja merekaubanäuse läbi ela- 
tawaä enäiä siin ka 2/z Kõigist korramaa elanikkuäeit. luba 
keskajal oliä norralaseä, normanniäe nime all, kui julgeä mere
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sõitjad ja kardetawad mererööwlid tuttawad. Oma meresõitudel 
on nad Islandi saarele, Oröönimaale ja kõkja-klmeerika manner
maa kirdepoolsele rannale jõudnud.

iile tsa- ja puutöö st us annowacl norralastele ka kääd 
sissetulekut, selt wiies osa Llorra maapinnalt on metsaga kaetucl 
(kuused, männid ja kased.)

Kicoilõe puudumise tõttu ei ole «vabrikutööstus, iseäranis liin 
leitowote metallide ümbertöötamine, mitte edenenud, lett leraw- 
mögede saartelt toodawalt kiwilöelt ei jätku kuigi palju, vabri
kutööstusel on liin oga suur tulewik, kui suurte weekoskede jõudu 
(^walge kivvilüli") mölinate käimapanemileks wabrikutex 
enam tarwitulele wõetakle.

kaale kalade (suured turlakolod, beeringad ja m.) wee- 
takle Norramaalt kõige enam metsa, puukaupa ja paberit coölja.

Nakwakaridule poolelt on Norramaa üks esimestelt kuroopa 
riikide leos, lett waemalt leidub liin inimest, kes lugeda ja kir
jutada ei oska. Nativoakoolis on Õpetus sunduslik ja maksuta.

Norra kuningriigi paälinn ja tööstuse, kaubanduse ja voaimu- 
elu kelkkokt on Kristiania (üle 1/4 milj, elan.), Kristianiatjardi 
kaldal, äee linn on ka sellepoolest täktsaks saanud, et ta ümbru
ses wiljorikkad põllud ja suured rauolodemed on. kaale lelle on 
linnal kää sadam ja ta on raudteede läbi kõikide äkandinaawia 
poolsaare täktlamate linnadega — 5tockkolm'i, Oöteborg i ja 
Irondkjem'iga ükendatud. Nurulaewade abi! seilab Xriätiania 
taktlamate inglile ja Läänemere linnadega ükenduses. Norramaa 
lõunapoolses otsas on Kristiansand i sadamalinn; ta on korra- 
paralilemalt ekitatud linn Norramaal, viimasest loode pool on 
Stavanger, maga taktis keeringapüügi poolelt. Norra lääne
rannas, Nardanger- ja äognetjordi wakel asub Sergen, kalakaup- 
lule poolest kõige täktlam Norra sadamalinn. Iseäranis palju 
«veetakse liit keeringaid ja kuirvatatud turlakaiu «välja, õergeni 
maakond on wäga niiske kliimaga; wikma sajab siin Õige rok- 
kesti. kergenilt põkja pool on Irondkjem, rviljarikkas maakon
nas. Linn on raudteede läbi Läänemerega ja äkager-Nakiga üken
datud. wälja weetokse siil puid, aiarviljo ja maske. Narvik'L 
linna kaudu weetokse lerawmägede saarestikult kiwisüii Norra- 
ja Nootlimaale. kõkja-läämere kaldal on NammerfeN, kõige 
põkjapoollem linn maakera pinnal. Detsembrikuu sees ei tõuse 
päike siin terme nädala jooksul ja niisama ei läke päike suwel 
juulikuus nädala jooksul looja, äellel linnakesel on kää sadam, 
mis ilmaski kinni ei külma.

Oaani kuningriik.
(ilma asumaadeta 40.000 Hj-kilom. ja ligi 3.000.000 in.)

Lee «väike riik alub Jüti poolsaarel ja sellelt ida pool ole-- 
wate saarte pääi. viimastelt on äeeland ekk äjälland, sünen.
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(loban), Langetan d, dalster ja Õornbolm 
kõige täbtlomad. tikandi meres on säröeri saarestik ja 
Islandi laar Oaani päralt,

Oaanimaa läänepoolseks piiriks on äakia meri, põbjapool- 
seks äkager-Kak'i ja Kattegati robinad ja idapoolseks 
rajaks Läänemeri. Lõuna pool puutub ta äaktamaa külge. Oma 
õnneliku leisukoba tõttu äakta ja Läänemere wabel walittes 
wäike Oaani riik mitme aastasaja jooksul laewatõidu üle mõlemate 
merede kaudu.

Maapind ja loodus. Maapinna poolest on Mi poolsaar 
jääaja moreenlodemetega kaetud lausikmaa. äelle poolsaare 
idakallast mööda läbeb rida künkaid kuni poolsaare põbjapoolse 
tipuni. Lteed künkad on jaolt tamme- ja pukimetsadega kaetud. 
Küngaste wabel on Uimate tawipinnoga orud, bääde põldude ja 
aasadega. Mägesid Oaonimaal ei olegi. Idarannas on suured 
lügawad merekoolud, bääde sadamatega. Merekooludelt on 
Limtjord kõige täbtlam. Idarannal asub ka tööstuse ja kauba- 
Unn Närbus (aorbus).

Lääne pool on maapind tasane ja madal, wäga kebwa toote 
ja Uimase pinnaga. Narma leidub tiin Uimalt lawipinda ja 
ubtmaad, kus põllukarimine ja karja-, iseäranis lambakaswata- 
mine wõimalik on. Madal Uimane läänerand on luitede ja 
otalt ka muldede läbi merewoogude eest kaitstud, äiin on 
bulk londutid, mis nüüd otalt kuiwaks on lastud ja karjamaaks 
muudetud. leited on kõige kurwemad maakobad Oaonimaal. 
Mi poolsaare läänerannas puuduwad merelabed ja selle tõttu 
ka sadamad, äagedad tormid teemad ta meresõitjatele bädo- 
obtlikuks.

Oaanimaa saartest on ainult 60rnkolm künkline, teised 
on madala ja lau maapinnaga, põllupind on siin tamme ning 
wiljorikas ja annab bääd wilja- ning beinataaki. Oaani saarte 
suurem ilu on toredad pukimetsad.

äaarte wabelt läbi wiiwad kolm wäina: 5 und, 5uur ja 
^äike Õelt Läänemerelt äaksa merde. Kõige täbtlam nendelt, 
lett kõige läbem ja otsem, on Lund (Öretund), äe^londi saare ja 
äkandinaawia paoltaare wabel.

Kliima. Oaanimaa! on täiesti pebme merekliima. Keskmine 
oastatemperatuur on Jüti poolsaarel -^-7 kuni -l-ZOO. Läänerannas 
on kliima natuke toem kui idaronnas, Jüti poolsaarel külmem 
kui saarte pääl, kus taimel sagedasti ei külmetagi.

Kakwas. Oaanlated on Oermaani tugubarutt ja Luterule 
usku. Ood räägiwad Oaani keelt, mis ka Norramaal kirjakeeleks 
on. Kaotsi keelega on Oaani keelel tuur tarnadus, Kabwaba- 
ridule poolelt leltab Oaanimaa Euroopa riikide seas esimesel 
kobal,

Oaanimaa elanikkude päätöö on põliubarimine ja 
karjakaswatamine. Illõlemad on tiin kõrgel järjel, et nad 
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teistele rabwastele eeskujuks wõiwad olla, Nukki kõrwal kül- 
watakle kaeru ja wäiklel möödu! nilu. Ka lubkrunairi 
kaswatamine on wiimasel ojal jõudsasti edenenud. Koduloomadelt 
kaswatatakle bo kulid, weileicl, lambaid ja ligu, äuurt 
rõkku pandakle piimatalitule ja iseäranis w õ i walmibtamile 
pääle.

Nannarakwale annab ka kalapüük üke jao päätoidust.
Vabrikutööstus ei ole nimetamisväärt: liin puudub kiwi- 

lüli ja weekoskede jõucl. V^äga taktis on aga Vaanimaaa 
kaubitsemine, lelt Oaanimaa on koke mere wabel ja täkt- 
late mereteede ääres. V^älja weetokle wõid, lambawilla ja 
wiIja.

Mitte kuskil Euroopa riigis ei ole rakwas nii jõukas ja oma 
olekuga rakul, kui Oaanimaa!.

Oaani riigi walitluseworm on piiratud ainuwolitlus. parla
ment on kakelt kojalt (solketing ja Landsting) koos. solketingi 
liikmed walib rakwas, kuna Landstingi liikmed ainult jaolt rooli
takse, jaolt walitlule poolt nimetatakse.

äeelandi laare idarannal alub tore riigi päälinn Kopenkagen 
ekk Kjöbenkavn (kööbenkaun; agulitega kokku 600.000 inim). 
Kopenbagen on Oaanimaa poliitiline, kaubanduse, tööstuse ja 
waimuelu kelkkokt. Linna edenemise ja õitsemise põkjuleks on 
ta tuur kauplemine, äee mõis siin sellepärast nii edeneda, et 
Kopenbagen täklla meretee ääres on. Oääle lelle on linnal 
wäga kää sadam, selt meretuulte ja -woogude eelt kaitseb teda 
Nmager'i saareke. Kopenbagenis on Oaanimaa ülikool ning 
teised kõrgemad õpeasutuled ja äkandinaawia muinasasjade 
muuseum.

kär-öer (lambasaared) asuwad Mlandi ookeani põkjopoolses 
osas, äün kütitakse otre ja wäkelel mõõdul ka kaeru. Oedades 
koswawad saare- ja waktrapuud; metsad puuduwad täiesti. 
Mäekülgedelt leiawad lambad omale toidult. Lambad on 
elanikkude suurem rikkus. Kalapüük annab rokket saaki. 
Mäljoweo-aineks on lambawill ;a kalad.

soop.
Island, üks kõige suurematelt Euroopa saartelt (l 00.000 

j^j-kilom.), on tulemägede sünnitus. 5iin elab 80.000 inimest. 
Need on norralased, kes linna elama jäid, kui Norramaa ennalt 
Oaonimoalt labti lõi. Nabwas elab enamasti ranna äärt mööda 
ja orgudes, äoor on suuremalt osalt jäälademikkudega, tübjade 
laawawäljadega ja liiwakõrbetega kaetud, äiin on robkesti 
suuri jääliugustikka, tulemägesid ja keema wee allikaid, viimas
test on Oe^lir kõige täktlam (w. pildid lbk. 71 ja 72). põllubori- 
mine on soõimata. Kõige tultawam tulemägi on ttekla. INetla 
ei ole liin pea lugugi, — ainult mõned kidurad kuni sülla kõr
gused kaled ja wäikeled pajupõõsad puutuwad silma. Elanikkude 
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täkttamad tegewusekarud on karjakaswotamine, kala-, külge- ja 
linnupüük. loidutaimedett kaswatatakse liin ainult kartulid 
ja kapsaid. Loomadelt peetakse liin kõige rokkem lambaid. 
— Kõige täktsamad wäljaweo-ained on lombarvill ja kalad.

islandi põälinn on Ke^kjawik (reekkjawik). äiin on 
gümnaasium ja ülikool, trükikojad, mitu ajalekte ja kirjanduse
selts.

Oaanimaa päralt on Llmeerikas öröönimaa. äelle saare 
elanikud daanIased ja eskimod, elawad kala- ja mereloomade 
püügilt. Oaani asundustes on elaw kaubawaketus eskimode ja 
«taanlaste wabel.

ingli5maa etik 5uur-Zritannia ja Iirimaa 
kuningriik.

(315,000 Hj-kilom. ja 45 milj, inim.)

klirld. inglismaa ebk briti saarestiku põbja- ja läänepool
seks rajaks on Mändi meri, idapoolseks rajaks äakla meri ja 
lõunapoolseks briti kaanal (Lnglisk ckannsl — inglilb 
tlbennel) ekk La Mancke (lamäntlk) ja Oo veri wäin ekk 
äe OLlais (podökalee). äelle saarestiku kõige täktlomad saared on 
5uur-britannia ja Iirimaa, kääle lelle on liin kulk rväke- 
maid loori ^wigkt (uait), Man (men), Linge! elea (englsj), 
Nebridi, Orkadi ja t. laaredj.

5uur-6ritannia laare suuremat, lõunapoolset ola nimetatakse 
inglismaaks kitsamas mõttes, ta põkjapoolset ola äkoti- 
maaks. — Maapinna ja loodute poolest wõib tiin woket teka 
nelja piirkonna wakel: 1) tasane ja ^ün kiine inglismaa 
kagupoolne ola, 2) mägine loodepoolne Inglis
maa, 3) 5Koti maa ja 4) iirimaa.

Kagupoolse 5uuL-6Lltannio tasane ja künkline maa.

äuur-britannia lõunarand läkeb lääne poolt ida poole. ida 
pool on kõrge, järsk kriidikallas (maata pildid lekek. 21), mis 
lääne poole madalamaks läkeb. Oo veri linna juures pöörab 
kallas põkja poole, idarand, lkomesi (temti) jõesuu ja 
waski (uõkki) lake wakel, on madal. ^?atki lakett, kuku 
Oute'i*)  (uuk) jõgi woolob, läkeb kallas kõrgemaks, äiin otub 
Number'»* **)  (kömbri) trektritooline jõesuu.

') Õule -- jõgi Kelti k.
**) Number, Kelti k. kõriait ,abor' — jõesuu.

Ikameti jõeluutt läkeb lääne poole madal tasandik, Londoni 
nõgu, lames i jõe alamjooksul. Londoni nõgu piirawad lõunas 
lääne poolt ida poole minewod ja põkjas — kirde poole minewad
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küngaste read. ^iimaled ilmuwad^ blumberi jõeluu lobedal 
mererannale.

Niiske merekliima tõttu on madalikus toimekata? loptakas.z.Met
sad on tiin aga peaaegu täiesti kadunud. Üksikud puulalgad watiel- 
dawad põldude ja niitudega, külade ja taludega ning annawod

123. Inglismaa kaart.

maastikule puiesliku ilme. — bloopis teilt pilti pakuwad meile 
künkliled maakoliad. Ct küngastel kriidilt ja lubjakiwilt maa
pind welt kergesti läbi laseb, kiis on liin maastikul kuiwa 
nõmme kuju rokkete lademete põõle waatamata.
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Kagupoolne Inglismaa on põllukarimileks wäga kokane oma 
tasase maapinna, rokkete sademete, petime kliima ja suuremalt 
osalt wiljokandwa põllupinna tõttu. Kuid endiste suurte n i l u- 
põldude asemel näeme nüüd keina- ja karjamaad. Selt 
teiled maaä mõilid odawamalt nisu muretseäa ja sellepärast 
kakkalid põllukarijad karja kaswatama, mille saoäusi 
suurtesse inglise tööstuselinnaäesse wiiokse.

Lkk küll pekme taime tõttu lõunamaa taimed Inglismaa! 
wõiwad kaswoda, ei malmi siin lõunamaa-puumili (wiinamarjad 
ja m.) mitte mitu sume tõttu, paraja möö puumilja koswatamine 
on muidugi lõunarannal mõimalik. Siin kaswatatakse ka 
tl um a l a i d.

124. Inglite talu.

Kannarakwaie on k a l a p ü ü k, laematõitja kauple
mine täktlateks sissetuleku allikateks. Iseäranis täktlad laewa- 
sõidu ja merekaubandule poolest on London ja Soutkamp- 
to n. Mõlemad linnad asumad laemasõidule wäga sündsas kokas, 
äoutkamptoni läkedal on tugew merekindlus portsmoutk.

lemse ^Ikames i) jõe ääres, mitte kaugel jõesuust, asub Ing
lismaa päälinn London, üle 7 miljoni inim. London on kõige 
suurem linn maa pääl, niikästi oma maa-ola suuruse (300 j^-kilom.) 
kui ka rakwo armu poolelt. la on esimene kaubaiinn maailmas, 
selt iga aasta liia lislemeetamate ja liit wäljameetawate kaupade 
kulk on peaaegu niisama suur kui terwele prantlus- wõi Saksa
maale weetawa wõi läält mäljaweetawa kauba kulk. Inglise wob- 
rikutäästuse-linnade leos seilab London esimeses reas. London on 
nimelt lel põkjulel nii täktlaks linnaks tõusnud, et ta keset kari- 
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tud maailma asub ja Inglismaa mee- ja raudteede kelkkokaks 
on. London akub lemle jõe mõlematel kallastel, äelle jõe lü- 
gawuse tõttu wõimad kõige suuremad merelaewad linna alla sõita, 
siin kaupa maba panna ja uut paole wõtto. Mõlemad lemse 
jõe kaldad on sildade ja tunnelite läbi ükendatud. viimased wii- 
mad übelt kaläalt teisele, jõe alt läbi. Londoni keskmine linna
jagu Li tv (siti) on kõige suurem kauba- ja rabaturg mao pääl. 
Londoni ekitustest on kõige täktlamad: Pauli kirik, kõige suurem 
protestoncli kirik maa pääl, porlamendimaja, kristallpalast ja Ken- 
lingtoni muuseum. Üksikute ilusate ebituste paale waatamata ei 
wõi aga Londoni ilusaks linnaks nimetada, peaaegu alati on 
linn balli udu sees. lukandete Vabrikukorstnate suits on kõik 
mustaks teinud. Kole on wacse rabwa rviletsus, mustus ja Vae
sus, iseäranis idapoolses ladama-linnajaos.

Londonist ida ja lääne pool, lemse kallastel, asub terwe ri
da linnakest, mis üksteisega ükenduses on. läktlam nende seast 
on (Zreenwick (grinitlk), kuulsa täketorniga ja mereakadeemiaga. 
Edenenud ja laialise laewasõidule on eeltingimileks elaw laewa- 
ekitus, mis omalt poolt mitmele teisele täästusbarule bääd tee
nistust annab, äelle tõttu tekkis siis ka sadamalinnades suurel 
bulgal kõiksugu tööstuseettewõtteid.

Mägine loodepoolne Ingli5moo.
pristoli kaanal ja äewerni trebtritooline jõesuu la- 

butawad lõunapoolsest Inglismaast ära Lornwatt'! (koornuoli) 
poolsaare, äelle poolsaare mererannad on sopibied ja suuremalt 
osalt kõrged, äee on mägine maa, kus kõrgendikku (kuni 600 
m. k.) loo ja nõmm katawad, kuna orgudes taimekasw lopsakas 
on, sest sooja üolfstromi merewooiu mõju annab ennalt siin tunda.

õristoli kaanalist asub põbjo pool lai Vl?ales'l (ueelli)*)  pool
saar. poolsaarest läkeb Kembria mägestlk läbi, mis põkja 
pool änowdoni (snoodni)**)  mäega lõpeb.

*) V^ales — l<eltik. ..mõõraäte mac.'.
**) änoroõon — „Iumemägi".

Inglismaa läänerannal on weel kolmas, wäbem poolsaar, äeda 
Lumberlanä'! (kõmberlendi) poolsaart piirad põkja pool 
äoIwa (loime) labt.

äolmo^ labest ida pool algab penninei (põnnini) mägestik, 
mis Inglismaalt keskelt läbi lõuna poole läkeb, kus ta küngaste 
ridadega lõpeb.

Inglismaa idakallas läkeb peaaegu otsejoones loode poole.
Loodepoolse Inglismaa kõige täktsarnad jõed on äewern ja 

kiumber. wiimane sünnib Irenti ja Oulei kokkuwoolamile 
läbi.

MajandusMed olud. Mägistes maakoktades on põlluka- 
rimine täktsuleto, kuid laulikmaal ja künklistes maakoktades 
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haritakse luure eduga põldu. Karja kaswatatakle igalpooi ja 
mererandadel püütakse kalu, kalju tähtsamad kui looma- 
ja taimeriigi tooclect on maawarad. 5oodepoolne Inglismaa 
on kiwilõe poolelt wäga rikas, kuna rauakiwi juba luurelt 
õlalt wäljakaewatuä on. Kiwiläe-lademed aluwoä iseäranis 
pennini mägestikku piirawates orguäes. Ka lõunapoolses Wales is 
leiti palju kiwillltt (antratliiii), mille larnalt bääclule poolelt roie
malt kuskilt mujalt leiäa on. Kimilõe kaewamine ja ta wälja- 
weäu edenesid iseäranis lelle tõttu, et meri läbeäal on.

Rauakiwi leitakse läällamos kus kiwilülki wõi wäbemalt laält 
läkeäolt. äelle tõttu on liin liis ka wäga luurepäraline raua- ja 
teraletõõstus tekkinvä, iseäranis S!rmingkam'i (bõrmingämi), 5ket-

125. IngMe kalapüügi toewacl Zakka meres, kespool on 
luure mere noot näka.

tleid'! (shellildi) ja Manchester'! (mäntlkesteri *) linnades, 
kirmingkam, Irenti jõgikonnas (agulitega 600.000 elan.), 
on luure raua- ja terastöõstule kelkkobt. äün walmisto- 
takle übe nääala jooksul enam rauakaupa, kui mõnes manner
maa wabrikulinnas terwe aasta jooksul. — Ouli jõgikonnas olud 
ähettield (500.000 elan.), äee on elimene linn maa pääl oma 
terastöõstule poolelt (noad mng muud terariistad, masinad ja uue
mal ojal ka teras loomusplaadid). — Manchesteris (übes 
äaltordi aguliga ligi 800.000 elan.) an luured mölina- ja we- 
duriwabrikud.

) Manctiester — kiwilinn.
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Aoua kõrmol on teised Inglismaa metalliwarad täktluleta. ki- 
metamilewäört on rikkad kimiloola ja komi ning portlelaanimulla 
lademed, peenikest portlelaonimulda, kaoliini, leitakse Lorn- 
Wallis, kus ta meel praegu graniidis olema põllupagu rabenernise 
läbi sünnib. Inglise sarvi- ja portlelaanitööstus asub Irent'i jõe ülem
jooksul. äelle tööstuse kelkkobaks on ätoke-on-Irenti 
^stook on trent) linn.

kaua- ja sacoitööstuse kõrwal tekkisid Inglismaal meel teiled 
täbtsamad tööstuse karud, iseäranis puuwillase, millal e, 
tinale ja liidiriide walmistamine. keed tööstuse karud 
tekkisid siin Inglismaa rikaste Kiwisöe-Iademete ja täktlate alu
maade tõttu, kult tööstusele tarwikli tooresaineid mõis saada, kii

126. Inglile wabrikulinn.

laialisi alumaid oli mõimakk soetada ja kaitsta ainult kõige tuge- 
wama sõjalaemastiku abil, äee kõik oli aga mõimalik ainult 
Inglise rakma kõrgete waimuannete, ta tööarmastuse ja pülimule 
tõttu.

lööstule piirkond on üks linnade, külade ja wabrikute rida. 
Igalpooi, niikaugele kui liim ulatab, tõulewad luitiupilmed tae- 
wa alla, äagedosti on ilegi prantsusmaa rand suitsuga kinni 
maetud. Mitte üksi majad, maid ka puud ja ilegi roki on tok- 
maga kaetud. Igalt poolt kostab masinate mürin, milistomine ja 
sumisemine. lerwelt maakonnast käiwad risti ja põigiti maan
teed, kaewandid ja raudteed läbi. Liikumine nende pääl seisab 
ainult pükapäimil.

kakmalt elab siin nii paksult, et üle 600 inimese äke Hj-ki- 
iom. pääle tuleb.
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Merles jõgikonna olem Manchester (msntlkester) on 
puumilla-töostule poolelt esimene linn maailmas. Hagu 
teised suured tõöstulelinnad, nii on ka Manckester ainult suure 
kuiga linnade ja olemite kelkkokt, kus igasükes suured puuwilla- 
wabrikud asuwod. Manckesteri linna wõiwod kaewandi kouäu 
ka merelaewad sõita, kõkja pool on Leeds (liids; 500.000 inim.), 
maga täktsate miila- ja kalewiwabrikutega. — Lõuna pool asub 
Nottingkam (notingem; 300.000 inim.), taktis puumilla wabri- 
kute poolest. — Lääne pool, Merles jõesuus, asub Liverpool (li- 
werpuul; 800.000 elan.), teine Inglismaa kaubaiinn. äiin on 
puumilla ja muu toore kauba pääladu terme Inglismaa jaoks. 
Liverpooli kaubaiaewastik on suurem kui terme Norra kaubalaewastik.

ldarannas atumatett sadama- ja kaubalinnadest on Newcastle 
(njukasl — uusloss) ja Null (koll) kõige täktsamad. Newcastle, 
I^ne i (taini) jõe ääres (300.000 elan.) on kolmas inglismaa kau
baiinn ja kiwitäe kauplemise poolelt kõige täbtlam linn Curoopas. 
Numberi lake ääres asum Null kaupleb iseäranis elawait Lää
nemere sadamatega, kuku palju inglile kaupa weetakle.

Walesi maakonna kõige täktlam kiwiläe wäljaweo sadam on 
Larditk (200.000 elan.), Vristoli lake ääres. — (ornwalli pool- 
loirel on kõige täktlam linn Mimoutk (plimmös), lõunarannas. 
kl^moutk on täktis kaubaiinn, kää sadamaga, ja kõma merekindlus.

5kotimaa.
Maapind. Maapinna loomu poolelt wõib äkotimaad põkja- 

ja lõunopooilesse olasse jaotada. Löuna-äkotimaal on suuremalt 
õlalt madalad metsaga kaetud mäed, mis edela poolt reastikku 
kirde poole läkewad. Mägede reod on lügawate orgude läbi üks
teiselt lakutatud. Orgudes leidub palju kitsaid, aga wäga lüga- 
waicl järwi. Ükte niisugust orgu mööda läkeb kuulus Laledo- 
nia kaewand, mis Ntlandi merd äakla merega ükendab. äee 
koewand on üks kõige täktlamatelt lellesornastelt ekitustelt maa 
pääl. l<aewandi edelapoolse luu läkedoi on 6en-Nevis (ben- 
newis), kõige kõrgem mäetipp terme! 5uur-6ritannia saarel (ligi 
1300 m. kõrge).

kõkja-äkotimao asub Laledonia kaewondilt põkja pool, äee on 
koreda loomuga kiwine kiltmaa, mis samblaga, turbasoodega ja 
kokoti kidura rokukaswuga kaetud on. Mägede külgedel on meel 
praegu põliseid metsi leida, kus metlaloomod warjupoika leiawad. 
leistes Inglis- ja äkotimoa koktodes on metsloomad ammu ära 
käwitatud. Käärurikalt ronnowiiru katab rida kaljulaori.

Kliima ja loodus, kõkjo-äkotimoa kliima on wäga niiske 
ja taemas ikka pilwine. Igaweled udud, sagedased wikmalajud 
lumel ja lumesajud taimel teemad lelle moele maa loodule meel 
kurwemaks.
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Lõuno-äkotimoal on täkelepanemise-wäärt kitsas laulikmoa, 
miäa sortk ja (l^äe (kloiä) niilutowaä. Mõlemaä jõeä on 
kaewanäi läbi ükenäotuä. Kõik lee loulikmaa on wõrälemisi looja 
kliimaga ja wiljakonäwa põllupinnaga. kõlluä on liin kõige pa- 
remasti korituä. äelle maokoka päärikkus on tema luurec! ki- 
wisöeloäemeä ja rauakoewonäuseä. äiit saaäawa raua 
ja kiwisöe tõttu on liis ka 5õuno-5kotimaa wabrikutöõstus wäga 
kõrgele järjele eäenenuä.

Kakwas on äkotimaal Kelti sugukorust gaeliä (gääliä), kes 
põkjopoolsel mägisel mool elawaä ja oma iloisaäest pärituä kee
lelt, kombelt ning eluwiiliäest wilalt kinni boiowaä. üaä on wäga 
waeleä. käätoiäult laawaä noä sisemaal lambakaswotamiselt, me. 
rerannal kalapüügist, kõkja pool elab rokwolt wäga wäbe. äuu-

127. Tingali koobas ätoafta laarel.

rem jagu äkoti rakwast elab sortki ja El^äe'i jõgeäe wabel ole- 
wol laulikmoal. lleeä lõunopoolleä lbotlaleä, kes pääasjalikult 
mäetääst ning wabrikutöõstulest elawaä ja oma naabritega, ing- 
lastega, sageäosti kokku puutuwaä, ei eraläa enäiä inglastest lu
gugi. äuuremolt jaolt räägiwoä naä Inglise keelt.
MM tinnaä. sortki lobe ääres, kinkuäe pääl asub äkotimao paä- 
linn Läinburg (300.000 inim.). Ülikooli ja teiste õpealutuste 
läbi on Eäinburg äkotimao boriäuse kelkkokt. loreäa waatepiläi 
poolelt, mis Eäinburg pakub, on ta üks kõige kuwitowamotest 
linnaäelt Euroopas, laastule poolest on ölasgow (glaosoo), (l^- 
äe'i jõe ääres, Eäinburgilt kaugele ette jõuänuä. Olasgow (900.000 
inim.) on oma tööstuse ja koubanäuse poolelt esimene linn äko
timaal ja pääle Lonäoni teine linn Inglismaal. la on äkotimao 
puuwilla-wabrikute kelkkokt. puuwilla- ja metaUiwobrikute poo
lelt ei jää Olosgow INanck?sterilt ja Lirmingkomilt taba, äiin on 
kõige iuuremaä äkotimao laewotekaseä. 5innas on ülikool. — 
Kelk-äkotimaal on vunäee (äanäi; ligi 200.000 inim.), Inglise 
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lina- ja jute- (dskuute — India kanep) wabrikute kelkkokt. äiit 
sadamalt läkewad ka Inglile walaskala- ja külgepülldjate laewad 
läämerele teele.

äkotimoa juurde orwatokse ka kolm saarestikku: lääne pool 
ttebriäi laored, põkja pool Orkadi saared ja kiräe pool äketlandi 
saared. Koljusaarte kt e b r j d i d e sealt on kõige tuttawam ätaffa 
saareke, kuulla ?ingali balaltikoopaga*).  Orkacli ekk Ork- 
ne^ (orkne) saared on suuremalt jaolt maäolaä, rokurikaste karja- 
maoclega. äketlandi loorect on kaljulecl ja mägilecl, ilma metsata.

*) Salält on rcana oja tulemägede kiwmenud laawo.
11

Kõige kolme saarestiku waelcd elanikud toidowod endid ka
lapüügilt ja lombakaswatamilest. äissetuleku-allikaks 
on neil ka merekanide suled, Need linnud pesitawad saarte 
pääl tukondete kaupa; saarte elanikud korjawod lindude pesadest 
pekmeid lulgi ja laadarood neid Inglismaale müügile

Iirimaa.
äuur britonnialt lääne pool asub Iirimaa, esimeselt Iiri mere 

läbi lakutotud. Iirimaa randadel, iseäranis lääne pool, on wäga 
palju takti ja poolsaart. ' äelle poolelt on Iirimaa äkotimaa 
sarnane.

Iirimaa on sama kllnkline kui Inglismaa; rannamail leidub 
isegi werstakõrguseid mägestikko. Need metsata mägestikud on 
lousikmaode läbi üksteisest lakutotud. Need mägestikud on jaolt 
tulemägede sünnitused. Iiri saare keskmine jagu on talane 
loulikmaa.

Iirimaa kliima on weel niiskem kui Inglismaa oma ja Iiri
maa pinnalt lakkub udu weel karwemini, kui säält. äelle eelt 
aga ei ole Iirimaal ka mitte külmatid.

kikki saart weeretab majesteetlik äkannon (lkennen), 
kõige täktlam Iirimaa jõgi, oma woogulid mitmelt järwelt läbi 
ning täidab mageda weega pika sopilise merelake laare lääne
poolses osas.

Iirimaa niiske kliima on lelles süüdi, et liin nii palju luuri 
turbasoolid on.

Umbes pool kõigest maapinnast on karjamaade all. äee teeb 
korjakaswatuse mõimalikuks.

ä.urem jagu elanikkudest on Kelti lugult ja katoliku usku 
iirlased, keda inglased XII. aastasajal ära wõitlid ja oma alla 
keksid. Ct iirlased usupukastule ojal Nnglikoni usuõpetust wastu 
ei wõtnud, waid katoliku ulule truuks jäid, sellepärast kiusasid 
inglased neid kangesti taga ja wõtlid nende käelt kõik maa ära. 
Väikeste maatükkide rentnikkudena peawad iirlased matmata 
kõrget renti maksma, nii et nendele endile elamiseks mitte midagi 
üle ei jää. Clukooneteks on neil wiletsad lawilt kartlikud, kus 
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inimestega ütles ka koduloomad elutlewod. kakwa pää-toiduai- 
neks on Iirimaal kartulilt.

Kargemates koktades teeb rammus maapind mõimalikuks, 
põldu nii kääde tagajärgedega karido, et Iirimaalt suurelt kulgod 
wilja (nisu) Inglismaale weetakse.

viimastel aastatel on Iirimaal linu kaswatoma kakatud, 
mille tõttu linawobrikuct elule tekkisid.

Linnaä. läktlamad iirimaa linnad on selle saare idarannas, 
inglis- ja äkotimaa naabruses. iirimaa päälinn on Dublin 
(400.000 inim.). la on iirimaa kõige täktlam kaubaiinn ja 
iirlaste waimlile elu kelkkokt, ülikooliga. — Dublinist põkja 
pool asub Deltast (ligi 400.000 inim.), praegu esimene iirimaa 
wadrikulinn. iseäranis nimetamilemäärt on linowobrikrd. —

prantsuse ranna läkedal aluwad wiljakandma põllupinnaga 
Normanni ekk Kaona!i saarekesed, paale lelle on Euroo
pas inglile päralt weel õibraltari kindlus pirenei poolsaare 
lõunoranna! ja Malta saarestik Wake meres.

> Ülewaaäe.

briti saarte rannawiirule on meri laekambulile kuju onnud. 
Kokati ulatawad laked sedawõrd kaugele mailamaa tisse, et 
äuur-britannia saare laius paiguti kõigelt 50 kilom. küünib. 
Mõni lakt kujutab endast merelaente alla maetud orgu, mõni 
jälle owarat ning pikka, trektrina mere poole pöördud jõesuud.

inglile jõed ei ole mitte wäiksed. Nende allikad on kas 
kingusornasel kõrgendikul, nagu lkamesi (temse) jõe omad, 
wõi jälle mägede nõlwadel, nagu äeverni, Dulei (uuk) 
ning Irenti omad, kuid jõed ise rvoolawad kogu aeg talan- 
dikka mööda, äeepäralt ongi nad kogu oma pikkusel laewadele 
käidowad, teda enam meel, et weepind meretöulu ajal jõenõwas 
suuresti tõuleb. briti kaonalis ulatab weetõus Z—4 sülda kõrgele. 
Koubaweo kergenduseks on suuremad jõed üksteisega kaewandite 
abil ükendatud, millede pääl laewad sõita wõiwad. Kaewandite 
pikkus ulatab üle 4^2 tukanda kilomeetri.

Kliima ja looäus. äuur-britannia laar on 800 kilom. pikk 
ning ulatab Kiiewi laiulekraadilt pelrogradi laiulekraadi jooneni. 
Kuid laiulekraadide waket kaotab kliima rõskus, nii et üksnes 
äkoti kiltmail külmem kliima walitleb kui inglismaal. briti 
saartel on merekliima wilu suwega, iükikele ja looja talwego, 
alati pilwes taewaga ja lagedate wikmoladudega. lalw on liin 
nii loe, et isegi põkja iirimaal mirdi-, loorberi- ja tsjpreslipuud 
ja mitmed teised lõunamaa taimed wäljas kuswawod. Meri ei 
külma liin ilmaski kinni, niisama on jõed talw olla jääst wabad 
ja üksnes äkoti järwedel wõib talwel liugu lasta, Idorwa juktub, 
et kelktalwel külm alla nulli langeb; lumi seilab õige lükikelt 
aega maos. — äuwel ei ole briti saartel mitte pulaw, ning 
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päikesepaistelist ilmu näeb nõnda karma, et paremad õunte ning 
pirnide seltsilt mitte ei malmi.

Inglismaal sajab rokkem wikma kui kuroopa mannermaal: 
wikmaleid päiwi on aastas üle 200.

äademete robkuse tõttu on Inglise karjomaaclel iseäranis 
lopsakas robukosw. Ntetlad on peoaegu täiesti ära käwitatud. 
5lga selle paale waatamata ei ole Inglismaal stepi loomu, maid 
maakaktodel on siin ennem puiestiku nägu, sett igalpool 
põldude, karjamaaäe ja külade ümber, ka teeäe äärcle on puult 
istutatud.

Kakwas. äuurem jagu Inglismaa rabwost on inglaselt. 
Nemad on keltiäe, roomlaste, sakslaste ja otalt ka prantslaste 
järeltulijaä. Inglile keel on prantsuse ja äakla 
keele ainetelt tekkinucl. Kelti keele tümelicl leiäub ka 
Inglile keeles. Keltiäe segamata järeltulijail! leiame äuur Lritannia 
saare põbja- ning eäelapoolses jaos ja Iirimaal.

Kakwa töö ja aineline järg. Inglismaa on luur - põIlu- 
piä ajate maa: kaks kolmanäikku kogu maalt on luurmaa- 
omanikkuäe päralt. Maa renditakse tükkide kaupa rentnikkude 
kätte, keda farmeriteks kutsutakse, ning terawilja madala turu- 
binna tõttu, mis mujalt odamalt sislemeetawa wilja läbi alla on 
mõjunud, ei kata tiktipääle paremgi lõikuleaasta töökäte kulu
sid tala. .

põllupidamisest elatab ennast Inglismaal kõigelt J miljon 
inimest. äkotimaal on see orm koguni neli korda möiklem. 
Üksnes Iirimaa on sõna tõsises mõttes põllutäö-maa, kus maaela- 
nikka 3 miljoni on: nad elawaä aga liiaks raskeis tingimistes 
mõisate maa pääl.

Inglismaal on wiljalaak suurem kui kuskil mujal. 5ee ei 
ole ka ime, lelt põldu, mis wäbem saaki annab, ei wöeta üle
üldse külmi alla. Cnam kui pool maad põllult on kaerte all; 
lelle järele tuleb oder, ning üksnes wiies ola põllumaalt kaswad 
nisu, nii et elanikud endid mäljolt lissemeetawa wiljaga 
toidawad. Juurwilja ning wiljapuuaedu peetakse laialt, 
selt worske keeduwilja ning marjade järgi on nõudmine linnades 
suur.

Inglile majapidamise alus on karjakaswatus. Niidud 
ning karjamaad katawad Inglismaa pinnalt; põlludki wõe- 
takle pooleldi ristikbeina ning loomanaeriste alla. Inglismaa on 
ka oma ratlakobuste poolelt kuulus, keda Nraabia tõult on 
wälja arendatud.

äiiski ei jätku suuremiisililelt ning eeskujuliselt karjapidami- 
selt kogu rabwale ta tarwiduste täitmiseks ega tööstuse tarweteks: 
wäljamaalt weetakse Inglismaale küll kariloomi ja liba, küll wõid, 
küll miila lisle.

Jääkarudelt, millede waral rakwas omale päätoidult muretseb, 
on Inglismaal kõige täktlamad: mäekaewandus, wabrikutööstus 
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ja kauplemine, Kiwjsöe ja raua kaervamile poolest, kõik- 
lugu metallilt tarbeasjade rvalmistamile, puuwilla!e 
jawillale riicle kuclumile kui ka laemaebitamile poolelt 
on inglismaa esimene riik maailmas. Kõrge! järje! leilcb inglis
maal ka linale riiäe ja naba wolmistoniine.

lööstules on praegu 10 miljoni inglast tegecoules, übes pe- 
rekonäaäega aga sünnitab läälistekibt Inglile rabwa enamule.

Olgugi et tööstulealal Übisriigiä inglismaalt ette on jõuänuä, 
kauplemises jääb rviimane ometi esimesele kobale maailmas. 
Kauplemise ning meresõiäugo elatab enä kümnes 
osa kogu inglise rabcoast. löõstuse proäuktiäe mineku 
kinälustab kaubitsemine ning temast oleneb enamjao inglaste 
teenistus.

Inglise kaubanäus on oma laialiste asumaaäe ja päratu suure 
kaubolaemostiku tõttu, mille iarnalt übegi! t.eise! riigil ei ole, nii 
kõrgele järjele jõuänucl. inglise wobrikute proäuktiä läbecoaä kõi- 
kiäesse maailma jaguäesse laiali, Aenäe asemele tooäakse inglis
maale toorest kaupa, milles: roabrikutes kõiksugu tarbeasju wal- 
mistatakse. sleeä wabriku proäuktiä roiiakse jällegi ilmaturule 
müügile. Oenäe rväärtus on oga ümbertegemise läbi mitmecoõrra 
tõusnuä, toore ostumaterjaaliga rvõrreläes. N

Mäe töö, wabrikutööstule ja kaubanäuse pääl 
põbjeneb pääasjalikult inglismaa rikkus ja rvõim.

Kakwakariclute eest kannab siin niibästi seltskonä kui ka 
rvalitlus boalt. Kakwakoolis on õpetus maksuta ja sunäuslik. 
Aenäe jaoks, kes eäasi õppiäa soowicoaä, on õbtuseä kursu
se ä, tebnika-jamuuäkooliä asutatuä.

Walitlulekorä. poliitiliselt on „Ükenäatuä 5uur-8ri- 
tannia ja iirimaa kuningriik" kolmest kuningriigist 
koos. Nenäe! kolmel riigil: Inglismaal, kitsamas mõttes, 
äkotimaal ja iirimaal, on igal übei oma ise seoäuseä ja 
walitsuskorä. inglise kuninga rvalitluse rvõim on poriamenäi läbi 
kitsenäatuä.

inglise parlamenäi ülem- ekk loräiäekojast rvotaroaä 
osa 500 es wanemotelt loräi nime pärinuä suurmaaomanikku ja 
alamkojalt 670 linnaäe ja moakogukonäaäe poolt 7 aasta 
pääle walituä laaäikut.

Asumaaä.
inglismaal on osumoiä kõigis maailma-jaguäes. Asumaoäega 

kokku on inglismaa suurus üle 30.000.000 s^-kilom. 400 milj, 
inimesega.

läktlamaä alumaaä:
Nalias: Sriti läa-Inäia (ttinäustani poolsaar, (e^- 

l o n'i laar, 8 i r m a ja t.). ttnnamaal ttongkong'i linn, punale 
n ere ääres Aäen'i kinälus, ^?abe meres Küprule laar ja t.
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Aafrikas: Osa äenegambia t, ala Ülem-6uinea t, Niger i 
ja Linue jõgede ümbrus, Lõuna-Aatrika Übisriigiä, nendest põkja 
pooi olewad maakonnad kuni Aj oslo, bangweolo ja lan- 
ganjika järwedeni, mõned maakonnaä Ida-Aakrikas, Mau
ritius^ saar, kiika Neiene saar,a teiseä.

Ameerikas: Kanada, Newfoundland'! (njukaundlendi) 
saar, lamaika, osa 6u^ana't ja teiseä.

Austraalias: Austraalia mannermaa, kagupoolne osa 
Uue 6uinea saarest, lasmania, Uus Meremaa ja teiseä.

Asumaaäe waiitlemine. Inglaste päralt olewail asumaoäel 
on oma täieline omacoolitsus. Neil on oma parlamenäiä, seaäu- 
seä ning kobtuä. iga wäkemagi waboduse-kitsendamise puuäumine 
köiäab neiä kõige kinälamini „wana inglismaa- külge, kesnenäe 
julgeoleku panäiks esimese laewastiku ilmas ette näidata wõib. 
äamaluguses seisukorras asub ka buuride käest wõetud Lõuna- 
Aatrika.

leistsuguses seisukorras on India. lema 300 miljoni elaniku 
üle, kelle bulka kõigelt 75 tukat inglast kuulub, walitsewad Ing
lile ametnikud Londonist antawate käsukirjade põkjal, ekk küll 
jaolt kinäuäe omad würstid alles on jäänud ja leile ,India keis
ririigi" osade üle nimepidi walitsewad.

Kelk kuroopa.
Kelk-Euroopaks nimetame seda Euroopa jagu, mis ^7ene lau- 

likmoalt lääne pool asub, V^ake mere ja äaksa ning Läänemere 
wakel. Kesk-Euroopa põkjcpoolne ola on laulikmaa (äaksa, ttol- 
tanäi ja belgia laulikmaad), keskmises õlas aluwaä kelkmile kõr
gusega mägestikud, kuna ta lõunapoolne osa kõrgemägestik on: 
Alpi mäed, igawele lumega koetud mäetippudega, äellega on 
siis Kelk-Euroopal põkja poole laumaks minew maapind, äelle 
tõttu woolawaä siis ka suuremad jõed põkja poole (Akein, weler, 
Elbe, Oder, ^islo). Ainult Vonau jõgi woolab ida poole.

Kelk-Euroopa maakonnad on 10 riigi wakel ärajaotatud. 
äün on äaksa, krantsuse, Nelweetsia, äoksa-Aultrio, Lõuna-äloowi, 
Llngria ja Ilkeki wabariigid, belgia ja ttollondi kuningriigid ning 
Luxemburgi suurkertsogiriik.

Alpi mäeä. Euroopa mägestikkudelt on Alpi mäed kõige 
täktlamad. Need mäed olgawad Oenova (dlkeenowa) lake 
ääres, läkewad poolringis ligi 1300 kilomeetri pikkuselt ida 
poole, madalamaks ja laiemaks minnes ja lõpewad põkjopoolse 
karuga bonau jõe ääres, lõunapoolsega aga Adria mere rannal, 
harilikult jagatakse Alpi mägestikku Lääne- ja ida-AIpideks. 
kiir mõlemate järwede wakel algab 6oden'i järwest, läkeb 
Nkeini jõe oru kaudu lõuna poole, äplügeni mäeteest läbi kuni
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(o'mo järweni ja siit lääne poole Logo lltaggiore (logo 
maakoore) järwe äärde. Mpi mägeäe karjad küüniwad tublisti 
4 wersta kõrgusele (kõige kõrgem mägi Montblanc — 4800

meetrit). Lõuna pool langemad 5llpid L o m b a r d i a madaliku 
poole palju järlumalt alla, kui põkja pool, kus neid äkweitsj 
ja äkwabi-Saieri kõrgendikud piirawod.
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2600 meetrist kõrgemal („lumepiir") langemad liin lademed 
ainult lume kujul maakera pinnale, kus lumi mitte ilmaski 
ara ei sula, maid sõmerlumeks ja jääks muutub, lääliugustikud 
ulotawoä aga lum. p irilt palju alamale. Mi lõpeb mer de gl^ce 
lltonlblanc i küljel 1000 meetri kõrgusel üle merepinna, karjamaaäe 
ja metsoäe wakel. Kõige suurem jääliugustikkuäe pikkus Hipi 
mägedes on 24 kilom. (pilt 19, IKK. 18). Iseloomulik näktus 
Lllpi mägeäes an lumeweermeä, mägeäest alla langewaä 
suureä lumekulgaä. äelmiiki mägeäe wakel üleskukjotud lumi 
sulab sageäasti wäga ruttu sooja fökni (fööni) tuule mõju all. 
5llpi mägeäes leiame meie niiwiisj kuke wõö 
kliimat, alamates maakoktades paraja wäõ, üle
mates külma wõö kliimat.

Oma luure kõrguse tõttu langeb 6Ipi mägeäes wäga rokkesti 
laäemeiä ja sellepärast on siin ka kuiga jõgeäe ollikaä. Ct neeä 
jõeä osalt äaklo meräe, osalt Musta meräe ja ^7ake meräe wõi 
lelle alasle, 5ldria meräe, woolawaä, liin on Hipi mäeä ka täkt- 
laks weelokkmeks. Mägestiku iluks on liin kulk luuri järwi, 
iseäranis tielweetlias.

Mägeäe kõrgusega ei muutu Alpides mitte üksi kliima, woiä 
ka taimestik. Kõrguse järele tekakse liin waket kolme taimestiku 
wõö wakel:

1) segametsade wöö, kuni 1300 meetri kõrguseni 
(pukipuuä, tammeä, kuuseä). Lõunapoolsetes madalates, soojades 
orgudes kaswatatotakse palju puuwilja ja wiinamarju, põkja- 
poolletes kõrswilja ja ka puuwilja; 2) okaspuu-metlaäe 
wõö, kuni 1800 m. kõrg. (kuused, männid, äaklamaa männid) 
ja 3) karjamaade wõö, puukaswu piirilt kuni lumepiirini, 
2600 meetri kõrguseni, äelles wõös leiame iseäralist klipi mägede 
toimestikku (edelweils, alpirooliä, c^clamen ja t.).

Iseloomulikud on kilpi mägestiku loomostikkus kaljukitsed 
(piit 62, 1, IKK. 58), kaljukotkad, lumekanad j. t.

leistest kõrgetelt mägestikkudelt mao pääl läkewaä kilpi 
mäed sellepoolest lakku, et siin suur kulk madalaid põikorgulid 
leidub, mis läbikäimise igalpool Hipi mägedes kõlplaks teewod.

äakia riik.
(umbes 470.000 lD-kilom. ja 60 milj, elan.)

äakla riik ulatab Lääne- ja äakla merelt lõuna poole kuni 
kilpi mägedeni. Ida paol on äaklo riigi rajaks Leedu- ja 
Poolamaa ning Ilkeki riik ja äakla-liuttrja, Kuno lääne pool 
tema piirideks ttollonäimaa, belgia ja prantsusmaa on. äelle- 
päralt on äaklamaa ka enam moilomaa- kui mereriik.
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äakla riik seilad paariltkümnelt osariigilt koos, milledelt 
preili riik kõige suurem ja täktlam on. preili riigi järgmileä 
suurule ja rakDaarcvu poolelt on baieri, W ä rt te m b e rg'i, 
äakleni ja baäeni riigiä.

lltoopinno poolelt on põkja-5aklomaa laulikmaa, mis 
luure lcla-kuroopa laulikmaa jätkuks mõik piäaäa. äee laulikmaa

124. 
Saksam

aa ^raart.

iõkeb loocle poole Illti poolsaarele ja lõpeb laane pool ttollonäi- 
maal ja b^Igias. 5õuna-5aklamaa on mägine.

PSKja-Saklamaa
laulikmoaä jaotad kibe jõgi kakte jakku. 5ooäule 
poolelt on mõlemal poolel oma ileäraläuleä. läapoolne laulik
maa on künkline, liiwale ja lawile maapinnaga, äiin leiäub



164

luuri põ11ukiwa (rändmunakaid), mis jääliugustikud 
?õä uju! äkandinaawia poolsaarelt siia on toonud. Niisama 
on jääliugustikkude löö need lugemata järwed, mi5 siin leiducvad.

1Z0. Männimets põtija-äakla laulikmaa idapoolses alas. 
Aänämunakaä ja järw näitowaä, et maastik oma kuju jääajal on laonuä. 
Metsas on põärakari näka ja eespool järwekaläal, kõrkjatiknikus on pabe- 

mat kätt kaks jänelt ja keskel lookobras.

Läänemere rannad on liiwased. 5iin ajab tuul suuri luiteid 
(düünisid) ülesse (w. pilt 24, Ibk. 23). l<a takistab siin laema- 
soitu liim, mida merelaened übelt kobast teise ukuwad, leetlelja- 
kuid sünnitades. Läänemere rannas on suured rannajärcoed (ttatt), 
mis kitsaste liilvasaarte (.Nebrunq") läbi merest lakutotud on.

Mus pind on liin suuremalt jaolt kaunis kebco. Ninult 
lõunapoolses jaos on aluspind parem ja selle tõttu leidub siin 
palju beinomoid ja metli. äood on suuremalt osalt kuicooks las
tud ja niitudeks muudetud. Lõuna pool kaewatakse mägedest ka 
mineraalisid, iseäranis kirvilütt. Kabmos, keda selles jaos 
paksult elab, toidab ennakt põllubarimisega, lombakas- 
matamilega, mäe- jawabrikutööga. äiin walmista- 
tokle pääosjolikult wil lalt ning linast riiet ja subkurt.

Kõige täbtsamad jõed on siin Oder ja elbe, parempoolse 
karu tl ave liga.

äakla laulikmaa idapoolne ola on suuremalt õlalt kreitt 
riigi päralt. Läänemere rannal alub coäike Mecklenburgi riik
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ja Lübeck i wobalinn. Lübeck on praegu ainult rvari omalt endi- 
lelt suuruselt ja wõimutt. Keskajal oli Lübeck kõige rikkam ja 
wõimsam äaksamaa kaubaiinn ja leilis kaubalinnade übilule 

„blanla° eesotsas. praegu on kauplemine 
Läänemere laäamatega nimetamilewäärt. Lääne
mere ääres alurvoä kaubalinnad ätettin, 
Oan^ig ja Königsberg on Lübeckist ette
jõudnud. Lübeckist lääne pool alub täbtis kauba
iinn ja merekindlus Kiel (kiil), äiin algab 
Keiser willemi kaanal, mis Läänemerä äakla 
merega übendab. — ätettin (l/^ milj, inim.) 
alub Oderi jõe luus. Linnas on suureä laewa- 
tebaseä. — wisla jõe baronäi ääres asub Oanrig» 
täbtis kauplemise poolest wilja ja puuäega. kt 
Dan^igi linna kaudu Poolamaa kaupacle sisse- ja 
wäljawedu läkeb, liis on see linn über ümbrusega 
wabariigina äakla riigist eraläatuä. — pregeli jõe 
luus on täbtis Königsbergi kaubaiinn ('/§ milj, 
inim.). iseäranis luurelt koubelciokse siin puuäega, 
wiljaga, linoäega ja merewaiguga. Linnas on 
täbtis ülikool ja suureä wabrikuä, kus kõike laewa- 
lõiäule tarwisolewaid asju walmistatakse. — äakla 
laulikmaa iäapoolles õlas osuwad weel äaklamaa 
täbtlaä linnaä 6 erIin, breslau ja Iltagäe- 
burg. Serlin (üle 2.000.000 inim.), ttc-veli jõe 
karu äpree mõlemal kaläol, on äakla riigi ja 
kreikmaa päälinn. 6erlin on äaksamaa tööstuse, 
kaubonäule ja bariäule kelkkokt, kõige suurema 
äaksamaa ülikooliga. Linn on lelle tõttu nii 
eäenenuä, et ta wee- ja rauäteeäe kelkkobaks 
on muutunud; neeä teeä übenäawaä teäa kõigi 
äaksamaa täbtlamate linnadega, berlinilt lääne 
pool, temalt toreda puiestiku erg a rten'i" 
läbi lobutatuä, asub Lbariottenburg (lbarlotten- 
burg, 1/4 milj, inim.), luure tebnika ülikooliga. — 
õresiau, täbtis tööstuse ja kaubaiinn Oderi jõe 
mõlemal kaldal, wiljarikkal laukkmaal, on rak- 
waorwu poolelt (pool miljoni) teine preilimaa 
linn, iseäranis luurel mõõdul walmistatakse siin 
masinaid ja willast ning puuwillast riiet. Linnas 
on suur ülikool, rikka raamatukoguga. — Lerlinist 
edela pool, kibe jõe ääres alub Magäeburg i 
linn (1/4 milj, inim.), suurte subkru- ja malina- 
wabrikutega. illagdeburg on äaksamaa pää- 
subkruturg. — berlinist lõuna pool on kibe jõe 
ääres Wittenbergi linnake, Lutber i ja Me- 
lancklbon i baudadega ja ausammastega.
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äaksalaulikmaa läänepoolne ^jagu, Elbe jõelt 
kuni ktollandi rajani on kaunis tasane. Liiwased nõmmeä wakel- 
äawaä raba- ja turbasooäega. l^akwalt elab liin karmalt ja ta 
on wäga waene. Lambakaswatamile Kõrw2- peetakse mesilasi, 
kus parem maapinä juktub olema, lääl külwotakse tatraiä 
makia. Kõige suurem siinsete iiiwatasonäikkuäe sealt on 
Lüneburgi nõmm, Elbe jõe alama jooksu ja Meieri wabel. 
kurbaloodelt on kõige luuremoä lääne pool Emk jõge, äiin ela- 
weä inimeleä üksikutes onniäes, üksteiselt eemal. Nad on suure
malt jaolt karjoleä. Miimosel ajal on aga neiä looliä kuiwatama 
bakatuä, ja mõnigi maatükk on juba põlluks muuäetuä.

äoodelt põbja pool, äakla mere ranna ääres, on tasased 
maäalmoa olaä, n. nim. „marsck'id". Need on wäga wilja- 
kanäwa pinnaga. Maapinä on siin lamme ning Uimane ja pääle 
lelle weel mere ja jõgede kõntsaga segatud. Endistel aegadel olid 
need maakobad sagedasti wee all. Nüüd on nad tammide läbi 
wee eelt kaitstud, äiin kaswatatakle bobulid, weileid ja peene 
willaga lambaid, baritakle põldu ja peetakse aedasid, kõlduäe^ 
pääl kaswatatakse wiljatõugudelt kõige enam nilu, teistest taime
delt linu, kanepit, bumalaid ja tubakat. kokati ettetulewaid 
kõrgemaid, Uiwaleid ning kuiwema põbjoga maakobti nimeta
takse „geett'1dek8"; nad on kartlikult metsaga ja nõmmekaswu- 
dega kaetud. Marlckiäelt tammide läbi lakutotud, asub mere 
pool „polder'ite" wõö. kolderid on teise rea tammide läbi, mis 
merekaldale on ekitotud, merewoogude eest kaitstuä. äiin on 
kõik maa neljanurgelistesse lapikestesle jaotatud, kult kraamid 
läbi on tõmmatud. Maalapikeste ümber on puud istutatud. 
Kraamide wakel on põllupidajate talud, wiljarikkad põllud, aiad 
ja toredad karjamaad.

kääle Elbe jõe woolawad weel äakla merde Meler ja 
Ems, mereloke-taoUlt jõesuud sünnitades.

kõkja-äakla laulikmaa läänepoolne ola on kreisi riigi päralt, 
kääle lelle alub äakla mere ääres wäike Oldendurg i riik ning 
ttamburg i ja Bremen i wabalinnnod.

Namburg (900.000 inim.) on Elbe jõe ääres, 100 kilom. 
jõesuult eemal. Nga siiski wõiwad weetõulu ajal ka kõige 
suuremad meresõidu laewad sadamasse sõita, ttamburg on esimene 
kelk-Eoroopa kaubaiinn ja rakma armu poolelt teine linn äakla 
riigis, Namburgilt on korralikud aurulaewa-sõidud kõikidesse 
maailma jagudesse lisle seatud. Iseäranis elaw on liin kauple
mine inglismaaga ja kõkja- ning Lõuna-Nmeerikoga. äisle wee- 
takle kokmi, teed, kalukanakku, elawaid loomi looma aedade 
tarwis j. m.

Bremen (250.000 inim.) on Meseri jõe ääres, kuni bremeni 
linnani ulatab Meieri jõe pääl merewee tõus, Bremen on äakla- 
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mao teine kaubaiinn. Kauplemine on iseäranis kõkja-Llweerika 
Llmsriikiäega elaw. ääält tuuakse puumilla, petroleumi ja tuba
kat. Lremenis on suure äaksamaa auruloewaseltli „Sremer Llo^ä'»' 
asupaik. Linnas on suureä tudokawabrikuä.

äakla mere äakäe (jaaäe) lobe ääres on äakla riigi pää- 
lõjasaäam ja merekinälus Vi-iikelmskasen. — leistest linnaäelt 
olgu liin meel Ll Itana ja ktonnover nimetatuä. kibe jõe 
võres, ttomburgi linnaga ükenäules on kreisi riigi päralt olem 
Kitona kaubaiinn (200.000 inim.). Llllonas on tubaka-, noka-, 
köie- ja muuä mabrikuä. Hannover i linnas (> 4 milj, inim.) on 
molinarvabrikuä ja ülikool, linna läbeäal 'leiäub kimilöe kae- 
wanäusi.

Kesk Saksamaa.
kõkja-äokla loulikmaast lõuna poole kuni Kkeini jõe Iil 0 i n j

karuni aluwaä Kelk-äaklamaa kõrgenäikuä.
Llenäe sekka tulewaä ka Suäeetiäe ja Saksi mägeäe põkja- 

poolseä küljeä ja mäebaruä arwato. äuäeetiä on rajaks Ilkeki 
riigi ja äaksamaa wabel. äaklamoa paole on äuäeetiäe järluä 
mäeküljeä päõratuä. äuäeetiä läbewaä kogu poolt looäe poole 
kuni kibe jõeni. Elbe tuleb Iskekimoalt ja jookseb äaklamoale 

jõuäes sügamas, kõr

132. k I b e - L i i w 0 k i w i mägestik. 
pabemal pool on kibe jõgi naba

gete liimakimi-kallas- 
tega kuristikus, kibe 
jõe ümbruses on liiwa- 
kimi - kaljuäel wäga 
mitmeluguseä imeli- 
kuä kujuä. Kaljuäe wa
kel on lügawaä kuris- 
tikuä ja ilusaä oruä. 
äeäa mägestikku ni
metatakse kibe Lii- 
wakiwi-mäg e sti- 
kuks (klblanältein- 
gebirge). la on lääne 
pool äaksi mägeä-ga 
ükenäuses. Ulaopinä 
on äaksi mägeäes
kekw. kt siin külmaä
põkjatuuleä pukuwaä, 
siis on kliima kaunis 
karm, äellepärolt o>

siinne rakwas waene. Kakwa ülespiäamise allikateks on melsaä 
ja mägeäe külgeäei o'ewaä karjamaaä, mis karjakoswatamise 
wõimaläawaä. klonikkuäele weel täktlamaä on mägeäes leito-
waä mineraoliä: rauä, kimisüli, walk, tina ja (sreibergj
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Unna ümbruses) ka kõbe. äaksi mäed sejsawad edela poo! 
klckteli mägestikuga ükendules. äakti magevesi lääne poo! alub 
Saksi riik.

põkja poole läkeb Laksi riigi maapind laumaks. Kakwast 
elab Saksimaal paksemal! kui mujal Saksamaal (üle 300 üke 
m-kilom.). Mägedelt leitawate mineraali äe (kiwi- 
lüli j. t.) tõttu on wabrikutäöstus siin wäga e d e- 
nenucl. Sellepoolest on Saksimaa üks esimestest maakondadest 
SaklamacZ. Linale-, puuwillose- ja willase riide wabrikute kõr- 
wal (kkemnitr j j. t. linaaäes) leidub ka portselaniwobrikuid 
(Meisseni linnas). — Lakk riigi päälinn on Dresden (600.000 
inim.) kibe jõe mõlemal kaldal. Dresden on oma iluta ümbruse 
ja toredate ekituste poolest üks kõige kenamatest äaksamaa lin-

1ZZ. tiarri^mäed.

nadest. Kuulus on Dresdeni pildikogu. leine linn äaksi riigis 
on Leiprig (600.000 inim.), wäga rmljorikkas moakokas. Leiprig 
on raudteede kelkkokt, mis päkja-äaklamaad Lõuna Saksamaaga 
ja Ida-äaksamaod Lääne äaklamaaga ükendawad. Lelle tõttu on 
siis Leipzig taktis kaubaiinn. Liin on luur ülikool. Kaomotu- 
koupiuste ja trükikodade poolelt on Leiprig esimene linn Saksa
maal. — Leipr.gilt loode pool, preisi riigi piirides alub kibe jõe 
karu Saale ääres Kalle tööstuse ja kaubaiinn (800.000 inim.)^ 
luure waguniwabr-kuga. L nna ümbruses on kiwiloolo-kaewondused.

Saksi mägede ja Kkeini jõe wakel on mitmed madalamad 
mägestikud ja mäekarud. Kõige põkjapoolsem nendelt ja teistelt 
lokus alub loodule poolest wäga ilus Karr i mägestik. kt see 
mägestik loulikmaolt üles tõuleb ja niiskust toowate läänetuul!? 
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see paal oa, siis korjub siia mägedesse palju niiskust, nii es liin 
enam wikma sajab, kui ku5kil mujal euroopa mannermaal, 
kiar-i mägestikult lõuna pool asub Iküringi metla mägestik 
(Iküringer wolä). la on kogu pool kickteN mägestikuga üken- 
äules, kus kbeini jõe karu Maini allikaä on.

läar-i mägeäess lääne pool, weleri jõe mõlemasel kallassel 
on teleri mägine maa. kteeä mäekaruä ja mäetipuä ei ole 
kuskil üle 500 meetri kõrgeä, paistawoä oga palju kõrgemaä 
olema, sett põkja ja lääne pool ümbritsewaä neiä lalilikmaaä. 
kraegu kirjeläatuä mao, Elbe jõest lääne pool, on rikas tomme- 
ja pukipuu mettaäe poolest.

Jõe orguäes on kää maapinä, kus kõiki põlluwiljo- 
sougusiä ja wiljapuiä ning palju linu kaswatatokse. 
põllukarimile kõrwal on weiste ja iseäranis sigaäe kaswata- 
mine nimetamilewäärt. Iküringi ja ktor^i mägeäess kaewatakse 
kiwiloola, maske ja seisi minkraaiiliä.

äiin on ka säästus kõrgel järjel, iseäranis täktis on siin 
masinate ja peene linase riiäe Valmistamine. Iküringi mäge^tikus 
walmistatakse koäu-kälitööna palju puust laste-mänguriistu, mis 
üle maailma tuttawaä on.

kt siin maapinä nõguäe ja orguäe läbi kulga küngastikku
deks, mäeseljanäikkuäeks ja mäerükmaäeks on jagatuä, siis on 
maa siin ka poliitiliselt killustatuä, kõige enam Iküringenis, 
kus maapinä ka geograafiliselt kõige enam killustatuä on. äiin 
on kulk kõige wäiksemoiä riikikä, milleäest suurem osa igaüks 
jälle mitmest lokus olemast maakonnast koos seilab, näit, äaksi- 
Meimari riik. Migi päälinn on ^eimar, äakla luuletajate ja 
kirjanikkuäe 6oetke, äckilleri, kleräeri ja wielanäi 
ausammastega. Läänepoolses äakli-weimari jaos asub tööstus
linnalt ki le n ack ist paar wersta lõuna pool iuttow ^/artburgi 
loss. — Lääne pool, preili riigi piiriäes, alub Sielefelä'! (biile- 
teläi) linn, linale riiäe waarikute poolelt tuttaw.

Ülewalnimetatuä mägeäelt lääne pool on Kkeini Kitlkimi 
mägestik, ekk õio^m üteläo, kiltmaa. l<agu poolt looäe poole 
käib lellelt kiltmaalt lai ja lügaw lakeini jõe org läbi, mis leäa 
kiltmooä kabeks jaotab, lllõlemolt poolt ükenäawoä enäiä lakeini 
oruga selle jõe karuäe oruä, näit, pakemolt poolt litole li org. 
lieeä põikoruä jaotawoä lelle kiltmaa mitmesse olarse, mis mä- 
gestikkuäeks kutsutakse. Nii alub paremal lakeini ja paremal 
Maini kaläal metsaga kaetuä ilus Iounus'e mägestik. äiin on 
mitmeä linnaä oma terwisewee-allikote poolelt tuttawaä (kl o m- 
durg Miesbaäenj. t.).

launulelt põkja pool olewaä mägestikuä on oma looäule 
poolelt karmi kliimaga ja kalwa kokati loole maapinnogo. äiin 
kaswatatokse ainult kortuliä, otre ja kaeru, kakwolt elab siin 
wäga wäke ja neeäki, kes liin elawaä, on wäga waeleä. ktaopis 
teilt pilti pakuwaä meile aga jõeoruä, iseäranis lakeini jõe org, 
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mis umbes 30 kilom. lai ja 270 kilom. pikk on. Orud on wilja- 
kandwa ubtmaoga kaetud, Seda ubtmaad on põbja pool paksem 
kord (kuni 50 sülda), kui lõuna pool. Kliima on siin soe. selle
pärast on orgudes põllud kästi baritud. Mäekülgedel olervod 
wiljapuu aiad ja munamäed tulewad kõige paremate bulka arwata. 
kõllukarimile ja aiapidamise karmal kaewatakle siin ka kiwisütt, 
rauda ja teisi m i n e r a a l i-l i d. Selle tõttu on need maakonnad 
^vabrikutööstuse (iseäranis raua- ja terasetööstuse) poolest teistest 
äakla riigi maakondadest ette jõudnud. leistelt lelle maa saadus
test on meel kuulsad Kbeini weinid nimetamilewäärt. Kobwolt 
elab siin niisama paksult, kui Saksimaal (üle 300 inimest 1 
sH-kilom.). Linnu on siin ka õige palju. Kaua- ja terale- 
wabrikute poolelt on täbelepanemile-wäärt vortmund, Kemscbeid,

1Z4. iriieini jõgi, 
lagopool on l^tieini kiltkiwi-mõgestik.

Zolingen ja ileäranis Lslen (300.000 elan ), kiimates alub 
ilmakuulus Krupp i luurtüki-mabrik, kuna Solingen nugade, mõõ
kade ja teiste terariistade Valmistamise poolelt esimene linn 
Saksamaal on. Kiidewobrikute poolelt on liin nimetada Llber- 
telcl, Sarmen, Kreteld ja Kbeini jõelt lääne pool Kacken (200.000 
elan'). Elberteld ja 6armen on nii jõudsasti edenenud, et nad 
übeks linnaks kokku on sulanud (400.000 elan.) — Kkeini jõgi
konna kõige täktlam kauba- ja töästulelinn on Köln (>/2 milj, 
elan vabrikutelt on kõige täbtlamad raua-, riide- ja lõbnooli- 
(eau de Oologne) wabrikud. Sooti ekitulewiilis tore pääkirik on 
oma kobe torni kõrguse poolelt kolmas ebitus maa põäl. Köln 
on Kkeini jõe ourulaewa-lõidu kelkkobt. — Kõik Kbeini jõgikonna 
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wabrikulinnoä weawoä oma Kaupo suuremalt osalt vuisourg- 
Kukrorti ja vüsseläorsl linnade kouäu wälja, mis selle iõuu 
täktlamateks kauba- ja laäomolinnaäeks lakeini jõe ääres on iaa- 
nuä. vasleläorf on oma kunsti-akaäeemia poolelt kuulus. — 
Maini jõe ääres, milte kauqel lakeini jõelt, olud koubalma 
frankturt (400.000 inim.). sronkfurt on Lääne-äaklamaa pää 
kauba- ja rakaturg ja Lõuna-äaklamaa täktlate kaubateeäe^ 
kelkkobt.

Lõuna 5aksamaa.
Maapinä. äoklamaa iõunaroja iäopoolses osas tulecvaä läa- 

vlpiäe põkjapoalleä mäekoruä äaklamaa piiriäesse. äün asub 
ligi 3000 meetr. kõrge ^ugs pihe, äaklamao kõige kõrgem mägi.

vipi mägeäest ja läelweetsia ramlt kuni vonau jõeni ulalok 
^ckrvabi-õaierl kiltmaa (500 meelr. kõrge). 5llpiäe jolaL

135. äcbwarrwalcli mäeä.

aluwaä soocl ja järweä (6 m mer i, ätarnbergi, Lkiemi ja 
teiseä). vonau jõe parempoolsete karuäe (II l e r, Leck, lsar» 
1 n n) sägawate orguäe läbi on kiltmaa künklile maokoka kuju 
laanuä.

Maapinä ei ole liin wiljakanäew, paäle vonau jõe cru, kus 
kästi karituä põll ä wiljapuu aeäaäega wakeläamaä. äelle kilt
maa jõeä jooklewoä wäga ruttu, sellepärast ei wõi laewaä nen<"e 
paal käia, vimetatuä jõgeäe oruä on luurelt jaolt turbaiooä, ja 
sellepärast põllukarimiseks kõlbmotoä. Kõik neeä jõeä woolawoä 
Vonau jõkke, mis lääne poolt, äckwar^waläi mägestikust, 
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tuleb. Vonau jõgi jookseb ida poole: Ulmi liuna juurelt alga- 
õe5, wõiwad laewad tema paal Kaia.

äcbmabi-Vaieri kiltmaa kliima on kaunis kare. Külmad 
tuulect, mis /tipi mägedelt pubuwad, alanctawacj ruttu õbuloojult, 
mille tagajärg luureä wibmasajud on. Elanikkude päätöäks on 
liin lõuna pool, VIpides karjakasmatamine, enam põkja 
pool põllubarimine ja bumalakasmatamine. läbtis 
tõöstulebaru on siin õllepruulimine. Cdela pool, lakeini jõe 
kallastel, kasmatatakle ka Viinapuid.

vodeni järwelt tulles, sünnitab Nbeini jõgi äcbatfbauleni 
linna juures 10 külla kõrguse rveekoke. Ülem-Kbeini laulikmaokt 
woolab jõgi läbi luuri käänuliä sünnitades. Liin langemad temasle 
paremalt poolt Lleckar ja Main.

äckwarrwalä'! )a Odenmaläi mägestikucl (Kbeini jõe pare
mal kalclal) on oma suurte metsade poolelt täbelepanemile-wäärt. 
Liin saadetakse suurel bulgol puumaterjoali kbeini jõge mõõda alla, 
ttollandimaale ja kõbja-äaklamaale. äebroar/waldi ja Odenwaldi 
mägestikkude orgudes on wiljakandew maapind, Leile tõttu on 
kiin ka luured päbklipuude- ja wiljapuude-aiad. Mägedelt kae- 
watokle rauda ja maske. Ka on liin kuulsaid termilewee- 
alii ka id olemas, näit. Saden-Vadeni linnas. Vääle lelle 
muretsewod äcbwor^waldi elanikud omale päätoidult karjakaswa- 
tamile ja puult seinakellade walmistamile läbi. Ka Vabriku
tööstus on liin taktis: nii on liin klaali-, portselani- ja puuwillale 
riide-wabrikuid.

Ülem-Kbeini laulikmaal on soe kliima ja wäga wiljarikas 
põllupind, Lee lausikmoa, ainult 32 wersta lai, on oma koolsasti 
koritud põldude tõttu üks kõige parematest Lakka riigi maakonda
delt. Kõige Viljarikkamate nisupõldude kõrwal leiduwad liin luured 
tubakawäljad, wiljapuu-aiod ja Viinamäed.

Kkeini pakempaolse jõekaru Male ii pääi käiwad laewad 
ja lelle jõe orus kaswawad Viinamarjad, milledelt üks kuulsama
telt Veinidelt maa pääi Valmistatakse (Molelwein).

Lääne poolt äcbwar^waidi ning ida poolt libelli tompmäges- 
tiku wokel alub 5cbwabi-s ränki kõrgendik. — viimaselt ida 
pool alub Ilkeki-Moraawi tompmägestiku ekk kõrgendiku edela
poolne ääremägestik, võõmi metla mägestik, mille kõige kõr
gemad mäetipud ta kagupoolses õlas leiduwad.

äcbwabi ja ? ränki kõrgendikud on kekwa maapinnaga 
ja kareda kliimaga. Lellewastu wiljakondwad maad on liitmaa 
jõgede orgudes. Nendes orgudes wakeldawod nisupõllud wiljapuu- 
aedadega ja munamägedega.

Kliima. Lõuna Laklamaa kliima on mitmesuguste maapinna 
kujude mõju läbi wäga mitmekesine. Kagupoolsel kuni Vonau 
jõeni ulotowal kõrgendikul, on kliima kare, suurte temperatuuri 
wakeldustega. lemperatuuri wobelduli paneme iseäranis kewode!

klssäetesäus. 1^
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ja sügisel tükele, kui Nipi mäed lumega kaetucl on, ning mägedelt 
külm õkk madalamale lausikmaale alla langeb. kolju ioem 
on Vonau jõest põbja pool asuw Lõuna Saksamaa osa. Siin on 
kõige soem kliima kõrgendikkudest piiratud jõgede orgudes, nagu 
Kkeini org, veckari ja Maini kekk- ja alamjooksu orud.

136. Org Sckwabi-sranki kõrgendikus.

Lõuno-Saktamaal asuwad baieri, ^ürttembergi ja 
va deni riigid.

baieri riik. Maapinna suuruse ja rakwa-arwu poolest on 
baieri teine riik Saksamaal, baierimaa asub vonau ja selle jõe 
karude kui ka Maini jõe ääres. vkalr'1 maakond alub Kkeini 
jõe pakemal kaldal. — Kokwos on suuremalt joolt katoliku usku, 
baieritt rveetakse teistesse maadesse wiIja, kumaIaid, weini, 
õlut, soola, mänguasju j. m.

baieri riigi lõunapoolses osas, asub baier! riigi päälinn 
Müncken, vonau jõe karu Nar i ääres (700.000 inim.). Müncken 
on Lõuna Saksamaa raudteede kelkkokt. viitama on tee linn ka 
Lõuna-Saksamoa waimlite elu ja kariduse ketkkokaks saanud. Siin 
on täktsad muuseumid ja kunsti kogud, ka ülikool ja muud õpe- 
atututed. läkelepanemite-määrt on Müncken oma toredate ja 
maitterikaste ekituste poolest, vonau jõe karu Leek i ääres on 
bugsburg, Lõuna-äoktamaa kõige täkllam koubalinn. Ka wabriku- 
täöstus on tiin nimetamisewäärt. Linnas ja linna ümbruses asuwad 
luured puuwillase ja miilate riide wabrikud. boden järwe ääres 
on Lindau, täktis läbikäimisekakt teiste teile järwe ääres cisu- 
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wate kokkadega, vonau jõe ääres alub Kegensburg, täktis kaup
lemise poolelt Vonau jõge mõõda weetawate kaupadega. Linna 
läkedal, kõrge mäe otsas, Vonau jõe kaldal, on templimoodu ekitus 
^Vllallkalia", kus kõikide kuulsamate sakslaste rinnakujud üles 
on seatud. — baieri riigi loodepoolses osas on Maini jõe karu 
ääres Nürnberg (üle 300.000 inim.), baierimaa esimene tööstule- 
ja koubolinn. Üle ilma kuulsad on Nürnbergi laste-manguasjad. 
Nürnberg on oma ekituse ja ülepõõ wälimise kuju poolest täiesti 
kelkaja linn. Kuulus on siin Saksa wanawara muuseum. — Maini 
jõe ääres asuwad tõõstuselinnad würrburg ja ba^reutk. ^ür^- 
burgis on ülikool ja siin algab ka Maini jõel laewasõit. bo^- 
reutkis alub Nickard VOagneri poolt asutatud kuulus teater.

ktal^i ekk Nkeinptal-i maakond on suuremalt osalt 
mägine maa ja ulatab ida pool kuni kkeini jõeni ning oma 
edelapoolse sopiga kiwisõerikka Saari jõgikonda.

Mrttembergl riik. See on ilus wiljakandja mägine ja 
künkline maa vonau ja Neckari jõgede ääres, kus põilukari- 
mine täktis on. viinapuude koswatomine on iseäranis Neckari 
orus nimetamisewäärt. iseäranis wiimasel ajal on tööstus nii 
jõudsasti edenenud, et ta württembergis nüüd niisama täktis on 
kui põllutöö, käälinn on ilus Stuttgart (Z00.000 inim.), Neckari 
jõe läkedal, Lõuna-Saklamaa raamatukaupluse keskkokt. Linnal 
on oma riide- ja masinawabrikute poolelt täktlult. — ^?ürttem- 
bergi ülikool on Tübingenis, Neckari jõe ääres.

Saäenl riik, baden on jaolt mägine (Sckwar-waldi mä- 
gestik), jaolt tasane (Ülem-Nkeini laulikmaa). See on üks kõige 
Viljarikkamatelt maakondadelt Euroopas. Nkeini laulikmaa! kas- 
watatakle põllu- ja aiawilja. Siin leidub ka wiinamägelid. vab
rikutööstuselt on puuwillale riide walmistamine nimetamisewäärt.

badeni päälinn on Karisruke, luure teknika ülikooliga. Linn 
on alles paarisaja aasta eelt asutatud. — badeni lõunapoolses 
jaos, Sckwar^waldi mägestikus, on kreiburg, ülikooliga ja toreda 
pääkirikuga. — võkjapoolses riigi jaos, Neckari jõe ääres, on kuulus 
tteidelbergi linn, kõige wanema Saksamaa ülikooliga ja toredate 
losli waremetega.— Neckari jõe luus on Mannkeim (üle 160.000 
inim.), kõige suurem ning täktlam linn badeni riigis, Nkeini jõe 
ääres, sääl kus temasse Neckari karu koowab. Kuni selle kokani 
wõiwad Nkeini jõel suuremad laewad sõita. Mannkeim on Frank
furti ja Münckeni kõrwal kõige suurem Lõuna-äaksamaa kauba- 
iinn Ka tööstus on nimetamisewäärt. — bodeni järwe ääres 
asub Konstant, kõige täktlam ja suurem lelle järwe kaldal 
oluwatelt linnadest.

Ülewaaäe.
Kliima äaklamaa kliima on lõuna pool peaaegu niisama

sugune kui Päkja pool, lelt lõuna pool on kõrgendik ja põkja 
12
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poole läkeb maapinä maäalamoks. Suurem wake on Saksamaa 
läänepoolsele ja iäapoollete maakonäoäe kliima wakel. Lääne 
pool, kltlanäi ookeani läkemol, on kliima palju soem kui iäa pool. 
Sellepärast ei külma ka Saksa meri mille ilmaski kinni ja temasse 
woolawaä jõeä on taimel wäga lükike aeg jääga kaetuä. Lläitu- 
seks on Elbe jõgi 1—2 kuuä kinni külmanuä, kuna oga iäapoolne 
V^isla kuni 3 kuuä ja pregel lageäasti koguni 4 kuuä jääga 
kaetuä on.

Saäemate poolelt on lõunapoolleä mägileä maakonnaä 
rikkamaä kui põkjapoolne laulikmaa ja laulikmaal sajab lääne 
pool, MIanäi ookeani läkemal, enam wibma kui iäa pool. Üle- 
üläilelt on Saksamaa kliima nii jabe, et liin alalikaljaiä leblpuiä 
ei leiäu. ^iinapuuä, wirlikuä, lööäawa wiljaga kaslanipuuä ja 
mais kaswawaä ainult lõuna pool Maini jõge. — Metlaäe all on 
saksamaal üks weeranä ja põlluks umbes pool kõigist maapinnalt.

Kakwas. Saksamaa elanikuä on walget tõugu ja Oermaoni 
lugubaru lakslaleä (umbes 60 milj.). leistelt Saksamaal ela
mutest rabwastelt olgu juuäiä (600.000) nimetatuä, keäa pää- 
asjalikult linnaäes leiäub. Keelemuräe poolelt jaotatakse sakslasi 
kakle sugukarusse: lõuna pool elawaä ülemlakslaseä (Ober- 
äeutlcke) ja põkja pool alamlakslaleä (Uieäeräeutlcke). vii
maste kuika tuleb ka klollanäi rakwalt arwato. Ülemsoksloste 
keelemuräe pääl põkjeneb Sõkla kirjakeel, mis ka terwel Saksa
maal karituä rakwaklasliäe läbikäimise-keeleks on.

Usu poolelt on 65o/g Saksamaa elanikkuäeit protestanäiä, 
kuna 34«/g katoliku usku on. Climeleä on põkja pool enamuses, 
teileä lõuna pool.

Kakwakariäus on Saksamaal kõrgel järjel. Lapleä 
peawaä 6. eluaastalt pääle kuni 14. eluaastani koolis käima, 
kakwakoolis on puktus eeskujulik, korä wäga wali. kääle rakwa- 
kooli on liin meel „t ä i e n ä u s k o o l j ä" nenäe jaoks, kes rokkem 
õpetust soowiwaä laaäa. kääle lelle on liin palju erikooliliä.

Saksamaal on 22 ülikooli, mille pääle lakslaleä õigusega 
ukkeä wõiwaä olla. Kõige wanemaä ja kuullamaä ülikooliä on 
Leipzigis, Uättingenis ja kialles. Kakwakarjäule poolelt 
seilab Saksamaa Kootlimaaga ekmelel kokal. Kirjaoskamataiä ei 
ole Saksamaal peaaegu olemaski.

klollanäi elik lllaclalmaä kuningriik.
(ligi 33.000 ^j-kilom. ja üle 6 milj, inim.)

piiriä. Uollanäimaa alub äckeläe, Maasi ja Ktieini jõgeäe 
alamjooksu kallastel. Selle maa lääne- ja põkjapoolseks piiriks 
on Saksa meri, lõunapoolseks piiriks 8elgia ja Saksamaa, kõkja- 
rannos on suur luiäerree (söiäerlee) lakl. See lakt on mööäa 
klollanäi kallast kuni kibe jõe luuni minema kriiti saarte
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möö löbi merest kokutatud. Lääne pool on koks latite, milledes 
Leelondi saared oluwad. kõbjapoollesse lobte woolab Kbein, 
Moos i borujõega, lõunapoolsesse — äcbelde.

Maapind. ttollandimaa on laulikmaa, mis ka tema teine 
nimi täbendab. ?linult kõige lõunapoolsem ttollandimaa jagu on 
künkline. ttollanöi lausikmoa on Lakka lausikmoa kõige lääne
poolseni osa. lemo on täitsa tasane ja läbeb Lakka mere poole 
madalamaks. Lakka mere kallastel on kuni 30 meetri kõrguste 
ja 5 kilom. laiuste luitede rida. kõbjo pool elinewad meile lui- 
tede jätistena triiki kaared, mis meile endile merekalda joone näi- 
towod. Mannermaast labutawod friisi saari madalad mere alad» 
mis wotten'iteks nimetatakse ja mõõna ajal tükati kuiwaks 
jääraad. Mereranna ääres külcoati taimi liikuwate luitede pääle, 
mis kelle läbi aja jooksul kindlaks maaks muutusid. Luitede wake- 
kotltadeske ekitati määda merekallast luured mulded ekk pailud, 
Kõige ettervaatuse pääle woatamata tuleb siiski ette, et meri mulde 
ära purustab ja luured maatükid oma alla matab.

Uga mitte ükki merekallastele ei ole muldesid ebitatud, waid 
ka madalad jõekaldad on muldedest kirte piiratud. ttollandioked 
tegid maa raudkiroidekt pubtaks, mis jääaja jätistena laialt maa
pinda katsid. Kaudkiwi tarwitolid nad majade ja muldede eki- 
tule materjaaliks. lurbakood lasti kuiwaks ja turwakt torwitati 
eluboonete ja wabrikute kütmiseks. Luitede wõä läbi merelt 
labutatud okuwad suured maatükid, mis morkbideks nimeta
takse, nad on suurelt õlalt merepinnalt madalamal. Kuna 
luited kebwa liikvale maapõbjaga on, leiame maribidelt ka mere- 
laentelt ja jõgedewoogudelt liia kantud wiljaligitawat kõntsa, kt 
marlbilid põldudeks ja niitudeks teba, pidi neid kuiwaks lalkma, 
selt põbjaweepind on liin wäga kõrge, millepärast need maakobod 
turbasookü muututid. Muldede läbi weeuputuste eelt kaitstud 
martbid ja nendes leiduwad järwed ning tood lasti kuiwaks, 
nendelt laewalõiduks kõlblikko koewandid ja kuiwatamile kroa- 
wilid läbi tõmmates, lga kaewandi otsa, kus ta merde jookleb, 
on luured weliwärawad ebitatud. weetõulu ajal pandakle weli- 
wärawad kinni, et mereweli kaewandite kaudu maad ei uputaks. 
Mõõna ajal tebtakle wärawad lakti, et kaewondisle kogunud 
weli merde wõiks woolata. Kus liig palju wett jubtub olema, 
lääi pumbatakse üleliigne weli suurte tuuleweskite wõi ourupum- 
pade abil kaewanditesle. Kuiwaks lastud ja kultiweeritud marskid 
nimetatakse polderiteks. tuitedele läbemal baritakle marlbi- 
des põldu. Liin külwatokle kõrs wi lj a ja kaswatatakse kõik
sugu juurewilja ja lillesid. Merelt kaugemal on polderid 
lopsaka robuga kaetud. Liin asuwad oma piimarokkule poolelt 
kuulsate ttollandi larwioomade karjamaad. Üksikute polderite 
wabel sünnib läbikäimine kaewandite kaudu.

Kuid mitte üksi maa kaitsmiseks merewoogude eelt ei tarwi- 
tata ülemalnimetotud muldelid, waid neid mööda käiwad moon-
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Eeeci ja wiimoste kõrmol sagedasti ka raudteed. Kaewandid' on 
ttollandis ka tübtlod lübikäimile-teed. äuwel sõidetakse nende 
paa! paatidega, taimel jääd mööda uiskudega.

Kaige luure töö pöäle waatamota on praegu meel wübe- 
molt wiies ola tto!-
landi maapinnalt(ile- 
üranis lõuna ja ida 
pool) kõlbmata liim, 
turbaloa ja kanar- 
pikuga kaetud nõmm 
(geel t). 5tga ka 
need maatükid muu
detakse ükskord põl
dudeks ümber, nagu 
praegu ^uider-ee lõu- 
napoollejao kuiwoks- 
lalkmine kälil on.

ttollandimaa klii
ma on mere lübe- 
dule tõttu niiske ja 
pekme. lalwel on 
liin kaunis loe, elik 
küll kaewandid kinni 
klllmawad; lumi on 
liin wilu. äügilel 
on moakokad paklu 
udu lisle peidetud, 
loewas on liin sa
gedasti pilwetega 
kaetud ja lademeid 
on liin robkesti.

Kakwas. ttol- 
landis elawad äakla 
lugu koll and la
sed, triilid (saarte 
püül ja põbjarannas) 
ja tlamandid 
(lõunapoolsetes maa
kondades). äuurem 
jagu elanikkudelt on 
protestandid, wükem 
ola katoliku uskü. 
luutilid leidub liin 
wõrdlemili palju 
(lOO.OOO binge).

Kakwa töö ja 
aineline järg, ttol- 
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land on pääasjalikult põllutäö-moa. põldude pääi kaswata- 
takle ru kilt, tatraid, linu, kanepit, lukkrunaerid, 
kumata id ja tubakat. Taktis on ka puuwii ja, juure- 
wilja ja lillede kaswatamine. Kuid keinamaid ja karjamaid 
on ttollandis enam kui põldu, äiin koswanud leiba ei jätku 
kõikidele elanikkudele, äelle tõttu on karjakaswatamine 
ttollandis wäga taktis töökaru. Iseäranis kuulsad on ttollandi 
lekmod oma piima rokkuse ja kääduse poolest, kiimast walmis- 
tatakse suuremalt osalt juustu ja wõid. 

Kalapüügist, iseäranis keeringapüügist, elab ttollandis 
suur kulk inimesi.

Kiwilöe, metsa ja metallide puudusel ei ole Vabrikutööstus 
kõrgel järjel. Nimetamisewäärt on siin laewaekitamine, 
linase ja puuwillase riide ja paberi Valmistamine, kääle lelle 
walmistatakle ttollandis kallid jalawaipu ja likwitakle kallid 
kiwa (teemanti lid).

Kauplemine wäljamoaga on wäga laialine ja luurepära- 
line. Nollandist weetokle teistesse riikidesse juustu, wõid, 
elawaid kariloomi, linalt riiet, soolatud kolu, 
lilielibulaid ja kõiksugu koloniaal-kau pa, mis Hollan
disse ta suurtest kaagupoolle Aasia alumaadest tuuakse, Miimile 
kauplemise poolest on wäike ttollandimaa mitmelt suuremalt riigilt 
ees. äuure kauplemise tõttu on ttollandi rakwas ka üks kõige 
rikkamatest rakwastelt maailmas.

Kakwast elab ttollandis õige paksult. Juba 1900. a. saadik 
on kooliskäimine 6—13 eluaastani kõikidele ttollandi elanikku
dele sunduslik. Ülikoolilid on 5.

kõkileadule läbi on ttollandis kuninga wõim piiratud, äea- 
duseandwaks asututeks on kabekojaline rakwaasemikkude kogu.

Linnad: Kõige ilusam ttollandi linn on riigi päälinn tiaag 
ebk 's 6ravenkage, mere ja ^uiderlee lake läkedal, r/i milj. inim. 
Linna ümbruses on luured toredad aiad. — Üke Kbeini jõe 
kaarandi ääres alub Rotterdam (üle 400.000 inim.), kõige täkt- 
lom ttollandi kaubalinn; ta on kaewandi läbi merega ülierutatud, 
äiin paigutatakse kaubad merelaewade päält ümber jõelaewade 
pääle ja saadetakse nad Rkeini jõge määda äaklamaale. Iseära
nis nimetamisewäärt on kauplemine wiljago ja teega. — Koter- 
damist kirde pool, Kkeini jõe kõige põbjapoollemo kaarardi ääres, 
on Utredit (üle 115.000 inim.). äiia linna tulewad mitmed raud- 
teebarud kokku, äellepäralt on siin kauplemine wäga täktis. 
Linnas on ka palju wabrikuid ja ülikool. — Kkeini jõe kaarandi 
ääres alub Leiden, kuulsa ülikooliga ja suurte teadusliste kor
jandustega. — ^uider^ee kääru, Amsteli jõe ja suurte kaewan- 
dite ääres on Amsterdam, 600.000 inimest. äee kõige 
suurem ttollandi linn on ka kauplemise poolelt täktis, iseäranis 
kokwiga ja kiinapuu koorega. Amsterdam on ttollandi waimljse elu 
kelkkokt. Õpealutustelt on ülikool ja rakwaülikool nimetamisewäärt.
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belgia kuningriik.
(24.000 j^-kilom. ja 7V2 milj, elan.)

6elgio asub ltollanäi, äaklamaa ja prantsusmaa rööbet; ta 
on üks wäkematelt, aga kultuuri ja rikkuse poolest esimestest 
riikiäelt maailmas, belgia maapinä läkeb kagu poolt looäe poole 
madalamaks ja laumaks. — kiigi kagupoolses osas asum 
bräenniäe mägestik on kkeini magestiku järk, põllupinä on 
siin kekw ja kliima rvilu ning kare. Kokati leiäub siin karja
maid ja wõlastikka, kuna kokati maa täitsa paljas on. kalaroast 
elab siin wäga wäbe. Aräenniäe mägeäes, kaljuäe wabel asub 
5 paa linnake, kuulsate terwisewee-allikatega. — Mägestikult 
lääne ja põkja pool on lita asi ja selle jõe karu äambrei 
(kambri) orucl. Igalpool, orguäes ja kinkuäe külgeäel, kaljenäa- 
waä kiin põlluä, niicluä, wiljapuu-oiaä ja isegi wiinamäeä. äelle 
moakoka kõige täktkam wara oga on raua- ja k i w i l ä e - l a ä e- 
meä. äelle tõttu on nim. jõgeäe oruä kõige täktkamateks 
ja rakwarikkamateks euroopa töästuleringkon- 
äaäeks saanucl ja belgia riik esimese järgu töös
tus e r ii g i k 5.

5ambre'i ja Maos'i orguäe tööstuseringkonnas on kõige 
täktkamaä linnaä: Namur (namüür) ja Liege (liääkk) ekk Lllttick 
Maas i jõe ääres. Namur on täktis terariistaäe ^nugaäe) wab- 
rikute ja Liege (170.000 elan.) laskeriistaäe wabrikute poolest. 
Oege ikt iäa pool asub Veroiers (werwjee) täästukelinn kalewi- 
wabrikutega.

belgia mägisest maost looäe pool asub äckeläe jõe laulikmaa. 
Maapinä on kiin wiljasigitam ja kliima pekme. äelle tõttu kari- 
takle liin põläu wäga eeskujulikult. Lopsaka taimekoswuga nur- 
meä, niiäuä, aiaä, ojaä ja weskiä pakuwaä silmale toreäat 
waatepilti. Liin kaswatatakke kumalaiä, otre, linu, sukkru- 
naeriä. bõllukarimile kõrwal kaswatatakse weileiä ja kobuleiä.

Mägeäelt kaewatuä kimiküli wõimaläab ka laulikmaal wab- 
rikutõöstuse eäenemilt. äiin õitseb willa-, puuwilla- ja 
linase mäe tööstus iseäranis 6 a nä is ekk 6ent'is ja bruxel- 
lesil (brüslellis).

eeskujuliku põllukarimile ja luurepäralile tööstuse tõttu on 
ka kaubanäus belgias wäga kõrgele järjele jõuänuä. Kou- 
danäutt toetab luurelt tike maonteeäe, kaanalite ja rauäteeäe 
wõrk 7 keäa rauäteewõrgu poolelt on belgia 
teistest euroopa r i i k i ä e s t ett e j õ u ä n u ä.

eeskujulik põllukarimine ja õitlew tööstus ning kaubanäus 
annawaä wäga luure rakwokulgale eluüiespiäamile. äakli mg, 
järele elab belgias rakwalt kõige pakiemalt euroopas (255 inim. 
r m-kilom.).
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belgia põhjapooltes õlas elawad hollandlastega lähedalt 
sugulased äaksa sugu flawondid ehk flaamid ja lõunapool
ses okas — Romaani sugu wolloonid, kes prantsuse keelt 
kõnelewad. Mõlemad rahwod on katoliku usku. Kõige tähtsam 
linn belgias on riigi päälinn Lruxelles ehk brüslel (agulitega 
üle 700.000 elan.), oma uhkete ehituste poolest üks toredamatest 
Euroopa linnadest, bittide ja linase riide wabrikud on siin nime
tamisewäärt. — ächelde jõe ääres asub belgia kõige tähtsam 
kauba- ja sadamalinn Nnvers (angwers) ehk Nntwerpen, 
Euroopa mannermaa teine kaubalinn.

Nagu ttollandis nii läheb ka belgias mööda merekallast 
luitede rida, mis muldede läbi ühendatud on. Luitede ja 
muldede taga atuwod Viljarikkad marshid. Kuid belgia rannas 
on meri madal ning leetteljakud takistawad loewalõitu. äiin 
atuwad ainult mõned tupeluskohad, milledest 0 stende kõige 
täkttam on.

belgia riigi päralt on Kelk-Nafrikas tuur ja tähtis Kongo riik. 
Kongo jõgikonnas.

belgia, äaklamoa ja prantsusmaa watiel, Nrdennide mäges- 
tikus ja kagu pool kuni Rheini haru Moseli jõeni atub wäike 
tuxemburg i riik. Rahwos on tiin katoliku usku sakslased, 
kes mägedes mineraalisid (rauda, tsinki ja kiwitütt) kaewa- 
wod ja Nloseli jõe orus põldu kariwad ja karja koswatawad.

prantsuse wabariik.
(536.000 Hl'lnlom. 4o milj, elan.)

prantsusmaa põhjapoolseks rajaks on La Manckei ja pas 
de Lal ais wäinad ja osalt äaksa meri, läänepoolseks 
Ntlandi aokean Visca^a (wiskaojo) lahega, lõunapoolseks — 
pjrenei mägestik ja »7oke meri ning idapoolseks — Nlpi mäed, 
ähweitsi juura ja Rheini jõgi. Loomulikud rajad puu- 
duwad kirde pool — wastu belgiat ja osalt wastu äaklamaad. — 
Maapinna poolelt wõib prantsusmaad kolme olosle jagada: 
1) Rhõnei (rooni) jõe laulikmaa ja põhja pool temaga 
ühenduses äaonei (looni) jõgikond; 2) keskmine kilt
maa, kirdepoolsete järkudega ja 3) prantsuse laulikmaa»

5aöne-Kkön<i piirkonö.
äaönei jõgikond ja ola Ülem-Rkeini laulikmaalt (bur

gundia ja tilal s) on wiljakandwa põllupinnoga hää klii
maga maa. Nilu, Viinamarjad ja puuwilja kaswab 
siin suurel hulgal. Ka tööstus ja kauplemine ei ole tähtsuseta. — 
Nijoni (dilhoni) linn kaupleb suuresti kuulsate burgundia wei- 
nidega. besan^on'i (besangsoni) linn on tähtis oma kella- 
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wabrikute ja oma kauplemise poolelt ttelmeetlia maaga. Kkeim 
orus asuroaä Müklkauleni tööstuslinn (puuwillole riicle wab- 
rikuä) ja Cllasli maakonna-linn Stralsburg (ligi 200.000 elan.)» 
täktis kauplemise poolelt, ätrassburgi pääklrik on oma pütita- 
maitselise 6ooti ekituleroiili poolelt üks kõige kuulsamatelt kiriku
telt maa pääi.

Kköne'1 iõglkonä. kkone'i jõgi algab niisama kui Kkeingi 
ttelweellias äankt Oottkaräi mäel, jookseb lääne poole ja lünni-

134. prantsusmaa kaart.

tab 5ac 5eman'i ekk Senti jtrwe. 5iin murrab ta omale
luura mägestikust tee läbi ja jookseb 5^on'i (liooni) linnast alates 
lõuna poole, kus ta Lioni lakte woolab. lema kõige täktlom 
jõekaru on pakemalt poolt äaõne. l^konei alamjooksul on 
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laulikmaa! täiesti Lõuna-Euroopa taimestik: õli- ja moorus 
puuä. wiimale puu lekteäega lSöäetakse liiäiussikeli.

l^kone'» ja äaõnei jõgeäe ükinemile kokal alub L^on (ligi 
^2 milj, elan.), luurule poolelt kolmas linn prantsusmaal ja liiäi- 
sööstule poolelt elimene.

s^kone'i alamjooksult iäa pool alub Provence ! (prorvangli) 
maakonä, wäga pekme taiwekliimoga, kus karma lunä ja külma 
näka mõik. läktlamaä linnaä oluwaä järlul ning käärurikkal 
Wake mere kaläal. Liin on kõige suurem prantsusmaa ja ülepää 
wakemere äärne laäamaknn Marseille (morlej, ^/2 milj, elan.), 
äee linn on ka puu- ja lõknoõli wabrikute kelkkokt. läa pool 
alub prantlule päälõjolaäam Wake mere ääres loulon (tulon), ning 
wiimalest kiräe pool Wake mere pekme kliimaga rannal, „riviera" 
(riwjäära) kuullaä tolwileä põetamilekokaä (annes (kann) ja 
Nirra, wiimane l 50.000 elan, (jaanuari temperatuur -j- 8,4°).

140. kwiero maastik, troopika taimestikuga

Nivalt iäa pool alub ileleisew Monaco (Monaako) würsti- 
riik (l 6.000 elan.), tuttaw oma luure mängumaja poolelt, kus 
teistes riikiäes keelatuä õnnemänguliä mängitakse.

prantsusmaa iäarajal aluwaä Lääne-rtlpiä, Montblanc 
(mongblang) ja Monte Vi lo mäetippuäega. Montblanc (4800 
m. kõrge) on kõige kõrgem mäetipp Euroopas. Looäe pool alub 
ta jalal kuulus Ekamounix (skamunii) org (1000 m. üle mere
pinna), kuku toreäaä jääliugustikuä ulotawoä. Lääne-Mpiäelt 
läbi wiib Mont Eenis (monglenii) mäe iäkeäalt tunneli Kouäu 
rauätee prantsusmaalt ltaaliasle.
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- prantsuse kelkkõrgenäik.
prantsuse keskkorgenäiku täktlam osa on^Ifl u v e r g n e'i 

(overjni) kiltmaa, kuiga kustunud tulemägeäega. äelle kiltmaa 
Mant vare (mongäoor) mägestikkus alub ka
prantsuse sisemaa kõige kõrgem mäetipp (l900 
m. kõrge). l<elkkõrgenäik on niiske ja wilu 
kliimaga ja looäuse poolest waene maa, mille
pärast ka rakwas int linnaäesse wäljaränäab. 
l<elkkõrgenäiku iäa- ja lõunapoolseks rajaks on 
(eoennesi (serrenpi) mägestik, kuiga kuristik- 
kuäega ja orguäega.

l<elkkõrgenäiku maakonäaäe rikkuseks on 
suureä kiwilöe- ja raualaäemeä. äeile 
tõttu on siin suur rauatõöstus tekkinuä. iseäranis 
sõjariistu (valmistatakse ät. ktiennei (längt- 
etjenni, t50.000 elan.) ja 5 e (reumat (lökrõsoo) 
linnaäes.

Kiräe pool on keskkorgenäiku järguks (Ste 
ä'or'i (kootäoori) mägestik ja miimalelt põkja 
pool allikatelt rikas Langresi (längri) lubja- 
kiwi-kiitmaa.

prantsuse lauttkmaa.
prantsuse laulikmaa ulatab pirenei mägeäelt 

kuni Lelgia rajani. la kliima on loem ja alus- 
pinä wiliakanäcoam kui põkja-äakla laulikmaal. 
krantlule laulikmaa seilab ükenäules Kkõnei- 
äaone i piirkonnaga: t) kitla laukkmaa läbi 
pirenei mägestiku ja kelkkõrgenäiku wakel, mille 
kauäu lõuna laewalõiäu kaanal (canal äu miäi 
jkanäl äü miäiij) läkeb, ja 2) maäalamatel maa- 
koktaäel (ote ä'or'jst põkja ja lõuna pool, kus 
loewalõiäu-kaanaliä Loirei (luaari) jõge äao- 
ne'i jõega ja äeinei (lääni) jõgikonäa 
äaõne iga ükenäawaä. l^aanaliä ükenäawaä ka 
5 einel ja s^kõnei jõgikonäi l^keinigo.

äeine l jõgikonä. pää weeallikaä on liin 
5 e i n ei jõgi ja lelle karu lllarne. äeine woo- 
lab 5e ttaorei täktla laäamalinna juures laias 
merelake-taokles joeluus La Mancke'i wäina. 
s^akwas karib liin suuremalt osalt põläu, mis 
pekmes kliimas rikast nilu saaki onnab.

5eine'i laulikmaa keskel, toreäasti karituä 
Isle äe francei (iil äö trangs) maakonnas 
alub äeine i jõe mõlemal kaläal prantsusmaa 
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päälinn kartis, suuruse pooless kolmas linn maakera piimal (ligi 
3 milj. elan.). Eluluste toreduse ja ilu poolest ei ole pariisi! wõilt- 
lejat. Kõige täktsom tööstusekoru pariilis on toredate ukkule- ja 
mooduasjade w almistamine. Pariis on prantsusmaa kaubanduse 
ja bariciule keskkokt, kus suur bulk õpeasutuli, muuseumist ja 
raamatukogusid on. pariisi ümbritlewatelt linnakestest ja alewik- 
kuclest olgu nimetatud: laane pool Levres (sääwr) suure kuulsa 
portlelaanimabrikuga ja Verlailles (wersaj) endiste prantsuse 
kuningate toreda lossiga ja aedadega.

ida pool on 100—200 meetrit kõrge metsata (kam
pa g n ei (skampanji) tasandik. Kriidi aluspinna pääi alub ainult 
õkuke mullakord, mispärast kõrswiljad liin kääd saaki ei anna.

^142.' swiinamägi 0kampagne'i5.

Kokwa pääsissetuleku-oliikokä on liin wiinamäed. Liin wal- 
mistatakse ilmakuulsat ikampanjeri wokuweini. ^akuweini kaup
lemise keskkokt on prantsuse kuningate mana kroonimiselinn 
k^eims (rängs, üle 100.000 elan.).

Loodepoolne laulikmaa, äomme ja Lckelde jõgede wakci, 
käib põllukarimile ja rakwakulga poolelt teistelt prantlule maa
kondadelt ette. Liin kasrvawod kõiksugused põllu- ja aiawiljad, 
ristikkein ja muud rokuleltlid, lina, tubakas ja lukkrunaerid. 
belgialt ulatab liia kimilöe-rikas Llrdenni mägestik. Lelle tõttu 
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ON siin ka tööstus kõrgel järjel. Iseäranis suurel mõõdul wolmis- 
tatakle siin lukku rt, linalt ja willalt riiet, pitlilid 
ja m. Kõige suurem tööstuslinn on liin Lille (lill, üle 200.000 
elan.), puuwillase ja linale riicle wabrikutego. Lille i linnast 
lõuna pool alub Valenciennes (walangsjen), pitside ja batisti- 
riicle walmistamile poolelt esimene linn prantsusmaal. — pas õe 
(alais maina ääres, kõrgel järsul kriiäikaläal aluwaä ülesõidu- 
kokad Curoopa mannermaalt Inglismaale, (alais (kaiee) ja 
Loulogne-sur-mer (bulõnj-sür-määr). wiimane on ka kuu
lus supeluskokt. — äeinei jõe luus asub põkja-prantlusmaa täkt- 
sam saäomalinn Le Noore (löowr, üle 130.000 elan), pariisi 
linna meresadam. — äeinei jõe ääres on Nouen (ruäng), suurte 
puumillale riiäe wabrikutego. — äeine jõe suult lääne pool, 
ta INanckei wäina ääres alub suur lõjalodam (kerbourg 
^lkerbuur).

Loire'! jõgikond. Loire', jõe laulikmaad wõib ta wiljoligi- 
tawa põllupinna ja korraliku barimise tõttu ^prantsusmaa wilja- 
aidoks" nimetada, põldude kõrwal leidub liin ka Viinamägesid, 
läktlamad linnad asuwad Loire', jõe ääres: Orleans (orleang), 
mitmete raudteede kelkkobt, alub koanoli ääres, mis Loirei jõge 
äeine iga ükendob. Nantes (nangt, 130.000 elan.) on Loire i 
jõgikonna kaubanduse kelkkobt, suurte ^wabrikutego. lours 
^tuur), willale riide wabrikutego alub suurte wiljapuuaedade kes
kel. — põbja poolt piirab Loire'i lausikmoad 6retagne'i 
(brötonji) poolsaare mägine maa. poolsaare käärurikkol lääne
kaldal asub tugew merekindlus ja sõjosadam 8 rest.

6aronne'i jõgikond, kõige suuremate ja täbtsamate prantsus
maa munamägedega. Nannamaakand, 6aronne'i jõest lõuna pool, 
les Landes (lelangd), oli meel minewal aastasajal osalt liiwone 
nõmm ja soo. Nüüd on siin jaolt wäljad ja munamäed, jaolt 
männimetsad. Oaronne jõgi tuleb pirenei mägestikult. la laia 
merelabe-taolist jõe suud nimetatakse Oironde (^kirõnd). pirenei 
mägestiku ja kelkkõrgendiku wabel asub loulouse (tuluus, 
130.000 elan.), Lõuna kaanali ja raudtee ääres, mis Nispaaniosse 
wiib. loulouse on Lõuna-prantsusmaa tööstuse, kaubanduse ja 
oma ülikooli ning teiste boridusliste asutuste tõttu kariduse kelk- 
kokt. 6oronne'i jõe suus asub Sordeaux (bordoo, üle r/4 milj, 
elan.), kõige suurem ja täbtsom prantsuse sadamalinn Ntlandi 
ookeani ääres ja 6ironde'i kallastel kaswawate kuulsate Bordeaux 
weinide wäljaweo-ladam.

Visca^a lake ääres alub supeluskobt Siarrih.
prantsuse riigi päralt on Wake meres olem Korlika taar. 

Loodule, kliima ja rakwa poolelt peab teda saart Itaalia juurde 
orwomo. äaar on mägine, toredate metsadega. Orgudes kas- 
watotakle wiinamarju, apellinilid ja sidrunid, äaare päälinn on 
Njacco (ajatlko), Napoleon l. lündimikepaik.
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Ülewaaäe.
prantsusmaa Loirei (luaori) jõelt põkja pool asuwad maa

konnad on Lõuna-äaksamaa laiule kraadide all. Lõunapoolsetel 
maakondadel, põbja-ltoalia laiulekraadide all, on >X7obemcre 
kliima, lademeteta lumi ja pebrne talwega ning Lõuna-kuroopa 
taimestikuga. pantlusmoa alub nii miili Kelk-kuropa 
ja V^abe mere kliimamäädes.

Kolmelt küljest meredelt piiratud prantsusmaad wõib pool
saareks nimetada, äelletõttu on siis ka loewalõit ja merekau- 
bondus liin õitswai järjel ning prantsusmaal on tugew sõja- ja 
suur kaudalaewostik. Maapinna poolelt on kõrgemõgestikka 
ainult prantsusmaa rajadel (Hipi ja pirenei mäed). Lõunapoolse 
prantsusmaa keskmine ola on kiltmaa, äaklo keskmägestiku järk» 
Lääne pool lellelt kiltmaalt alub laulikmaa (5/8 Prantsusmaa pin
nalt). Maapind on pSiluborimileks ja oiatööstuleks wäga kobone 
ja ei takista kuskil läbikäimist. Madalate weelobkmete tõttu on 
kerge jõgesid kaanalite abil übendada.

Kakwos. 8/10 prantsusmaa elanikkudelt on prantslased; 
nad on endiste selle maa elanikkude, keltide järeltulijad, kes lelle 
maa 6. aastasajal e. Kr. olla beitlid, oga roomlastega ja äakla 
lugu robwastega segatud. 6retogne'i poolsaarel leidub weel 
praegu üle miljoni segamata kel tillid; neid nimetatakse bre
toonideks. pirenei mägestiku läänepoolses jaos elab üle 200.000 
baski, selle maa olgelanikkude, iberlaste, järeltulijad, pääle lelle 
elawad prantsusmaa loodepoolsel rajal äakla lugu flaamid, ida 
pool kilossi maakonnas sakslased ja kagupoolsel prantsusmaal 
ning Korlika laare! itaallased. — Kõige paksemalt elab robwolt 
prantsusmaa kirdepoolsetes, kõige barwemalt — edelapoolsetes 
maakondades. Kuna teistes riikides rakwaarro iga aastaga kas- 
wab, ei koswa prantsusmaa elanikkude orw mitte, selt liin sureb 
peaaegu niisama palju inimesi ära, kui neid sünnib. — Kaugelt 
suurem jagu prantsuse rabwolt on Katoliku usku.

KiigiwaUlsus. prantsusmaa on wabariik, mille eesotsas 7 
aasta pääle walitud president seisab, äeaduli annawod prantsus
maal senat (senaatorid roolitakse 9 aasta pääle) ja saadikutekogu 
(miile liikmed 4 aasta pääle roolitakse), prantsusmaa jaotatakse 
89 departemangu, milledele jõgede ja mägede nimed on pandud.

Ntumaaä. Kõige täbttamaa prantsuse asumaad on Aafrikas 
ja Nasias. Aafrikas olgu nimetatud: Nigeeria (alebeerio), 
lunis ja kõik maakonnad nendest lõuna pool kuni Kongo 
jõeni. Need prantsuse asumaad ulataroad lääne poole üle Nigeri 
jõe kuni Lääne-Notrika rannani (5 e n e g a m b i a). äaartest on 
kõige täbilam Madagaskari saar. Naljas asub kõige tõbt- 
lam prantsuse alumaa lndo-Niinas.
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trelmeetlia ekk äkweitsi wabariik.
(41.000 Hj-kilom., milj. elan.)

prantsusmaalt labutawad ttelweetliat Juura mägestik ja 
Loc Lemoni järw, äaklamaalt — Kbeini jõgi ja 6 oõeni 
järw, Itaaliast ja Itultrialt 6lpi mäecl, wiimalest alalt ka 
lakeini jõgi.

bleiweetlia wabariik seilab 22 osariigilt, n. n. kantoonilt, 
koos, Ltendelt on kolm kantooni kabte ileleiäwosle olasle jaota
tult. Igal kantooni! on taielik omawalitlus. Lepingute tegemine 
teiste riikidega, lõjakuulutus ja rabutegemine on iga kantooni

14Z. ttelweetlia kaart.

poolt looctetawate laaciikute kogu n. n. Übilule-kogu 
(õundesverlammlung) otlustacia. Migi eesotsas seilab president, 

kabwas. l^abwule poolelt elab ttelweetlios kõige enam 
lakslali (72v/v), põbja ja icta pool; 22°/y elanikkuclelt on 
prantslalecl (laane pool) ja 7<>/o itaallalecl (lõuna pool), 
äeaclule järele on liin äakla, prantlule ja Itaalia keel täiesti 
übeõiguslileä ametlikud keeled.

5kweittt kiltmaa.
lõelweetlia põbjapoolne ola (äbweitli kiltmaa) on 

künkline kiltmaa (kelkmilelt 400 meetrit üle merepinna). 9õbjo
UsskleteLäus.
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ja iäa poole ulatab äbweitli kõrgenäik kuni kbeini jõeni, kubu 
ka lelle maa jõeä woolawaä. kbeini jõe allikaä on äankt 6ott- 
boräi mäel. Liit woolob ta laias pikiorus iäa poole. tburi 
linna juures pöörab ta põbja poole ja woolab 6oäen'i järwe. 
äellelt järwelt wälja woolates lünnitab ta äcbattbauleni 
linnakese juures toreäa 23 meetri kõrge weekole ja jookleb liis 
lääne poole kuni 6 ale li linnani, kus ta ülemjooks lõpeb. 
Kõige täbtlom Kbeins jõeboru ttelweetlia piiriäes, Vare, woolab 
Vrien-'i ja Ibuni järweäelt läbi, Vare jõkke langeb pare
malt poolt Lberwalältätti järwelt läbi woolaw Veuls, mille 
allikaä äankt (õotlbaräi mäel on. lerwe põbjopoolne 
ttelweetlia alub Vb ei ni jõgikonnas. — tlanikuä on 
liin luuremolt õlalt lakslaleä. äbweitli kõrgenäik on wilja- 
kanäwa põllupinnaga, looja kliimaga ning bulga jõgeäe ja jär- 
weäe tõttu kästi niilutatuä. äuuremoiä nõmmi ja loiä liin 
ei leiäu. Võläu baritakle liin uuemate ja täienäatuä wiiliäe 
abil wäga boollasti. kõllubarimile kõrwal on puuwilja ja 
wiina marjaäe kaswatus täbtis. Kõrswiljaäe kõrwal kaswa- 
tatakle põläuäel ka ristikbeina ja teili larnaleiä taimi, mil
lega jõuälosti eäenenuä karjakaswatamine übenäules leilob. 
Iööstus on liin kõrgel järjel igolpool käepäralt olewa weejõu tõttu.

sööstule ja põllupiäamile kõrge eäenemilejärje tõttu on liin 
ka kaubanäus jõuälasti eäenenuä.

tinnoäelt on tööstuse ja kaubanäule poolelt liin kõige täbt- 
lamoä: Valel, 2üricb, Vern ja 6eneve (^bõnääw) ebk 6ent. 
tlenäes linnaäes aluwaä ka ülikooliä. 6 ale Ii linn, lakeini jõe 
ääres, on kõige rikkam ttelweetlia kaubalinn, luurte liiäiriiäe- ja 
malinate-wabrikutega. — ^üricbi järwe põbjapoollel kaläal alub 
^üricb, ttelweetlia kõige luurem linn, (200.000 elan.), lelle maa 
puuwilla-töõstule kelkkobt. Ka on ^üricb oma liiäiriiäe-wabrikute 
ja kauplemise poolelt täbtis. Vare jõe ääres alub ttelweetlia riigi 
päälinn Vern. Ka tööstuse ja kaubanäule poolelt on lee linn 
nimetamisewäärt. (õeneve, kõige ilusam ttelweetlia linn, alub 
Lac temani järwe ja Kbõne jõe kallastel, toreäas ümbruses. Kui 
tööstulelinn on (õeneve taskukellaäe ja ebteasjaäe walmistamile 
poolelt täbtis. — Lae temani järwe põbjapoollel kaläal alub 
ülikoolilinn Laula nne (lolann), looäule poolelt toreäas maa- 
kobos, nagu mitmeä teileä lelle järwe kaläal olewaä linnaä. 
äiit wiib rauätee 20 kilom. pikalt äimploni tunnelilt läbi kogu 
poole, Itaallaste.

äkweiM 7uura.
äbweitli kõrgenäikult looäe pool, krontlule ja äbweitli 

rajal, alub äweitli Juura mägestik. äee mägestik läbeb mitmes 
barus eäela poolt kiräe poole. Võikorguäe puuäulel wiiwoä 
wäbeleä teeä lellelt mägestikult üle. Vrontlusmaa poolt on Juura 
laug kiltmaa, kuna tal ttelweetlia poole järluä kallokuä on ja 
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tema! säält poolt mägestiku nagu on. Nagu teistes lubjakiwi 
mägestikkudes, nii leidub ka Juuras kuristikka ja koopaict. 
puuduliku niisutamise tõttu ei ole põllud wiljakondwad. äelle 
tõttu on ka töökus rakwole põä sissetulekuallikaks, iseäranis 
tunnikellade malmi stamine ja riidetäöstus. Ka 
karjakascoatamine oleks siin nimetada. Kõige täktlam 
linn on siin Neuckätel (nöikatel), sellesamanimelile järwe 
ääres, taktis taskukellade walmis- 
tamike poolelt.

Lõunapoolne mägine 
tteicoeeisia.

Nelweetlia lõunapoolses osas 
asuwad kõrged Kesk - NIpid, iga- 
wese lumega kaetud mäetippudega. 
Nrlweetsio-NIpide kelkkokaks on 
äankt Oottkardi mäelõlm. äiit 
edela ja kagu poole minewad 
pikiorud jootawad Kelk - Nlpilid 
põkja- ja lõunapoolsetesse mäeka- 
rudesse. kdela poole läkeb Nkone 
jõe org. äellelt põkja pool asu- 
wad berni Nlpid. äee nõnda 
nim. Verner Oderi and on 
kõige ilusam maakokt Nipi mäge
des, millepärast siin ka iga aasta 
tukanded wõõrad looduse ilu waat- 
lemas käiwad. Lugemata kuiga 
berni Ntpide mäetippude seas on 
sinster-Narkorn ja Jung- 
trau kõige kõrgemad (4200 mee
trit). — äankt Oottkardilt läkewad 
edela poole, mõõda ülemist Nkone 
lõunapoolset kallakt, VOaNis'! Nlplä. 
Nad lõpewad lääne pool prantsuse 
piirides asuwa Mont-blanc 
mäega (4800 meetril). Nad on 
Nipi mägestiku kõige kõrgemad 
mäed, kuiga igawete lumega kae
tud mäetippudega, viimastelt on 
liin nimetada Monte No la 
(4600 meetrit) ja Matterkorn 
(4400 meetrit), Nelweetlia ja Itaalia 
rajal. — Nelweetsia idapoolses õlas 
aluwatest mäekarudelt on 6rau- 
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bünäen i 6 Ipj 6 kõige kõrgemoä. Lleiä jaotab 1 n n'i jõe ülem
jooksu org (,engoäin") kakle olosle. luni jõelt lõuna pool 
on Vernino mäerükmos lelle mägestiku kõige kõrgemoä mäe- 
tipuä (üle 4000 meetri k.). lltäetippuäe toreäule, jääliugustikkuäe 
luurule ja nurmeäe, metloäe ning koskeäe iluäule poolelt wõiltle- 
wacl Sroubünäeni 5llpiä Verner Oberlonäigo. — 5ankt 6ottkorä» 
mäelõimes on lakeini, l^kõne, l^eusli ja Ii ci no jõgecle 
allikaä. l^auätee wiib lellelt mäelt 14 wersta pikkule tunneli 
kouäu läbi, äellel rauäteel, mis keusli orgu licino oruga, Keik- 
kuroopat Itaaliaga ükenäab, on kaubanäule kokta luur täktlus»

Illägeäe kuju, taimeäe ja kliima poolelt on igal mägestiku!. 
igal orul 5llpiäes oma ileäraläus, lelle järele, kas maokokt mäe- 
karjalt põkja roõi lõuna pool on, kas ta merepinnalt arwotes.

145. kiu ttelweetlia mägectes luwel.

Kõrgel wõi moäalol alub, kas mäeä teäa külmaäe põkjatuulte 
eelt warjowaä jne. VIpi mägeäelt põkja pool on külmem kliima» 
kui Lllpi mägeäelt lõuna pool. laim on ktelweetlios nii külm» 
et järweä ja jõeä toimel kinni külmamoä. Lllpi mägestiku kliima 
on rikas wikma- ning lumelaäuäe ja lageäate uäuäe poolelt, 
läkeleponemile-wäärt on liin loe ja kuiw sökn i tuul, mille mõjul 
lumi mägeäes wäga ruttu sulab, lõeä, mis lelle tagajärjel mägeäe 
külgeliä mööäo alla jooksewoä, teewaä orguäe elonikkuäele lage- 
äasti luurt kakju, wokelt meel suuremat, kui allolangemaä kaljuä 
ja lumeweermeä. Lõunapoolsetes orguäes on juba Wake mere 
kliima, liin walmiwoä nilu, mais, wiinomarjaä, oliimick 
ja liäruniä.
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Alpi mägede orgudes, mis üle 2000 meetri üle merepinna 
<m, ja mägede külgedel on põllukorimine wõimata. Lellepärast 
leidub siin ka wäga wäke alalisi inimeste elukooneid. Lumel 
oga, kui lumi sulanud, kaswawad siin lopsakad Alpi rokutaimed 
ja kirjud lilled, Liia aetakse kewodel suured weiste, lammaste 
ja kitsede karjad karjamaale wälja. Loomad jaamad siia kuni 
sügiseni. Karjased elowad siin sume otsa onnides ja walmistawad 
lüpsetud piimast juustu, ttelweetsia lebmade piim on möga mait- 
lew ja rammus, selleparast on ka temast walmistatud juust ja 
wõi ilmakuulsad ja kõige tätitsamad wäljaweo-oined. läktsaks 
sissetuleku allikaks ttelweetsia elanikkudele on ka reisijad (300.000 — 
400.000 inimest iga aasta), kes siia tulemad, et siinse looduse ilu

146. ttelweetlia raudteede kaart.

üle imestada wõi oma termist kosutada. — Vierwaldstätti järwe 
ümber asuwad nõnda nimetatud manad kantoonid äckwz^, 
Nri ja Unterwolden. Need kantoonid tegid kõige enne 
übituse, millest pärast poole ttelweetsia übiswabariik tekkis, äckwz^i 
kontoonis on V/ierwaldstätti järwest ida pool kuulus Nigi mägi, 
kutt tore maade kaugele igawese lumega kaetud mäetippude, 
järwede, nurmede, metsade, külade ja linnade pääle awaneb. 
Lelle mäe karjale on kammasratastego raudtee ebitatud, niisama 
kui Vierwaldstätti järwest lääne pool aluwa kila tüse mäele. 
Lelle mäekarjale sõidowod iga suwel ka tukanded reisijad, et toredat 
waadet maitsta. Ka lungtrau mäele wiib nüüd raudtee.

<

äaksa-fiuüria wabariik.
Maapind. Ida-Nlpide keskmised mäekurud on kõige kõrge

mad, kuid siiski on nad madalamad kui ttelweetsia Nipid. Ido- 
Nlpide kõige kõrgemad mäetipud Ortler ja 6roh-6lockner
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147. Oroh-Olockneri mägi suure 
jääliugustikuga.

on waewalt 4000 meetril kõrged. Keskmiste kristalliliste mäe- 
karuclega kõrwuti läkewaä lõuno ja põkja poo! maäalamaö 

lubjakiwilt maekaruö, esimestelt 
pikiorgucle laki lakutatuö. Oige 
mitmekesiseil! maalilisi maas- 
tikka leiäub lõuna pool Dolo- 
miiöi lubjokimilt mäekarus. Ckk 
küll löa-DIpiöe mäekarjaö ja 
maeteeö maöalamoö on kui 
Laäne-DIpicle omaö ja liin igal- 
pool laiu põikorguliö leiöub 
(1nn'i, Muri, Draama, 
ktlck'i j. t. jõgeöe omacl), siiski 
ei ole löa-DIpiöe laiule tõttu 

mitte kergem Dultria maakonclaclesle põaleöa kui tielmeetliasle. 
äelle wastu on Icia-DIpiöes inimestele elamiseks kõlbmata maa- 

143. Kelk-kuroopa iäapoolne ola.

kokti palju wäkem ja lelle , tõttu elab ka Dultrias rakwalt palju 
paksemalt.

Kakwas ja ta töö. Kaugelt suurem osa elanikkudelt on 
katoliku usku lakslalecl. Kakwas elatab ennast mägecles met
satööstusest. leile! kokal alub ^karjakosmatamine.
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MIS kiin niisama kõrgel järjel seilab kui Aelweetsias. Lõuna
poolsetes maakonäaäes kaswatatakse wiinarnarju ja puu- 
wilja. lltineraalisiä leiäub läa-AIpiäes enam kui Lääne- 
Alpiäes ja nimelt leitakse põkja pool soola (5 al 2 kurgis) 
ja iäa pool rauäa, 6roäe^'i ekk 6ra^'i linna juures. 
6ro? on rouokaewanäuste tõttu mõetöö keskkokt ja esimene tööstuse 
ja kaubalinn Nutria Alpiäes.

läktsaks sissetuleku allikaks rakwale on ka reisijaä 
ja kaigeä, kes luurel kulgal liin pukkult ja kosutust otsjwoä. 
lAitmeä linnokeseä, nagu llteron, on täktsaks toimisteks rawitse- 
misekoktaäeks saanucl.

Iäa Alpiä seisowaä suurtest teeäest kõrwal, mis Kelk-kuroopat 
Lõuna-kuroopaga ükenäowaä, sellepärast on siinsetel rauäteeäel

144 /tultria /tlpict.

wäkem täktsust kui Aelweetsia omoclel. Kõige täktsam raucltee 
(Vrenn eri mäetee kauclu) ükenäab Austriat, Iskekimoaä ja 
osalt ka kagupoolset äaklamaoä ltaoliogo. liroli maakonna 
päälinna Innsbrucki juures lõikab ta põigiti rauäteett läbi, 
mis Arlbergi mäetee kauclu ttelweetlwt Austria päälinna 
Miiniga ükenäab. Ka kõik teiseä rauäteeä, mis Keik- 
kuroopat kagupoolsega ja Itaaliat Aultriaga, Islrekimaago ja 
Ungriaga ükenäowaä, läkewaä Miini linna kauäu. äelie tõttu 
on ka tee linn esimeseks Austria tööstuse- ja kaubalinnaks saanucl 
(I>,2 milj. elan.). lööstule poolelt täktsoä on ka palju wäikseiä 
linnu Miini ümbruses ja iseäranis Lin^i linn vonau jõe ääres.
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Iltietii-älowakia wabanik.
Ilkeki-LIowakia wabariik on pinna poolelt 140.000 ruutkilo

meetrit luur ja elatab 14 miljoni immelt. leda ümbritseb laanelt 
äaklamoa, põkjalt Lakla- ja koolamaa, idalt Ukraina, lõuna 
poolt Ungria ja äakla-Aullcia riik.

Maapind. Maapinna ebitule poolelt jaguneb Ilkeki älomokia 
lääne- ja iäapoolle õlaks, läapoolles õlas, älowakias, aluwad 
kõrgeä mäeä, kuna aga läänepoolne riigi ola, Ilkekimaa, kilt- 
maaä pakub, mis äärte poolt kelkpoole madalamaks läbeb. Leda kilt
maad piirawad kolmelt küljelt mäed: 6õömi metsa mäge 5- 
tik läänelt, Laksi mäed loodelt ning Ludeetid kirde poolt.

köõmi kiltmaa pind on laine sarnane, längus äärte poolt kelk
poole, kus ka kiltmaa kõige suurem weeloon Clbe jõe karu Mol- 
daawa woolab; kagupoolses kiltmaa õlas loadawad Oonau jõe 
karud oma coee Musta merde, ida pool Oder — Häänemerde. 
kaks mullakord katab kiltmaal raudtriwi aluspinda, kus wilja- 
puu aedade ja munamägede kõrwal rokkesti kaljendawaid nurmi 
ja niite leidud. Kiltmaa põkjapoolles õlas, kus ennemalt maakoore 
lõke tekkis, leidub kuumi ja mineralmee-allikaid (näit.^Karlowl 
Var^ ^Karlsbadij linna juures).

150. latra mäect.

" Idapoolne riigi ola on mägine, Liin tõulewad üles väik
sed Karpa ätid, Ungria ja latra mäed. Ueed mäed ei 
laa iluduse poolelt Wpj mägedega wõistelda. Luuri järwi liin ei 
ole, ekk küll latra mägedes palju wäikleid järwekeli on, mida 
jääliugustikud on sünnitanud. Kliima on karmim kui Alpides, 
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lademete poolest maesem ja temperatuur mägedes langeb järsult; 
sellepärast ei ulata taimekalm nendes mägedes mitte nii kõrgele 
kui näituseks Alpides. Alpi karjamaid ei ole siin üleüldse. Ka 
inimeste elumajasid leidub õige barwa.

Kakwas. 14 miljoniliselt rakma armult on llbebilid 61/2 
milj., sakslasi Zl/2 milj., ülejäänud on tlkebide kõige läbemad 
sugulased sl 0 makid ning muud rabmad. Kõige tibedamalt elab 
rabmalt kiltmaal, äiin on tlkebid suures enamuses, äakslaled 
clowod pääasjalikult kiltmaa äärtel ja mägedes, mõnes kobas ka 
Mekidega segamini. Ilbekid ja suurem osa sakslasi on katoliku 
usku, kuna wäkem ola sakslasi protestandid on. älomakkide 
kodumaaks on wäikled Karpaatid, Ungria ja latra mäed. Hari
duse poolest jääwod nemad tsbebidett maba. Ulu poolest on 
slowakid katoliklated.

lööstus. Kõige enam on Ilbebi-älomakias põllubari- 
mine ja Vabrikutööstus edenenud lääne pool. Uurimata, 
kasuta tükjalt seiswaid maid ei oie siin olemaski, isegi sood ja 
turbarabad on põldudeks tektud. INaad baritakle boollasti ja 
põllud annawad bääd wiljasaaki. põllu all on siin üle poole 
kõigest maapinnast. Kõrswilja — rukki ja odra — kõrwai 
kasmatatakte siin ka suurel kuiga! lukkrunairid ja buma- 
laid, mis koba pääl sukkru- ja õliewabrikutes ümber töötatakse. 
Niisama leidub ka palju piiritule ja tärklise tebaleid.

kõllubarimine älomakias ei ole mitte nii edenenud kui 
likekimaal, kuid sellegi päralt on ta õige rikas maa. Korja
ja lammaste kasmatamine on siin paremal järjel kui Isbebi- 
maal.

Iseäranis rikas on Ilbebi-älomakia metsa poolelt, äiin on 
wäga bästi tisse teatud laeweskid, mille tõttu mööblitööstus kiirelt 
arenema on bakanud. ^7äga laialdaselt põletatakse ka puu^ütt, 
mida uuema aja masinatega toimetatakse, INetlarikkule poolelt 
on paberitööstus mälja kujunenud, et aastas juba mitu tubat 
rvagunit paberit annab.

Õige rikas on Ilbebi-älomakia mineraalide poolelt, 
viimasel ajal on leitud ka suuri natta-allikaid. Karpaotides 
koewotakle kulda ja teisi meta! Iilid. Iseäranis kiltmaa 
põkjapoolses õlas leitakse palju rauda ja kimi sütt, mille tõttu 
raua-, riidekudumile- ja klaasitööstus edenenud on. 
Niisama täktsat ola mängiwad naba-, barja-. ebitustöõ 5 tus 
ja kunst-wäetisainete Valmistamine. Ka tikkimis-tööstult ei wõi 
nimetamata jätta, lett juba ammult ajalt on teda liiki tõölaaduled 
Euroopas wäga otlitawad. vabrikute piirkonnas elab rabwalt 
õige paksult (400 inim. 1 ^-kilomeetr.). Kõige täbtlamad linnad 
Ilbebi-älomakia riigis on riigi päälinn praaga (1/2 milj, elan.) 
Moldaawa jõe kaldal, pilsen (õllewabrikute poolelt täbtis) ja Srno 
(Srünn) kalewi-, naba- ja lubkruwabrikutega.



202

Kaubandus. llkeki-älomakia on noor riik, kuicl ta wälja- 
weclu on suurem kui lissewedu. Ka liin tulewad toiduainete ja 
söe kriisid ette, toorainete puudus kalwob tööstust, aga ta on 
oma looclusliste waracle poolelt neist riikidest siiski kõige rikkam» 
mis endisest Aultria-Ungria riigilt tekkisid. Oma geograafilise 
seilukoka poolelt on ta wäljaweo-moa, lest tema loodusliled warad 
wõimaldawad seda.

Ungria.
Ungria riik asub Donau laulikmaol, Draama jõelt põbjo pool. 

5ääne pool on ta piiriks Austria riik, pökja pool — Ungria mäed, 
kuna teda ida poolt Rumeenia riik piirab. Ungria laulikmaa on 
maapinna wajumise läbi lekkinud Alpi ja Karpaati mägestikkude 
wakel. la oli mere all ja lai alles siis kuiwaks, kui vonau jõgi 
Raudwärowa kuristiku kaudu Karpaati mägedest läbi omale tee 
Musta mere poole läbimurdnud oli. la pinda katsid ajajooksul 
meremeest põbja langenud ubtiodemed, mis meile praegu wäga 
wiljasigitawa lösli aluspinnana eiinewad. Cndile laulikmaad 
katma weekogu jätilena on siin Daiatoni ekk Rl atte n'i järw 
järele jäänud, vonou ja lisla jõed ning nende barud on liin 
lösli aluspinda mitte lügawaid orgusid ubtunud, kus maapind 
jõgede läbi siia kantud uktlademetega kaetud on. Uiimiili on 
maapind liin wäga wiljasigitaw, ainult karma leidub liiwaseid 
maakokti. Kuiwa kliima tõttu on laulikmaal suuremalt osalt 
roktlaane nägu, mis liin pustadeks (pulktadeks) kutsutakse. 
Reed roktlaaned on aga wiimalel ajal luurelt osalt põldudeks muu
detud, kus maisi ja nisu kaswatatakse. lissa, pääle Oonau, 
Ungria kõige täktsam jõgi ja selle karud tulewad mägestikkudest 
ja iellepärast on nendes ka palju mett. >^äga wäikse kukkumise 
juures woolawad need jõed madalate kallaste wakel. äelle tõttu 
on liis ka suured weeuputused siin alaliseks näktuseks, iseäranis 
kewadel.

Rakwas ^a ta töö. Kaugelt suurem ola Ungria elanikkudelt 
on äoome-Ugri lugu mag^arid (madjarid). Uende seas elawad 
kokati ka sakslased ja rumeenlased, iseäranis Oonau 
jõe läkeduses. väiksel armul leidub Ungrias ka mustlasi. 
Rakma päätöö on põllukarimine. äiin Kaswatatakse nisu 
ja maili nii palju, et iseäranis nisu luurel kuiga! meel wälja- 
moalegi weetakle. Koduloomadelt kaswatatakse weileid, kodu
seid, lambaid ja sigu, kuid põllutöö edenemisega kaotab 
korjakaswatus aegamööda oma täktlule. äuured karjad on 
roktlaanes poolkolijate karjuste maimule all. Mägede jalal kas
watatakse ka wiina marju, ^einimalmistamile poolelt on ise
äranis lo ka j linn lisla jõe ääres täkelepanemile wäärt. — löäs- 
tus ja kaubandus seilawod Ungrias meel madalal järjel. 
Ungarlased on kas kõrgem rakmaklals — mõisnikud — wõi jälle 
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talupojad; keskmist tööstuses ja kaubanäules töökamal rokwaklasli 
ei ole Ungrias peaaegu olemaski, kõige täktlam kauba-ja töös- 
tuleaine on mil j; jobu walmistamileks on Ungrias suur bulk 
auruweskiä. Ungria kaubanäule kelkkobaks on riigi päälinn 
õuäa kett (pelk!) Vanau jõe ääres (900.000 elan.). ttää wäli- 
mile korra ja oma toredate boonete poolelt on 8uäa kelt äks 
kõige kenamatelt Euroopa linnaäelt. äiia tulemaä ka rauäteekorucl 
kokku, mis 8uäa kesti teiste Ungria täbtlamate linnaäega üken- 
äawaä: ä?e g eä i n'iga, U e b r ec 2 e n'iga (äebrelleniga) ja 
lemes 0 äriga (temelkwaariga). Wiimane linn alub Ungriamaa 
kagupoolses õlas lisla, leile karu Varale (märolbe) ja Uonau 
jõgeäe wakel olemas Iemesvär'i (temelkwaari) 8a natis, 
äee on Ungria riigi kõige wiljakanäwam maakonä, kus kõige 
parem nisu koswob. Maa leelt kaewatakle liin maske, tlinki^ 
kõbeäat ja kuiäa. äiin on ka t e r w j l e w e e-a! I i k a i ä. 
kõige suurem täkenäus lelle maanurga kokta on aga liin leitowat 
kimi lõel. — Vag^ariäe kõrwal elab lelles maakonnas ka ru
meenia l i.

Rumeenia kuningriik.
(240.000 lD kil«m. 13 milj, elan.)

kumeenia lõunapoolseks piiriks on konou jõgi ja iäapoolleks 
Mult meri ja vnjeltri jõgi, kuna ta lääne pool kuni Ungria laulik- 
maani ulatab.

kumeenia seilab wiielt maakonnalt koos, karpaati mäge- 
äelt iäa pool alub V 0 Iäaawia, lääne pool I r a n s l i I w a a n i a-'

151. Walabia küla.
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ja nendest lõuna pool wala liia, kuna kruti ja vnjestri jõgede 
wakel atuwot maakonda õessaraabiaks nimetatakse ja vo- 
nau jõe alamjooksu ja Musta mere wakel aluwat maakoncla 
Oobrud^kaks.

Kõige täktsam Rumeenia osa on roaga wiljakanclwa põllu- 
pinnaga walakia laukikmoo. 5>ee on rncrelakt, mis aja
jooksul jõgede uktmaaga on täidetud. Oma kliima ja looduse 
poolest on see maa wäga Idaeuroopa sarnane. lalwel on Oonau 
kaarandid koke kuu jooksul jääga koetuä. äuwel tõuseb tempera
tuur sageäasti kuni 40° 0. Niisuguse mannermaa kliima tõttu ei 
kaswa siin lõunamaa taimeä mitte, ttää põllupinna tõttu kaswa- 
tawad rumeenlased kiin põldudel nisu ja maisi nii suure! kulgol, 
^t wilja pääle oma tarwituse ka wäljaweoks jätkub. Taktis on 
ka karjakaswatamine. wälja weetakse pääasjalikult 
weiseicl. Mineraalide seos on kiwiõIi ja sool kõige täktlamad. 
äiin asub ka Rumeenia kõige täktlom linn ja kuningriigi päälinn 
Bukarest (300.000 elan.) riigi kõrgemate õpealutustego.S

152. beslaraabia küla.

? ? Malda awia loodepoolne osa on siia ulatawate Karpaot> 
mägede tõttu mägine maa. Metsaga kaetud mäekarude wake' 
asuwad sügawad jõeorud. Ida poole läkeb maapind laumaks. 
Moldaawia keskmine osa on künkline, kuna kagu pool roktlaas 
on. äellepärast kaswatab rakwas ka Moldoawjas enam karja. 
Moldaawias asub Taslv (jakki) kaubalinn, Rruti jõe läkedal. 
Oonau jõe ääres on Oalatz wiljakauplemise keskkokt.

Vessaraabia põkjapoolne osa on mägine, kuna ta lõuna 
ja kagu poole laumaks läkeb. lõuna ja kagu poole jooksewad 
jõed ja nende karud, sagedasti lügawates nõwades, nii et kõrwuti 
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asuwotel weelokkmetel mäeseljonäikkuäe nõgu on, mis bessaraabiale 
mägise mao kuju annab. Lõunapoolne õessaraobia oli ennewa- 
nasti roktlaas, on aga nüüä nagu muuäki bessaraabia olaä nilu- 
põläuäeks muuäetuä. 9õllukorimine ja oiotööstus on 
rakwa kõige täbisamaä töökaruä. Rumeenlaste kõrwol leiäub 
iseäranis põbja poo! ka wäike-wenelasi (ukrainlasi).

Kõige täbtsam bessoraabio linn on Kiskinew (kiskinjok, 
150.000 elan.), taktis weiniwalmistomjse poolest wiinamarjcäelt, 
mis linna ümbruses kaswowaä.

Vobruä^ko on sawipõkjaga roktloos, kus tatarlaseä karja 
kaswatawaä. vonau jõgi rooalab mitmes kaaranäis Musta 
meräe. Keskmine, äulina kaaranä on laewalõiäuks kõige 
kõlbulikum. — Musta mere ääres asub Lonltanha meresaäam.

I5Z. Oobruci^ba maa5iik.

Ir a n s s i I w a a n i a on mägeäest piiratuä künkline maa 
(umbes 500 meetr. üle merepinna), wäga wiljakanäwa põllu- 
pinnaga. kõllukorimise kõrwal on siin mäetõõ ja metsatööstus 
täktis. kääle rumeenlaste elab siin ka maäjarisi ja sakslasi.

Iranssilwaanios on kõige täkllam tööstuse- ja kaubalinn 
Lrasso (brossoo) ekk Kronltaät.
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Lõuna-kuroopa poolsaared.

Laikani poolsaar.
(üle 450.000 s^-kilom. ja umbes 20 milj. in.)l

?iiriä. Laikani poolsaart lakutawaä Curoopa mannermaalt 
Donau jõgi ja lelle karu 5aoa (5aawa). iäa poolt on temale 
Mult, Marmora ja Ageule meri rajaks, laane poolt Aäria ja 
Jooma meri.

Laikani poolsaare loodepoolne ola: 5 erbia, Montenegro, 
ttertlegoroiina, Losnia ja Dalmaatlia maakonnacl on 
Löuna-SIaawi rilgi jaocl, poolsaare läänepoolses osas alud Albaa
nia, lõunapoolses vreekamaa ja iäapoolses Sulgaaria riik, kuna 
poolsaare kagupoolne nurk Aasias asuma lürgi riigi päralt on. — 
Kõikiäes nimetatuä riikiäes on leaäuleanäew roõim rakwaalemik- 
kuäe kogu käes. Laikani poolsaare maacie riigimalitsules on 
luureä korratusecl. Kakwas langeb kuiga poliitilistesse erakonäa- 
<lesse, kes oma wakel woimu pärast tülitlewaä.

töuna-5!aawi riik.
ttarwaatia ja Slawoonia maakoifnaä olicl kuni wiimase ajani 

Kroaatia-5Iawoonia kuningriigi nime all Ungria riigi olaä, oma 
maapäewaga ja oma walitlulega. Uenäe maakonäaäe ja Ungria- 
maa wakel on Draama jõgi rajaks. Lääne pool aluw Uorivaa
li a on lubjakiwilt pinnaga mägine waene maa, kuna temalt 
iäa pool Draama ja 5aawa jõgeäe wakel asum 5Iawoonia 
künkline wiljakanäwa aluspinnaga maa on, kus luurel kulgai 
kõrswilja, puuwilja ja weini kaswab. kakwas on liin lerblastega 
läkeäalt lugulaleä katoliku usku korwaatiä. Uaä leisawacl 
oma waesule tõttu koricluslilelt kaunis maclaial järjel. Lääne pool 
kaswatawaä naä enam karja, kuna naä iäa pool enam põläu 
kariwaä. 5el!e maa päälinn on Zagreb (Agram) 5aawa jõe 
ääres, 5laawi ülikooliga, teaäuste akaäeemiago, piiäikoguga ja 
kuulla pääkirikuga. — Ungria rajal, Draama jõe ääres asub 
tööstuseiinn Osjek (kssek), suurte liiäiriiäe-wabrikutega. 5ee 
linn on ka wiijakaupiemile poolelt täktis.

Serbia rajaks on põkja pool Donau jõgi ja selle karu 
5aawa, lääne pool 5aawa karu Driina ja iäa pool limoki logi; 
lõuna pool aga lakutawaä kõrgeä mäeä 5erbiat Ureekamaalt.

5erbia on mägine maa, põkja poole läkeb maa maäalamaks. 
5iin on 5aawa jõe org. — Ülepää on jõe oruä 5erbia kõige 
wiljakanäwamaä maoä. Kliima on 5erbias kuiw, kuuma suwega 
ja külma lumerikka talwega. 5ee tuleb lellelt, et kõrgeä mäeä 
sooje ja niiskeiä läänetuuli Serbiasse ei lale pääleäa, kuna külmaä 
põkjatuuleä maal takistamatalt pukuwaä.
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lõuna-älaarvi riigi kõige täbtiam rakmas on 6reeko õigel 
usku serblase cl. wälimule poolelt on serblane meelcliw. lo on 
pika kaswuga, laiaõe õlaclega. btabet ta ei kanna, maiel ainult

154. Laikani poollaore kaart.

pikki, olla poole rippucvaict rvurrusicl. Iseloomu poolelt on serb
lane kurwameelne. äerbia rakmalouluõ on enamasti kõik kurcoa- 
toonililecl. äerblalecl on bäälllciamlisecl, otlekobelec!, kannatlikuct 
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ja iseäranis labkeä määrasse mõstu. Ubkus on serblaste juures, 
lilmapaistem. äerbias ei ole mõisnikuseisust ega kõrgemaid 
rabwaklasiisiä.

äerblaleä kasmatawoä põläuäe pääl maisi ja nisu, Kori- 
loomaäest kasmotatakse lambaiä ja sigu, ^Oiirnaleä käiwaä 
iseäranis suurtes tammemetsoäes korjas, kõläu baritakle äcrbias^ 
mana kombe järele übiskonälilelt. Mitu perekonäa übinewoä siin 
wabatobtlikuit übiskonnaks („?aäruga") kokku ja töätawaä 
walituä wanema („b o s p o ä a r'i") jubatule all. berekonnaä, kes 
sel kombel übiskonnaks kakku on beitnuä, ükenäowoä omact 
põlluä, beina- ja karjamaaä ja walitsewaä ning tarwitawaä 
übenäatuä moaä übiselt. — >Välja meetakle äerbiolt pääasjalikulk 
nisu ja tapetuä sigu, pääle lelle meel sarwloomi, puu- 
wiljajalambawillu. -

äerbia päälinn on Selgraä ebk beograä, lääl kobas, kus 
äaama jõgi bonau jõkke woolob. belgraä on rauätee ääres, mi^ 
Veinilt Konstantinoopoli wiib. belgraä (80.000 elan.) on äerbia 
kõige täbtlam kauboiinn. ka on liin ülikool ja kinälus. — 
läbtis kauboiinn on ka Nilk.

äerbialt lääne paol aluwaä bosnia ja tierttegowiina maa- 
konnaä. — bäria mere ranäa nimetatakse Valmaatliaks.

bosnia on mägine mao, biertlegomiino paekiwi põbjoga kilt- 
moo. bbimo on ttertsegomiinos kuiw, mibmo sajab ainult taimel. 
Mäeküljeä on suuremail jaolt põõsastikuga ja robuga koetuä. 
Clanikuä (suuremalt jaolt lerblaleä) kosmatawaä lambaiä ja 
kitli. Mõnes orus kaswatatakse ka wiinapuiä ning tuba
kat ja baritokse põläu.

bosnios sajab palju enam mibmo. äel põbjusel ei ole 
mägeäes mitte ainult bäiä korjamoiä, woiä leiäub ka pSIileiä 
metli, kus meel praegu koruä, metsleaä ja bunäiä elutlewaä. 
Moapinäa niisutab bulk äaawa jõe baruliä. äiin kaswatatakse 
sarwloomi (pübwliä), bobuliä ja ligu. Jõe-orguäes bari- 
takle põläu ja kaswatatakse puuwiljo, iseäranis ploomisiä^ 
Üleüläilelt on bosnias palju parem kliima ja on lee maa palju 
rikkam kui ttertlegomiina.

Kõige täbtsam bosnia linn on Zarajewo, kauboiinn rauätee 
ääres, iseäranis täbtis on liin wabekauplus, übelt poolt Kons
tantinoopoli ja äolonikiga, teiselt poolt bäria merelinnoäega. 
Kauplemise poolelt täbtis on ka Mostar'i linn blertlegomiinas.

blbaonia, äerbia ja ttertsegowüna wabel alub binooria mägeäe 
lääneküljel Montenegro. Läänepoolne Montenegro on kimme» 
kõrbetaoline kiltmaa. Kaljuä on liin barwa põõsastikuga ja 
robuga kaetuä. iäopoolne Montenegro on looäule poolelt palju 
rikkam. äiin on wiljakate orguäe kõrwal ka tamme- ning 
männimetsi ja bäiä karjamaiä. Kõige suuremaks puuäuleks on 
liin kuiw kliima, weenappus ja wiljakanäwa maa puuäus.
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Mägise maa ja oma suure wabwuse tõttu ^on montenegro- 
ta5te! korda läinud mitme aastasaja jooksul oma iteseismutt 
türklaste rvastu kaitsta ja alal boido.

Karjakaswatamine ja metilostepidamine on 
Montenegros robmo täktsom sissetuleku-allikos. Ebk küll jõgecle 
orgudes ning äkutori järwe kallastel põldu karitakle, siiski ei 
jätku siin kaswanud leiba Montenegro elanikkuclele. vabriku
tööstust siin ei ole. Teistesse maoeleste meetakte siit kariloomi, 
willu, nabku, rasmo, juustu, mett, waba ja äkutari 
järmett püülud kalu, kaljud rändawad ajutiselt suurematesse 
Laikani poolsaare linnadesse, et töölt tööd leida.

Maa päälinn on Letinje, mis Valmaotsias asuma Kotor'i 
linnaga maantee lobi übendatud on. 5iin on maanteedel linnade- 
ja alewitewobeline outomobüliübendus sisseseatud. Raudteesid 
Montenegros ei ole. Muidu on siin kitsad teerajad, kus ainult 
jala wõib käia mai ratsa sõita. — Montenegro sadamalinnad on 
Vulcigno (dultllnjo) ja Lntimari, Rdria mere ääres.

Albaania.
Rlbaania rajad on lääne pool Rdrio ja loonia meri, lõuna 

pool (õreekamoa, ida pool äerbia mäed ja põbja pool Monte
negro. Maopinna wormi ja loodute poolest on Mbaania wäga 
mägine mao.

Elanikud on siin wabe mere tõugu albaanlased ebk ar- 
nautid. Nemad langemad kakte sugubaruste, kelledel igal ükel 
oma keelemurre on ja kes teineteist wäga wibkawad, Mbaonla- 
sed elomad mitu perekonda koos, kes üksteisega sugulased on. 
Iga sugukond eraldab end nagu isesuguseks wabariigiks, millel 
ükine moaomondus on, oma org oma põldudega, ise oma pükad 
jne. Kõik inimesed, ka naisterabwod, käimad sõjariistus. Kõige 
wäbemgi ülekobus annab kõige merisematele sõdadele tugukondade 
wakel põbjust. verine kättemaksmine on albaanlastele meel prae
gugi pübaks kobuteks. ^abadute-ormostuse ja maprute pääle 
waatomata teitamod albaanlased mojanduslitelt ja boriduslitelt 
madalal astmel, sett tugukondade tülide juurde tuleb ulust tekkiw 
woen. Enam kui pooled albaanlased on nimelt Mubamedi usku, 
teised on 6reeka õiget usku wõi katoliklated.

Nlbaonlated kaswatawod karja, iseäranis lambaid, kõlluba- 
rimine oga on wäga madalal järjel. NIbaania täbttam linn on 
äkutari. Mereääres atumad halona (woloono) ja teised 
sadamalinnad.

Bulgaaria.
(5 milj, elan.)

bulgaaria põbjapoolseks piiriks on Oonau jõgi, idapoolseks 
Must meri, lõunapoolseks 6reeka ja lürgi riigid ning läänepool
seks äerbio.

L-SLäeteLäu3, 14
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bulgaaria D põhjapoolne jagu on künkline kiltmaa, wilja 
kandwa lawise ja lubjale maapinnaga, äee kiltmaa läkeb lõuna 
poole ikka kõrgemaks, kuni ta Laikani mägestikuga lõpeb, äelies 
bulgaaria jaos elab paksult rokwast, kes bõsti põldu barib. 
Ka kraswatatakle liin palju puuwilja.

Laikani mägestikult lõuna pool aluw Lulgaoria jagu on laane 
ja eclela pool mägine, ta keskmine ola iaulikmaa (Maritla ja 
lund-ka jõgede orucl) ja iäa pool on maa künkline.

bulgaaria põhjapoolses õlas on kliima keskmise soojusega ja 
kuiro. äuwi on kuum, taim — pikk ja külm, bulgaaria lõuna
poolilt ola kaillewad kõrgeel Laikani mäed küimocle põhjatuulte 
eelt, Sellepärast on siin kliima soojem ja suwi pikem ja toimed 
on liin enam lõunamaa loodi. Laikani mägede jalal on luureel 
kastani- ja päkkiipuu-metsad. Ka luuri roo li õe wälju leidub 
siin. Kooliõli ja päkklecl on tõhtlac! kauboained klommikumaal. 
Maritla jõe ja tema haru lund^ka laulikmaades on luured wiina- 
mõeõ ja nilu- ning riilipõllud.

Kolm weeranclit bulgaaria riigi elanikkudelt on bulgaarlaselt, 
linult bulgaaria idapoolses jaos leictub türklasi, tatarlasi, greeklali 
ja t. ning eejelopoolles serblasi.

bulgaarlased on suuremalt jaolt talupojalt, kes emtistelt oega- 
õelt päritucl kombetest ja seadustest kõwosti kinni koiawad. äuur- 
maa-omanikka, aristokraatiat, ei ole Lulgaarias ilmaski olnud. 
Enamasti on iga põllumees lelle põllu omanik, milta ta harib, ja 
selle maja omanik, kus tema elab. Kuilt maarentimilt leidub aga 
ka liin.

Lääne-bulgaarias on maaoluct Serbia omacte laacti. Maa on 
sugukonna omanclus. perekondade wanemacl jaotawod põlluct 
teatuct aja järele liisu läbi üksikute perekonclocle wakel ära. kõl- 
äuäe pääl kaswatatakse suuremalt jaolt nilu ning teili kõrs- 
wilju, kaunawilju, wiinamarju ja tubakal, Maritla 
orus ka riisi. Suurel mõõäul kaswatatakse Lulgaarias pääle 
lelle weel siidiussikest. läktlaks tegewulekaruks tuleb ka 
aiakorimilt piäaäa. '

läästus on tähtsuseta; ainult jalawoipaäe ja liiäiriiäe 
walmistamine on nimetamilewäärt. Koäukälitäõ laaäuseä pa- 
newaä Väljamaalasi oma ileäraläule ja tugewule poolelt imestama.

bulgaaria päälinn on Sõkla (100.0000 ei.) Iskeri jõe ja 
kaubateede ääres, mis bulgaarlast Konstantinoopoli ja Lonau 
äärelt Ageule mere randa wiiwad. Linnas on ülikool — Musta 
mere rannas on bulgaaria sadamalinn VDarna. — Laikani mäge
delt lõuna pool, Moritla jõe ääres, alub klllppoopol (klodiw). 
põrandowaipade ja willole riide walmistamine on liin nimetomise- 
wäärt — Musta mere ääres on Surgase linn, kõige parema 
sadamaga bonou jõesuu ja bosporule wäina wakel.
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6reeka kuningriik.
6reeka — Laikani poolsaare lõunapoolne jagu — on mägine 

woene maa. patrate, Korintkose ja ^gina lakeä lakuta- 
maä Lõuna-öreekamaa elik Iltorea poolsaare Ketk-6reekomaast ära. 
Ükenäutelüliks Kelk- ja Lõuna-üreekamaa wakel on kitsas Korint- 
kote maakitsus, kust aga nüüä kaanai läbi on kaewatuä, m>s 
Korintkose lakte /igma lokega ükenäab.

?ökja-6reekamaa on wõrälemisi kõige rikkam (äreekamoa 
ola. Liin kaswatatakse nisu, roima- ning õlipuiä, puuwilla ja 
tubakat, äoomaoäel kaswatatakse ka riisi. Kõige täbtlam linn 
on siin Laloniki (200,000 elan.) Varäari jõe luus, Laikani pool
saare teine kaubalinn. äaiamvria jõe ääres alud Larista, puu- 
willa-ja siiäiriiäe wobrikutega. — ttalkläike poolsaare iäapoolse 
neeme atlas on Lltbos e mägi 20 6reeka õigeusu kloostriga, kus 
umbes 6.000 6reeka ja wene munka elawaä.

Kelk-6reekamaa, micla wanai ajal ttei la seks nimetati, on 
kliima ja looäule poolelt ltlbaonia sarnane. ltinuit iäapoalles 
jaos, Ageule mere labeäal, ieiäub wiljorikkoiä laulikmaiä, kus 
põllubarimine wõimalik. Kliima on liin soe, aga kuiw. silima 
sajab ainult toimel ja niiskus imbub ruttu poele maapinna sisse. 
Iltetla ei oie lun peaaegu olemaski, äuuremalt jaolt Ieiäub liin 
ainult karjamaaä, mis aga ka ainult lammastele ja kitleäele 
toitmiseks kõlbab.— Kesk (äreekamoal on kuningriigi päälinn 
Mkeena ekk Liti jne, (umbes 150.000 inim.), ltlikooliga. Linna 
läbeäol on palju mana aja linna ebituste jätjseiä. Iseäranis tätiele- 
panemite-wäärt on wona kinäluse Akropolis e woremeä. Äikeena 
linn on 7 wersta pikkuse rauätee läbi öreekamaa kõige täbtlama 
loäomo- ja kaubalinna piräusega ükenäatuä. kiräulelt lääne 
pool, Ägina labes, on kuulus Laiamis e laar (6reeka laewastiku 
wõit perslaste üle 480. a. e. K.). Ätkeenatt looäe pool on ? iiwa 
iinnake, manal ajal tuttaw Ikeebai linn.

Lõuna-6reekamaa'ebk lito rea poolsaar on suuremalt jaolt 
kuni 700 meetr. kõrge kiltmaa, kus kuristikuä, karjamaaä ja kaljuä 
wabeläawoä. Lee nõnäa nimetatuä Ärkoäio kiltmaa läkeb 
põkja pool, Korintkose lake ääre^, terraskäes laumoaks. Lääne 
pool on k I i s'e wiljarikos laulikmaa. Lõuna pool lõpeb Iltorea 
kolme poolsaarega. Kliima on siin soe. Kus küllalt niiskust on, 
sääl kaswowaä lõunomaa-wiljapuuä. Kagupoolses jaos kaswab 
ka riis ja puuwilla-põõsas.

Kõige täktsam Lõuno-6reekamoa kauboiinn on patras, Iltorea 
põkjarannas. Iäa pool on Korintkose linn Korintkose maakitsusel. 
Vanal ojal elas liin üle 300.000 inim., nüüä mõni tukat. Linna 
ümbruses on suureä wiinamäeä. Korintkose linnalt lõuna pool 
on saäama- ja kaubalinn Nauplia ekk Ltooplion. Iltorea 

14*  
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lõunapoolses jaos, endises Lokoonio maakonnas, asub 5parta 
linnake, manal ajal kõige tõbilani linn Lõuna-Sreekamaal.

6reeka kuningriigi päralt on ka suurem osa Ngeule mere 
saartelt. Kõige suurem nendest on ranna läbedal Euböa ebk 
Evvia saar, äuuremaid Ngeule mere põbja ja idapoolses olos 
alumaid laari nimetatakse äporaadideks (laolo, Limno, 
Mütiliini j. t.). leili wäbemaid edela poo! nimetatakse ükile nimega 
Küklaadi saarteks, Nende saarte paal on poekiwi mäed, mis jaolt 
paljad, jaolt metsaga koetud on. Mägede wabe! on wiljarikkad 
orud lopsaka taimekasmuga. Nakwolt elab liin paksult. Elanik
kude päätegewus on kalapüük ja kaubitsemine. Naä- 
asjalikult kaswatatakse siin lõunamoa-p u u w i I j a ja mi jaa
ni arju. parase laar on kuulus oma walge mormorikiwi poolelt. 
Kõige lõunapoolsem Küklaadi laar äantorln ebk leera on tuttow 
tulemägede poolelt, millede tegemulel sagedasti uued saarekesed 
meepinnale ilmuwad ja pea jälle mee alla kaowad.

(õreekamaalt lääne pool, looma meres, on Ioonia saared. 
5aiades wiljarikastes orgudes kaswatatakse õli- ja wiinopuid. 
läbelpanemile-määrt on üks selts õige mäikseid, ilma kiwideta 
Viinamarju. Neid saadetakse kuiwototult korintide nime all 
igale poole wäljamaole. Maobarimine on looma saartel kõrgemal 
järjel ja robwalt elab liin paksemalt, kui mujal Oreekamaol. 
Kõige põbjopooisem on Kortu laar, sadama- ja kaubalinna Karku ga, 
kult palju puuõli Väljamaale saadetakse; kiin on ka ülikool.^

Kakwakaridus on 6reekamaol kaunis madalal järjel, ekk 
küll õpetus lastele, kes 6—13 aastat manad, sunduslik on. 
koolid peetakse siin pääasjalikult erainimeste, kogukondade ja 
kloostrite kulu! ülemal, selt riigikassa seis on nii balb, et walitlus 
rakmabaridule eest tõsiselt koolt ei lao konda, kääle ülikooli 
(Ntkeenas) on (Kreekamaal meel mitmed kõrgemad ja eri-õpe- 
alutused.

Oreekamaa päralt on ka >>?abe meres asum tuur

Kreeta ekk Landia laar
(8.700 s^-kilom.).

äoare kliima on loe ja maapind bää. äaorel leidub luuri 
õlipuu metsi. Elanikud (ligi 400.000) on suuremalt jaolt greek- 
lased, kes lõunamaa-puuwilja, tubakat ja linu koswatowod. Ise
äranis käod ledamod on saare pokjarannas. Nende leos kõige 
täbtlamod on: Ebania ekk Eanea, kaupleb õliga, keebiga ja 
merekäsnadega, ja Eandia, mille kaudu õli, meini, rosinaid, jaoni- 
leiba ja karwaseid nõkku wälja weetakse.

äporaadi kaartelt on põkjapoolsed Oreekamaa päralt ükes 
wäike Niia mannermaa läänerannal aluwa ämürna linnaga, Kuno 
lõunapoolsed äparaadid itaalia omad on.
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kuroopa lürgimaa.
^^5lakias asuma ?ürgi riigi päralt on kuroopas Musta ja Mar- 
mara mere wakel ning Marika jõest ja lund^ba alamjooksust icla 
pool olew Iraakia maakond — kuiwa kliimaga ja suuremalt osalt 
wäbe wiljakandwa maapinnaga roktlaos. — kõllubarimine, töös
tus ja rabwabaridus seitawad siin wäga madalal järjel, nagu 
kõigis teistes lürgi riigi maakondades, selt lürgi walitlus on oma 
korratute ja rabwa rusumise poolest tuttaw.

155. Konstantinoopoli uulitsal.

välimine kauplemine seisab wäljamoalaste, kitemine — 
armeenlaste, greeklaste ja juutide käes, kõlluborimile kõrmal 
kasmatab rakwos ka pübwlid ja lambaid. — Vl/älja weetabse 
wilja, puuwilja, siidi ja tubakat. — Marika jõe ääres asub «vilja
rikaste põldude ja aedade keskel kldrianaopoli kauba- ja tööstuse 
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linn, — Dardanellide wäina ääres alul) täbtis 6aIii põli 
sadamalinn, samanimelisel poolsaarel.

kosporuse maina mõlemale kollaste ümbrus on nüücl suur
riikide malme ja kaitse all leismaks woboks maakonnaks muu
detud. lürgi riigi põä- ja esimene kaubalinn Konstantinoopol 
(ätambul), 1 milj, elanikuga asub kosporuse maina ääres, kust tee 
Mustalt merelt Vtlabe merde wiib. leine niisama läblis kaubatee 
wiib Konstantinoopoli kaudu Euroopast wäike-kasiosle. Linn on 
Marmara mere, kosporuse mäina ja Kuldsarwe lobe mabel, pool- 
laare pääle ebitatud. 6reeklali, ormeenlasi ja muid rabmaid 
kokku elab Konstantinoopolis enam kui türklasi. Kuldsarwe 
labest põbja poo! on keera, 6alata ja teised agulid, äiin on 
suuremalt jaolt eurooplaste majad.

kosporuse maina (liin 11 2 kilom. lai) Kosja kaldal asub 
äkutari agul rikaste türklaste matulepaikadego. Mere poolt, ise
äranis Kuldsarwe lobclt, pakub Konstantinoopoli linn toreda waate: 
lugemata majade meri, nende mabel kõrged walged metsbedid, 

Kirikud) kullatud kuplitega ja peenikeste tornidega (mina
retid). Metsbedide seas on kõige täbtsam Kja äutja metsbed, 
endine ristiusu küba äotio kirik, 6. aosasojal ebitatud. Läbemalt 
waadates koob aga kõik toredus. Majad on wäikesed puu- 
ebitused, uulitsad kiisad, kõwcrad ja mustad. Uulitsate ja platside 
pääl bulguwod suured karjad tigedaid, nälgas koeri ja mööda
minejaid tülitawad bulgakaupa bädemata kerjused.

Ülewaacle.

kalkani poolsaare rannad on suure bulga labtede ja pool
saarte tõttu wäga sopiMed. Kanna läbedal on möga palju saari, 
iseäranis llgeule meres.

Maapind ia jõed. kalkani poolsaar on suuremalt o^alt 
mägine mao. pooltoore läänepoolses õlas läbewad mäebarud loode 
poolt kagu poole, idapoolses — lääne poolt ida paole. Lääne
poolsed paekimi mäebarud nimetatakse põbja pool Dinaaria alpi
deks, omas keskmises ja lõunapoolses osas — kindos'ekä. 
stende mägede jätkuks wõib keloponneelose poolsaare ja 
Kükloadi saarte mäebarubd nimetada.

Dinaaria alpide kõrgus ei ulata kuskil üle 3000 meetri, kõbja 
paol llbendab neid paekimi Karsti kiltmaa /tipi mägestikugo. 
Dinaaria alpide mägestikul, mis (Dalmaotsias) kdria mere peole 
astmetes alla langeb, on puudulik niiskus, kebw põllupind, konar- 
line ning suurte pragudega ja lobkudega maapind, äiin leidub 
suuri koopaid ja maa alla kodumaid ning mõne maa tagant jälle 
maapinnale ilmuwoid jõgesid, kinult mõnes mäekolus leidub 
pöllubarirnjseks kõlbulikku maapinda. Dinaaria alpide ja nende 
lõunapoolsetel barudel ei ole põikorgusid peaaegu olemaski, äelle- 
parost on kdrio mere poolt wäga raske üle mägede sisemaale minno.
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lõgeäelt on liin ainult Vrin nimetamitewäärt, aga ka tema paol 
ei wõi laewaä Kaia.

ssnsäi
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Lükem, kitsam ja maäalam kui Dinaaria aipiä on Valkani 
mägestik. põkja pool läbenewaä Laikani mäebaruä Kadpaatiäeie, 
milleäest neiä ainult kitsas Vonau jõe „rauä- 
wärawa" kuristik labutab (w. pilt ZI lkk 28). 
ääa poole läbeb Valkan kuni Musta mereni. 
Läbikäimisele Võikani mägestik suuri takistusi ei 
tee, sett mõgestikutt wiiwaä mitmeä mäetceä 
üle, milleäelt äbipka mäetee kõige käiäawam 
on. — Valkani mägestikust labutab lõuna pool 
Ma ritta jõe lousikmaa Koäope ebk Ves- 
pooto-Vagb'i magestiku. .

pääle Maritla on Võikani poolsaarel kõige 
täbtsamaä jõeä Voriou barujõgi Mõra oma ja 
Vgeule meräe woolaw waräar. Uimetatuä 
kolme jõe oruä on ainuketeä kõlbulikuä teeä ' 
Kelk-kuroopalt Vgeule ja Marmara mere 
rannamaile.

Kliima poolest jaotawaä Valkani mäeä pool
saart kobte osasse. Maakonäoäes, mis Valkanilt 
põbja pool on ja külmaäe kiräetuulte wastu 
mägeäe läbi mitte kaitstuä ei ole, on taim külm. 
Lõuna pool Võikani mägestikku sajab lausikmoa- 
äes wäga barwa iunä. Lõunapoolsetes moa- 
kobtaäes sajab enam wibma, kui põbjopool- 
tetes. pääle teile sajab mererannas sageäamini 
wibma kui sisemaal, ja mägeäes sageäamini, kui 
lautikmoal.

Kakwas. Võikani poolsaarel elab wäga 
mitnet seltsi rabwast.

poolsaare lõunapoolel, Vgeule mere kallastel 
ja saarte pääl elawaä greeklaseä (5 milj.). 
Valkani mägestikust lõuna pool elawaä türkloleä 
(2 milj.), kes 14. ja 15. aastasajal poolsaare 
oma alla beitbä. poolsaare läänepoolses jaos, 
Ioonia mere kaläal, elawaä albaanlaleä 
(2 milj.) ja poolsaare kagupoolses jaos Ieiäub 
wäiklei arwui ka rumeenlali, juutisiä,

15
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mustlasi ja m. .
Usu poolelt on suurem jagu Valkani pool

saare elanikka 6 ree ka õiget usku, kuna 
tärklaleä, suurem osa albaanlasi ja wäike osa 
serblasi ning bulgaarlasi Mubameäi usku on.

Maabarimise ja rabwa orwu poolest on Vol- 
kani poolsaar teistest Lõuna-kuroopa poolsaartelt 
taga, äelle näbtuse põbjuleks on kauaaegne
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T^ürgi walitlus ja lagedad sojad ning werewalamiled, mis türklaste 
tulekuga algasid ja meie ajani on kestnud. Kuni Laikani pool- 
laore rakwaste wabastamiteni lürgi ikke alt (19. aastasaja!) 
ei wõinud siin tööstuse ego kaubanduse edenemisest juttugi 
olla. lürgi ametnikucl laid wöga wäke polka ja katlulid selle
pärast igatewiili rakwa (iseäranis ristiinimeste) käest niipalju 
kui wõimalik oma katuks raba wälja pressida. Riigikodaniku 
õiguselt oliä ainult türklaste!, kuna ristiinimeteä täitsa ilma õigus
teta õlut. Nüüd on kõik rakwuled ükeõigusliseit, kuicl waen üksi
kute rakwuste ja usutunnistuste wakel on jäänud. lürklaled 
wootawact waenulikult ja põlgtutega ristiinimeste pääle ja wiima- 
tecl wikkawad teineteist. Isegi ükine utk ei suucta teda waenu ja 
wika wäkendada. Mukomedi usulised albaanlased wibkomad 
Mukamedi utulisj türklasi ja (õreeka õigetusku greeklated, bul
gaarlased ja serblased wibkawod üksteist meel enam kui türklasi. 
Rakwa wöga madala karidulejärje juures kujunes see Vastastikune 
wika sagedasti kodusõjaks, nii et lürgi sõjawägi wakele astuma 
pidi. Niisugustel asjaolude! oli rakwa majandus täiesti kängu 
jäänud.

lalalemotes maakoktades ida pool on põllukarimine 
rakwa pää tööks, mägistes maokoktades aga (lääne ja lõuna 
pool) k o r j a k a s w a t a m i n e. põlde karitakle täiesti wana- 
nenud miilil ja palju maad seisab söötis. Mljaligitawa põllupinna 
tõttu saab põldudelt kääd saaki. Laikani mägestikust põkja pool 
külwatokse nisu ja otre, lõuna poo! — maisi, poolsaare 
lõunapoolses jaos ja saarte pääl on aiatööstus täkilam kui 
põllukarimine. Kõige enam kaswatatakse siin miinapuid ja 
õ l i p u i d. viinamarjad on mukameedlasele toiauaineks, ka 
walmistatakse nendelt rosinaid, siirupit, kompotti ja m. wiljo- 
puudeit leidub liin kõige enam ploomipuid, lööstuslistelt taime
delt kaswatatakse kõige enam tubakat ja Laikani mägestiku 
lõunapoolsel jalal roosi lid, milledelt rooiiõli ja rooliwett walmis
tatakse.

vabrikutööstust ei ole Laikani poolsaare! peaaegu olemaski. 
Kodukäsitöö laadustena leiame liin põrandawaipu, 
nabast tarbeasju, siidiriiet ja sõjariistu. Kõik teised 
kaubad tuuakse wäljamaait, pääasjaljkult Inglismaalt ja Aust
riast. — Kauplemine on wäljamaalaste, greeklaste ja armeen
laste käes. Läbikäimise teed on wäga wiletlas korras, sage
dasti on teedeks ainult kitsad teerajad, mis ilegi rööwlite kallale- 
tungimiste tõttu mitte kädaokuta ei ole. Kelk Curoopaga on Lai
kani poolsaar raudteede läbi ükendatud, milledest üks karu >Var- 
dari jõe oru kaudu Ageule mere randa äaloniki sadamalinna 
läkeb ja teine Maritla oru kaudu Losporuse wäino ääres olewasse 
poollaore kõige suuremasse linna Konstantinoopoli wiib.

Kultuuriliselt on Laikani rakwad Lääne euroopa omadelt 
kuiga taba jäänud.
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slpenniini elik Itaalia poolsaar.
(llle 280.000 O-kilom. ja 3; miljoni elan.)

kpenniini poollaor jaotab Mabe mere iäa- ja lääneolasle. 
Poolsaare lõunapoolses atlas sünnitab loranto la kt kaks wäikelt 
poolsaart: kpuulia, mis Laikani poolsaarele läbeneb, ja kaiaa- 
bria poolsaare, Miimalelt labutab Meskina wäin äitliilia laare ära.

157. ftpenniini poolsaare kaart.

lerwe poolsaare pääl elab üks katoliku usku Itaalia rok- 
was. äeäa ilula kebaebitulega ja bäääe waimuannetega rabwatt 
arwatakie tema keele päralt, mis kooma keelelt lünäinuä, komaani 
rakwaste kulka.
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Kabwakariäus on liin kekmilei järjel: umbes pooled kõigilt 
Itaalia elanikkudelt on kirjo-oskojoä. Itaalias on 21 ülikooli, 
nenäe leos 11 elimelejärgulilt, l. o. kõigi teaduskondadega. 
Algkoolis käimine on lunäuslik ja makluto.

?õtija-Itaalia.
NIaapind. käole Lombaräio laulikmoo on kõbja-ltaalias week 

mägine Liguuria maakonä, 6 enowa (ä^bcenowa) labelt põbja 
pool, Lombardia loulikmaolt põbja ja lääne pool on kõrgeä Alpi 
mäeä ja lõuna pool Llpenniini mäeä. Lombaräio jaolt künkline, 
jaolt tolone laulikmoa, lõpeb iäa pool, Ltärio mere ääres, looäega 
ja moäalate lonäuäega (laguuniäcga). viimased on luiteäe läbi 
merelt labutatuä.

lõeä ja järweä. Lombaräio laulikmaal on enam jõgeliä kui 
kuskil mujal Euroopas, lett Lbpi mägedes sajab robkesti wibma. 
kääle lelle täiäob jõgeliä mäetippuäel olem lumi ja jääliugustik- 
kuäe jää sulamile pubul weega. Kõige täbtlam jõgi on liin ka» 
mis Lääne-Ltlpides algab, lääne poolt iäa poole minnes Lombaräio 
loulikmaolt läbi jookseb ja 51äria meräe langeb. Ltlpi mägeäelt 
tulewoä ka kõik ko jõe pabempoolleä weerikkaä baruä. ltoä 
laowoä algule jääliugustjkkuäelt ning oma jookluteel pikki kitlaiä 
ning lügawaiä ^Ipi orguliä tekitowoä naä pikklikka käänulili 
järwi. Näit, jookseb liclno (tiitlbino) Lago-Maggiore (maä^boore) 
järwelt läbi, Nääa — Lomo (kooma) järwclt ja Mlnclo (mintlbo) — 
6aräa järwelt. Nipi mägeäelt tuleb ka Näige (aäiä^be) ebk 
eilcb'l jõgi, mis ko'ga kõrwuti jooklcb ja jõeluus temaga übineb.—- 
Kõikiäel Lombaräio jõgeäel on wäga maäalaä kaläoä ja ncä 
olekliä maa ümberringi ammugi looks muutnuä, kui elonikuä 
ko ja tema baruäe kallastele tommiliä poleks etrtanuä. ^?ee- 
tõuluäe ojal wiib ko jõgi palju muäa übes; lee kogub jõe põbja 
ni g tõstab ta aasta aeslolt kõrgemale, nii et juba nüüä kobati jõgi 
tammide wabel talanäiku pinnalt bulga kõrgemal woolab. >^iljo- 
põläuliä niisutatakse liin pääle jõgeäe weel koonolite abil. Koona- 
litelt on mõneä luuremaä, nii et ka loewoä nenäe pääl käia wõiwoä.

kliima ja looäus. äuure bulga jõgeäe (ja koonolite) pääle 
waotamata, on Lombaräio laulikmoo kliima kuiw; lumel on liin 
palaw, talwel külm. Vibma lajob kõige enam kewoäel ja lügilel. 
Kuiwa põbjuleks on lee, et Nipi ja Llpenniini mäeä lääne- ja eäela- 
tuuli liia niiskust toomalt takistowaä. Kõige parem kliima on 
Lombaräio järweäe kallastel, kus ka toimekalw wäga lopsakas on.

Maabarimine. 5ooja kliima ja jõgeäe robnule tõttu on 
Lombaräio laulikmaal põllubarimile edenemise tingimileä kõige 
poremaä. lõgeäe ja kaanalite läbi on kõik maapind wäiksteks 
põllulopikesteks jaotatud, mida mitte adraga üles ei künta, maid 
labidaga ümber kacwatokle. Iga põllu ümber on puud istutatud- 
põllu pääl on wilja- (mandli-, päbkli ja kastani-) puude read 
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joka mooruspuud (millede lebti liidiussid sääwoä). kuude 
ümber, kuni nenäe laäwani, koswawod m i i n a p u u ä. kobaks 
jäetud maatükkide pääle, mis puude wakel leiduwaä, külwatakse 
m a j! i, n j s u, ja juurewilja. äoostes koktaäes aga, näit, 
ko jõe luus, kaswatatakse riisi. Nii on siis üks maaillkk ütltlali 
põld, wiljapuu-aed ning wiinamägi ja annab Itaalia põilumebele 
karroga leiba, weini, materjaaii riide tarwis (siidi) ja kütet, kleina- 
moadelt, micta kaanalid niisutawaä, wõib kuus korda aastas bema 
niita. Mägede külgedele on astmed raiutud, sinna mulda pääle 
kantuä ja siis wiljapuud pääle istutatud. äiidiwalmistamine on 
liin wöga täbtis. — Kariloomadelt kaswatatakse siin kõige enam 
weiseiä.

Linnad. äuure wiljarikkuse tagajärjel elab rabwalt Lam
ba räia laulikmaal wäga paksult, kabwa robke arwu tõttu 
on siin ka palju linnu. Kõige suuremaä ja rikkamad nenäe sealt — 
lorina, Milano, Veneoja ja 6 oIogna (bolõnjo) — on lelle- 
päralt nii eäenenuä, et naä kauplemiseks wäga sünäkal kobal on. 
äiia tulewaä neeä rouäteeä kokku, mis Itaaliat teiste riikidega 
übenäowoä. (Mont-Eenis (mon semi) mäetee kauäu—krantlule- 
maogo; äimp lani mäetee kauäu — ttelweetsiaga ja krantlule- 
maaga, äanktdottbardi mäetee kauäu —ttelweetsiaga ja 
äaklamaogo, Lrenneri mäetee kauäu — Itustriago.

lorina ekk lurin (üle 350.000 inim.) onko jõe kaläal. äiit 
läbewaä teeä Itaaliast prantsusmaale ja lorina on üks 
täbtsamatest kõbja Itaalia tööstuse- ja kaubolinnoäelt. — Milano 
(Mailanä), poole miljoni elanikuga, on esimene wabrikulinn (liiäi- 
riiäe-wabrikuä jne.) Itaalios. leaäusliste asutuste ja kooliäe poolest 
on Milano üks töbisamatest Euroopa linnadest, läkelepanemile- 
wäört on Mitono tore pöökirik. — Ltäria mere öäres on kuulus 
Venerla (weneetsio) linn (150.000 in.). Venega on üks kõige ilu
samatelt ja algupäralisematelt linnadelt Euroopas. Linn on enam 
kui saja laarekeie pööle ebitatud. Uulitsateks on suuremalt õlalt 
kaanalid, milledelt 378 k-wililda üle wiiwad. Läbikäimine sünnib 
lootsikute („gonäolite") abil. Mojaäe ja koonolite wakel leidub 
aga ka suuremaid platlilid, (näit. Markuse plats) toredate ebitus- 
tega (näit, küba Markuse kirik, endile Venega wabariigi walitle- 
jote — äogeäe (äooä^beäe palee ja m.). Mailamaaga on linn 
kolme kiloni, pikkuse rauäliNa läbi übenäatuä. Venega on kol
mas kaubalinn Itaalias, ja wäga kindel sõjakadani. — Sologna 
(üle 150.000 in.) on elaw kauplulelinn wona (800-aastase) ja 
kuulla ülikooliga; täbtis muusikalile baridule keskkobt. äiin 
übendawad ennolt raudteed, mis teistelt maadelt, üle Mpi mägede, 
Itdria mere poole wiiwoä.

Liguurio maakond, Uenooa lobe ääres, on mägine mao. 
Et mäed mereranda külmade põbjotuulte eelt kaitlewaä, liis on 
siinne kliima loe ja toimekasw lopsakas. Kõige täbtsam linn 
selles maakonnas ja esimene iodama- ning merekaubanäule-linn
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Alaalias on 6enova (d^keenowa) ekk 6enua, ligi weerand miljoni 
inim. äiin on ka luured siidi-, lammeti-, puuwilla- ja raua- 
wabrikud. Linn on oma toredate marmori-etiituste ja ülikooli 
läbi tuttaw. Kauplemine tõuli5 iseäranis pääle äue^i (luuetli) 
kaanaii awamilt.

Kpenniini poolsaar kitsamss mõttes ekk 
tielk- ja Lõuna Itaalia.

Maapind, Apenniini poolsaarelt iäbeb pikuti Apenniini mäges- 
tsk läbi, mis 6enova lake äätes algab ja Kalaabria poolsaarel lõpeb. 
Apenniini mägestikku jaotatakse karilikult 3 oiasle; need on põkja- 
poolne, kelkmme ja lõunapoolne Apenniin. põkjapoolne Apenniin

^t53. Apenniini mäed.

seisab 6enova lake ääres Alpi mägedega ükenduses. äiit läkeb 
Apenniini mägestik', ida poole kuni Arno ja levere (ekk liberi) 
jõgede allikateni, kult keskmine Apenniin algab. Keskmine Apenniin 
on lelle mägestiku kõige kõrgem jagu, selt liin on Abru2?'ide 
kiltmaal kõige kõrgem itaalia mäetipp Uran äaslo (ligi 3 tukat 
meetrit kõrge).— Volturno jõe allika juurest oigab lõunapoolne 
Apenniin. äee läkeneb Itaalia läänekaldale ja lõpeb Meskina wäina 
juures. loskaana merekallas, Arno jõe suult kuni Kalaobrio 
poolsaareni, on soone ja ei ole elamiseks mitte kõlbulik, sest siin 
wolitseb külmtõbi. Neid Itaalia terwilele kakjulikka sooleid maa- 
kokti nimetakse maremmideks. Uuemal ajal on üks jagu 
lellelt loolt täitmise ja torutamise teel kuiwaks lastud. — ^)äga 
wiljarikas on Volturno jõe ümbrules asum Kampa nia lauKKmaa 
äee on kõige õitlewam moakokt Itaalias, kus rakwalt wäga pok- 
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sult elab. Linnad, külad mõisad koomad apellini- ja sidrunipuude 
wakele ara. Lelles laulikmaas, Napoli lakest ida pool, asub 
Vesuvio tulemagi, mis mitmel korral kõik elu omas ümbruses 
ära on bäwitanud.*)

*) 74 aastat p. Kr. Vesuviolt wäljobeidetuä tuba ja laama alla mae- 
tuä bompeji linna jätisecl on wiimake saja aasta jooksul wälja kaewatuä.

Loodus. Loodule rikkuse poolelt ei luuda Apenniini poolsaar 
Lombardia madalikuga wõisteldo, lest et Apenniinide ümbruses kobati 
suur weepuudus on. Kus ag^ niiskust küllalt on, lõal on rikast 
wiljalaaki loota, lest põldu baritakte suure boolega (nilu) ja kas- 
wotatakle igal pool õli- ja wiljapuid. Nagu Lombardia laulikmoo, 
nii on ka mitmed kobad Kelk- ja Lõuna-Itaalias (loskaana, Kampaa
nia ja t.) aiarviisi baritud; sääl pandakse ka kõige wäbem maalapike 
wilja alla. Tööstus!istelt taimedest kosmatatakle tubakat ja 
k a n e pi t.

t 54. keetri kirik Kooma linnas.

Linnad. Nrno jõe ääres on enam kui 2000 aastat mana 
kirenre (tirendle) ebk slorenei linn (üle 200 000 inim.), toredate 
ebitustego ja marmori kujude- ja pildikogudega, äiin on õlelt 
asjade, tapeti- ja lüdiriide wabrikud. — Mererannas, Nrno jõe 
luult lõuna pool, asub Livorno (üle 100.000 in.), teine sadamalinn 
Itaalias, äiit saadetakse puuõli ja marmorikimi Väljamaale. — 
leoere jõe ääres alub Itaalia kuningriigi päälinn Kooma, enam 
kui poole miljoni elanikuga. ^7äga palju ebituli maaemalt ja uue
mast ajalt ebiwad linna. Kõige täbtlamad nende sealt on: Ingli 
loss; Peetri kirik; paawsti loss Vatikaan; raamatukogu ja muuseum. 
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kooma linn on üks kõige wanematelt Curoopas. — kõige rokwa- 
r>kkam linn Itaalios on Napoli elik Neapol (ligi 600.000 inim.), 
Napoli lake ääres, vabrikutelt on liin korallidelt asjade wabrikuä 
kõige täktlarnad. Linn on wäga toredas kokas, ilula ümbrusega. 
Selle tõttu käiwad ka iga aasta tukanded wõärad linna waatamos. 
lulepurskawa mäe Veluvio pääle on raudtee ebitatud. — Ndria 
mere ääres osuwal Srindili sadamalinnal on iseäranis suur täkltus 
St. Oottkardi tunneli läbipuurimiselt saadik. Nüüd weetakle polti- 
laodetuled ja kallimad kaubad Lääne-kuroopolt raudteega prindib 
linnani ja liit laewadega kakasle ja Nultraaliasse.

160. Napoli, Veluvio tulemäega.

Itaalia saareö.
itaalia kuningriigi päralt on 5 i t li i l i a, L i p a r i, Sardiinia 

ja klba saared. Korsika ja Malta saartelt, mis oma loodule 
poolelt Nppenniini poolsaare juurde tulewad arwata, on esimene 
prantsuse riigis teine Inglismaa päralt.

Sitsiilia saar (üle 25.000 kilom., 4 milj, elan) on kpen- 
niini poolsaarelt Z kiloni, laiule Meskina wäina läbi lakutatud.

Oma looduse poolelt on Sitsiilia laare! luur larnadus kpen- 
niini poolsaarega. Määda laare põkjakallalt näeme mägstikku, 
mida Llppenniini mägestiku järguks woib arwata. Mägestikust 
lõuna pool on kiltmaa ja ainult loore idapoolsel serwal on laulik- 
maa. Siin laulikmaal tõstab Ltna tulemägi (3000 meetr. kõrge) 
oma igowele lumega kaetud mäetipu taewa poole. Maopinä 
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on wägcr wiljakandja iseäranis Etna ümbrus laulikmaal, kus 
taimekasw õige lopsakas on loästusbstelt taimedelt kaswatatakse 
puuwilla ja lubkru-pilliroogu.

Külma on loe, talwel sajab ainult wibma, suwi on wäga 
põudne. labelepanemile - wäärt on siin kuum ja lämmataw l i- 
rocco (siraka) tuul, mis Atrikalt tulles iga kuu 2 wõi 3 päewa 
pubub ja taimekaswule suurt kabju teeb.

Kakwas, keda Sitsiilias wäga paksult elab, kaswatab pää- 
asjalikult lõunamaa-puuwilja, mida liit kõigesse Euroopa maa
desse weetakse. põldudel kaswatatakse nilu. Merelt püütakse 
kalu ja muid mereelukaid ja korjatakse karal Iilid. 
Wääwlit leitakse ka igal pool Sitsiilia mägedelt.

Kakwakaridu5 seilab Sitsiilias madalamal järjel, kui mujal 
Itaalias. Kelkbaridule eest on muretsetud. Ülikoolilid on Sitsiilias 
kolm: (alamas, palermos ja Mesliinas.

Kabwa bääle käekäigule on luureks takistuseks lee asjaolu, 
et weel praegu Sitsiilia laare maapind^mõne päratu rikka isiku 
omandus on. Ka kirikumaade müümine wäkemate tükkide kaupa 
ei ole midagi muuta wõinud, selt rabwal puudus maaoltmileks 
raba. Suurte mõisate omanikud elawad suuremalt õlalt linnas ja 
ei käi oma mõisaid waatomas. Mõilad on wolitlejate boole all. 
Et talupojad niisugustel oludel wäga wiletsat elu elawad, on ise
enesestki mõista.

Kõige suurem linn Sitsiilias on palermo (400.000 elan.), 
saare põbjarannas, üks täbtsamatelt Itaalia sadama- ja kauba
linnadelt. Iseäranis tore on linna ümbrus. — Oma täktlule poo
lelt palermo järgmine on kaubalinn MesNina (üle 200.000 elan.), 
sellelama-nimelile wäina ääres. — siljaga kaupleb idarannol 
aluw Latania (200.000 elan.).

Sardiinia laar on mägine, toredate metsadega ja karjamaa
dega. Inimesed kaswatawad liin karja, püüawad kalu ja korja- 
wad korallilid. Mägedelt kaewatakle seatina, tsinki ja bõbedat 
(iseäranis Iglesia linna ümbruses). Sardiinia päälinn on EagUari 
(kaljari), laare lõunarannas.

loskoana meres, Itaalia ranna ligidal, alub Liba laar, raua- 
kaewandustega.

Sitsiilia laare ja Aafrika ranna wabel on wäike Malta saa
restik (umbes 200.000 inim.), mis inglaste päralt on. Kõik 
saarekesed on kaljused, kalwa maapinnaga, kuiwa kliimaga ja 
waele taimekaswuga. Elanikkude waewa ja olawule tõttu on 
aga Maltas kobati siiski kää põllu- ja puuwilja saak.

Asumaadest on Itaalia kuningriigi päralt PSbja-Aafrikas 
t^bia (liibiaj (end. Iriipoli) maakond ja jagu punale 
mere edelaranda.
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pirenei ebk Ibeeria poolsaar.
piirid. Kõige suurem 5õuna-kuroopa poolsaartest on kirenek 

poolsoor (umbes 600.000 Hj-kilom), mida lääne poolt flllondt 
ookean ja iäa poolt IVobe meri ümbritsewad. kõbja poolt piirab 

teda Visco^a (wiskaoja) labt ja pirenei mäges- 
---- tik; Aafrikast labutcb yirenei poolsaart Oib-

161. 
Läbilõige kirenei poolsaare m

aapinnast põbja poolt lõuna poole.

IL

raltari wäin (kõige kitsamas kobas 15 kilom. 
lai), kirenei poolsaarel on trapeetli kuju, 
äuuremad laked ja poolsaared puuduwod» 
ainult loodepoolses nurgas on kollas mere- 
rooolude läbi katkeslatud.

Maapind, äuurem jagu kirenei pool
saare pinnast on kõrgendik — Kastiiiia ebk 
(osti! la (kostiljo) killmaa, ttispoania keeli 
.meseta" — laud. Kostiilia kiltmaa jaota
takse Kostiilia piirlmägestiku" läbi kabte 
jakku. äee mägestik seisab mitmest ida 
poolt lääne poole minemast mäeborust koos. 
Kostiilia piirimägestikust põbja pool asub 
Viona Kostiilia kiltmaa (vuero jõgikond) 
ja lõona pool Uue Kostiilia kiltmaa (lajo 
steeboj ja Ouadiana ^uadjaonoj jõgikon
nad). Omas idapoolses jaos on Wana-Kas- 
tiilia kiltmaa tüki robtiaos, lääne pool 
aga pakub ta Vuero ja Minko (minjo) 
jõgede ning nende barude tegewute läbi 
sündinud orgude ja kuristikkude tõttu enam 
mögise maakoba kuju. Uue-Kastiilia 
kiltmaa on iseäranis omas idapoolses jaos, 
mancba (mantska), meel tübjem ja kõrbe- 
taolisem kui VOana-Kastiilia kiltmaa. Kas- 
tiilia kiltmaad piirawad põbja poolt Kantaadria- 
Astuuria mäed, mis mööda Visco^a lake 
randa ida poole läkewad. Kirde ja ida 
poolt piirawad kiltmaad Ibeeria mäed ja 
lõuna poolt Sierra Marena mägestik. Ibeeria 
ja äierra-lllorena mägestikud ei ole muud 
midagi, kui kiltmaa kõrgemate serwade jär
sud kallakud, ibeeria mäed langemad järsult 
kbro jõe lausikmaale ja Valencia 
wiljorikka tasandiku poole olla, Üiilama järsult 
langemad ka lõuna poolt äierra-Ulorena kal
lakud wiljarikka Knäaluulia*)  lausikmaale,

*) LtnäaIuusia — wanäaaliäe maa; lee ger
maani lugutiaru elas liin 5 aastasaja algul p. Kr.
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Kust poolt waaäate5 ka äierra-lllorenai mägestiku kuju on, kuna 
põkja poolt, kiltmaalt rvaoäates, mägestikku näka ei ole. ssnäa- 
luusia lausikmaaä piirawaä lõuna pool mäeboruä, milleäelt Zirrra- 
Nevaäa kõige kõrgem on. äiin leiäuwaä paale ?.Ipi mägeäe 
kõige kõrgemocl Euroopa maetipuä, näit. Mutakacen (Kassani 
bobueesel") üle 3000 m. kõrge, mille nõlcoakui kõige lõunapool
sem Euroopa jääliugurtik asub.

i62. pirenei poolsaare kaart.

20
 

/

I^rsdetescius.
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Kõikides pirenei poolsaare jõgedes, paale õuadalguiviri 
ja loodepoolses lerwas olewa weerikka jõe lltinbo (mirijo), 
on wäga wäbe wett, kuna nende weejooks rutuline ning kange 
ja Kaidod kõrgeel on, ning nende alamal jooksul kärestikka leidub, 
stende! põbjustel on pääle nimetatud kabe kõik teile pooltoore 
jõed laewokäigule kõlbmotad.

pirenei pooltaart iabutab kuroopo mannermaatt (prontlus- 
maott) pirenei mägestik, mis Visco^o lobelt Lioni lobeni ulatab, 
pirenei mäecl on 5tlpi mägedelt palju mactalamacl, kõige kõrgemocl 
mäetipud on ligi 3.400 meetr. kõrgect. äelle mägestiku põbja- 
pooltecl küljed on järtumacl, tiin on enam niiskust ja teile tõttu 
on kiin tügacoaicl orguticl ja kuristikke» küllalt, pirenei mägestiku 
keskmises okas on palju mäetipputicl, mis igawele lumega kaetud 
on, näit. Nnetou (anetuu) mägi, kõikorgutict on tiin mägestikus 
wäbe ja needki ei ole läbikäimiseks jutt sündsad, umbes 1500 m. 
merepinnalt kõrgemal, äellepäralt coiib ka coäga wäbe teelid 
pirenei mägede kaudu prantsusmaalt pjrenei poolsaarele, pirenei 
mägestiku jääliugustikud ei ole suured.

Kliima ja loodus. pirenei poolsaare suurem ota atub ^abe 
mere kljimawöäs. äuwel on kuiw ning kuum, talwel — toe, ning 
wabel sajab lübike aeg boowibma. poolsaare kiltmaa on omo 
kliima poolelt täiesti rannalautikmaa wostanci. kiltmaal on 
kuiw mannermaa kliima, lett igalt küljest takistawad mäed 
meretuuli kiltmaale niiskust toomalt, äuwel on liin wäga kuum, 
talwel oga mõrdlemiti külm. Igalt küljelt mägedelt piiratud 5lro- 
goonia loulikmaal on ka sarnane mannermaa kliima, poolsaarel 
kajab ülepää liiga wäbe wibma; ainult põkja- ja loodekallas on 
niiskuke poolelt rikas, Mändi ookeanilt pubuwate niiskete tuulte 
mõju all. äuurem jagu poolkoareit on robtlaas, mis ainult karja- 
koswotamikeks kõlbab. Metsi on wäbe. puudelt olgu nimeta
tud: pukipuu, tamm, kastanid ja kõrgemates kobtades 
ilegi kalk, äuured moajaod on põlluks täitla kõlbmotad. Kus 
aga küllalt niiskult on, lääl baritakle põldu luure pülidulega ja 
katlutakle teda kunitlikkude abinõudega niilutoda.

Kabwatt elab pirenei poollaarel üle 26 milj, äiin elawad 
Romaani koolt bispaanlaled ja portugaallaled. lleed on 
poolsaare endiste elanikkude, iberlaste, järeltulijad, kes kelti
dega, roomlastega, germaanlastega ja araablastega legatud. 
Iberlaste pubaltwerd järeltulijad (neid on üle poole miljoni) nime
tatakse baskideks; nad elawad pirenei mägestiku läänepoolses 
jaos, pääle lelle elawad poolsaarel wäiklel arwul weel juudid, 
multlaled ja lõuna pool araablaste järeltulijad, keda moris ko
lt eks nimetatakse. ^alitlew ulk on Roomakatoliku usk.

pirenei poolsaare maad on kabe riigi päralt, ttispaania 
riigi päralt on suurem jagu poolsaart ja idaranna läbedal olewad 
saared, kuna portugali riik poolsaare lääne kaldal alub.
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M5paan!a kuningriik.
(üle 500.oeo ^-kilom. ja 20 milj. inim.).

Nispaanio on kuningriik, kus kuninga wõim kakekojalile 
parlamendi („kortes") läbi piiratud on.

Kakwas. Nispaanlane on enamasti wäikele kasmuga, tugema 
kekaekitulega, terale maimuga. la on elama iseloomuga, mekine 
ja tüdimata; ta on ukke, liiski liktne ja iakke. Nispaanloled 
armastawact lõbu, kõiksuguseid etendusi, iseäranisaga kärgaäe 
mõitlust tsirkuses.

Kakwa töö. ttispaania on pääosjakkult p õ l I u t ö ö-rnaa. 
kõllukarimine, mis siin ennewanasti kõrge! järje! o!i, on wäga 
langenud. 32v/g kõigest maapinnast seisab kartmata ja tarmita- 
mata. 9õllukarimise miitict on Nispaanias mäga mitmesugused 
iga maakonna kliima ja loodule järele. Niiske ja pekme kliimaga 
põkja- ja loodepoolsetel rannamail kasmatatakte 
Viljarikastes ning kästi karituä orguäes nisu ning pääle selle 
meel otre, juurewiljo ja kartulid.

wiljapuudelt ieiäub kin kõige enam õunop uiä. Lopsaka 
rakuga aasadel on suured weistekarjad. kiimaasjandus ja 
juustumalmistamine seisab siin kaunis kõrgel järjel.— kasti ilia 
kiltmaa oma kuiwa mannermaa kliimaga on ainult põkja- 
ning läänepoolses jaos põllukarimisele kõlbulik. Liin külwatakle 
nilu ja maisi, äuuremalt jaolt on kiltmaa kuiw roktlaas, 
kus pääosjalikult roki kaswab, mis ainult lammastele toiduks 
kõlbab. Niisugused omadused on ka Nragoonia lausikmaal, 
Cbro jõe kallastel, äeliepärolt kaswatawad inimesed siin karjo, 
iseäranis peene willaga lambaid. — kiltmaa kagupoolses osas 
on suured maatükid kõma e s p a r 1 o - rakuga kaetud, millest kor- 
wisid ja põrandamattikd punutakse ning paberit walmistatokle. 
kõkja-Natrikas nimetatakse seda roktu k a I t a - rakuks, kiltmaa 
edelapoolses nurgas, kus mäeküljed tammepuu-metlaga kaetud 
on, kasmatatakte palju tigu, keda tammetõrudega söödetakse, 
kiltmaal walitteb suurmaaomandus. Nloisnikud rendiwad maa- 
tllkkilid rentnikkudele karimiteks ekk peawad roktlaanes tuuri 
lamdakarju.

Wake mere soojadel kallastel, kus wäke wikma sajab, on 
suured kraamid ja muud kunstlikud niisutamise-obinõud sisseseatud. 
Niisuguseid kunstlikult niisutatud põldusid („k u e rt olid") ja aedu 
leidub jõgede kallastel. Jae mesi ei niisuta siin mitte üksi põllu
pinda, maid ta on ka wäetisaineks, sett jõewesj sisaldab siin 
rammusat lubjast kõntsa, keerulise kaanalite ja kraamide wõrgu 
abil lastakse kuertas jõewett põldude pääle ja aedadesse. stiimuli 
niisutatud põldude päält saab kaks ja isegi kolm looki aastas. 
5ün klllwotakle, nilu, maisi, ube ja kanepit ning lõuna
poolsetes maakoktodes isegi troopika taimi: riik, puuwilla, 
sukkru-pilliroogu. Nedades kasmatatakte wiinapuid, õiipuid, 

15'



228

mooruspuiä ja kõiksugu lõunamaa wiljapuiä: apelsini-, Näruni-, 
granaati-, mirliku, manäli-, päbklipuiä j. m. biuertacl on His
paania pää rikkuseks, bleinomoaäel tebtokle aastas 10 korcla 
beina. äiin toob iga äeslätiin üle 2500 tr. aastas kalu, selle
pärast maksetakse siin äeslätiini maa eest ka künni 30.000 fr. 
kluertaäe ringkonnas walilseb maike ja keskmine rnaaomanäus. — 
tooäule poolest kõige rikkam blispoania maakonä on t3ncla- 
luusia laulikmaa 6uacla!quiviri jõe kallastel, äooja kliima ja 
jookswate wete robkule tõttu on see lauiikmaa otsekui paksu 
rakwoga aeä, kus kastani-, apelsini-, liclrunipuuäe metlaä õlipuu-

163. borgitamm.

aeclaäega ja wiinomägeclega wabeläawaä. äiin kaswawacl ka 
kõikluguleä juurewiljaä, manäliä, riis, sukkru-pilliroog ja safran, 
äierra Meoaäa lõunapoolsel küljel kasmawaä pääle äotlipaimi- 
puuäe ka korgita m me cl, milleäe pekmet koort teistesse maa- 
äesle wälja weetakse. Neeä puucl on rakmole luureks sissetuleku 
allikaks. — t<õige täktlam rabwawaranäule allikas on aga 
wiinamäecl. >VeiniwoImis1omile poolelt on ileäranis täbt- 
laä iclarannas aluw Valencia linn ning lõunaronnas 
Maiaga.
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põldudel kaswatatakle Hispaanias pääosjalikult nisu ja 
riisi, äiin kaswanud wilja ei jätku aga rakwale. äellepäralt 
weetakse liia suure! kuiga! railja teistelt riikidelt. hispaanlase 
armsam toit on kaunawiljad, mic!a suure! kuiga! kaswata- 
takse. äuurewiljadelt kaswatatakle kõige enam siku! ai 6.

kilaetöö, mis mineraalide rokkule päralt rakwole suureks 
lisletuleku-allikaks wõiks olla, on wäke korraldatud. Mimasel 
ojal on mäetöö siin wäljamaa, iseäranis inglis ja prantsuse kapi- 
taa!i abi! edenema kakkanud. kiltmaa lõunopoolse! kallaku! 
leidub suurel kulga! maske (Rio linto linna juures), tina,H 
elawkõbedat (Almadeni linna juures) ja kiwjlüli. põkja- 
poollel kallakul leitakse kimi sütt, rauda, tlinki ja kagu pool — 
tina, kobedat ning rauda. Hispaanias kaewatud mine
raalid weetakle ümbertäötamatalt siit wälja teistesse riikidesse.

vabrikutööstus seisab wäga madalal järjel, Mmetamile- 
määrt on puumillale, rõikale ja siidiriide walmistamine kirdepool
setes linnades, puuwillariide wabrikute poolelt on iseäranis 
täktlad Makemere kaldal asum Sarcelona linn ja Valencia. 
Sarcelonas (üle V2 milj, elan.) on ka luured liidiriide-mabrikud 
ning raua- ja masinatekaled. Luured siidiriide wabrikud on ka 
6uada!quiviri jõe ääres aluwas äeoilla (lewilja) linnas, põkja 
pool leidub rauatööstult ja Andaluusia linnades naka-, tubaka- 
ning ligarimabrikuid.

kaubandus ei ole Hispaanias maa loodusliku rikkuse 
kokaselt edenenud, selt killad teerajad ja maanteed on siin sage
dasti ainukesteks läbikäimise-teedeks. Raudteed, mis liin prants
laste rabaga ekitatud, ei täida kaugeltki läbikäimise 
nõudmisi, ka ei peeta neid korras, pääwäljaweo-aineteks on 
miin, lõunamaa puumili, korgid, espartoroki ja me
tall i m u I d (tina, elamkõbe, malk, raud ja kõbe). Kõige elawam 
on kaubawaketus prantsuse- ja inglismaaga. läktsamad kauba
linnad on Sarcelona hispaania idarannal, dadi^ja Maiaga 
lõunarannal.

Mao loodusliku rikkuse pääle waatamato, on kispaanloste 
aineline järg wäga wilets. Maata inimesi, töölisi, on Hispaanias 
wäga palju ja lelle tagajärjel on tööpaik wäga wäike. lelleks 
karib kispaanlane põldu manal isaisade wiiiil ja põlgab kõiki 
uuendusi, põllukarija rakwa waelus kaswab iga aastaga; pal
jud rändawod maalt wälja, iseäranis Ameerikasse.

hispaania rakaasjandus on wilets.
Üleüldine karidus on Hispaanias madalal järjel. Isegi kõr

gemast teilulest inimesed on suurelt jaolt wäke koritud. 10 üli
kooli pääle waatamato on kõrgem karidus puudulik ja ei seila 
meie aja teaduse kõrgusel. Rakwakoolid on kaunis wiletlas seisu
korras, walitlus ei kooli palju rokwakaridulelt.

Kastiilia kiltmaal, meeta ja puudeta tasandikul, alub his
paania kuningriigi päälinn Madrid, lajo jõekaru Manianarese 



2Z0

ääres, mis lumel lülijaks külmab. Linn on kuningriigi keskel ja 
on kõikiäe täktlamate Hispaania linnaäega rauätee läbi übenäa- 
tuä. Üpealutuste poolelt leilab lee linn Hispaanias esimesel ko
bal. äiin on mitmcä täbtlamaä muuleumiä ja kuulus piläikogu. 
Linn kaupleb wüjaga ja toreäule-asjaäega. ka wabrikuiä on 
linnas olemas. Clonikka on Maäriäis üle 600.000. —

ttispaania riigi päralt on Saleaari laoreä Vvabe meres, 
tnimeleä elamaä liin aiatöölt ja kalapüügilt.

knäileä blispaania määratumaä alumaoä on korratu, lobaka 
ja olamuleta walitlule tõttu peaaegu kõik kaäuma iäjnuä. Llinult 
mõneä täbtluleta alumaaä flatrikos on meel järele jaänuä: Ma- 
rokko põbjapoolne ola, jagu äabara kõrbe läänekailalt, lianaar! 
laareä ja 2 6uinea laart.

portugali wabarük.
(40.000 ^-Kilom. ja 6 milj. inim.).

Looäus ja kliima. portugali riik on pirenei poolsaare lääne
osas. Hispaania mäeä ulatamaä ka portugali piiriäesle, oga liin 
on noä palju moäalamaä ja kaomaä Lltlanäi mere kaläo lausik
maale ära. portugali piiriäes mõiwaä laewaä Minbo, vuero ja 
lajo jõgeäel käia, kliima poolelt ei ole portugali! Hispaaniaga 
mitte palju larnaäult. Mlanäi mere läbeäule ja niiskete mere
tuulte tõttu on Portugalis niiske merekliima. Iseäranis palju 
wibma lajab põbjopoolles jaos, Minbo ja Ouero jõgeäe wobel. 
äiin on mäga wiljarikas maa ja põllubarimile ning wiinamarjaäe 
kaswatamile poolelt on lee portugali esimene maakonä. ^abwalt 
elab liin wäga paklult ja inimeleä on liin mäga jõukaä, mis 
oga lõunapoolsetelt rnaakonäoäelt mitte üteläa ei wõi. Lõuna- 
portugalis tuleb maamärilemili tibti ette.

Kabwa tää ja aineline järg. Cbk portugali rabwa täbtlam 
töö küll põllubarimine (iseäranis mailikoswatamine) on, 
siiski leilab põllubarimine liin nii maäolal järjel, et wilja mi- 
palju ei kaswa, et teäa kõikiäele jätkuks, waiä teistelt maoäelt 
tuuakse leiba juuräe. t9. aastasajal on põllutöö tõstmiseks Portu
galis palju tebtuä. Llga praegugi on meel suurem jagu maacl 
mõisnikkuäe käes, kuna tolupojaä suuremalt jaolt rentnikuä on. 
kobumoa on liin suuremalt alalt lammaste, kitleäe ja bobueeslite 
karjamaa, ainult põbjapoolses Portugalis leiäub ka keinamoiä.

kõige täbtlam portugali rikkuseallikas on wiinamäeä ja 
wiljopuu-aiaä, ebk siin küll räöwmoräikaä wiinamägeäee 
palju kabju on teinuä. lööstus ja mäekaewonäus on maäolal 
järjel. lorbeasju tuuakse malmilt Inglismaalt, väljamaale mee- 
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takse siit puuwiIja, rv ej ri i, puu - õIi ja korgipuu koort, 
aga kauplemine on taie5ti inglobte kaes.

Portugalis on rakwakaridus kõrgemal järjel, kui ttispaa- 
nias. Portugalis on enam rakwakoolilid, kus õpetus maksuta ja 
sunduslik on.

portugali päälinn on Lisböa elik Lissabon lojo jõe ääres, 
umbes 360.000 elan. Lissabon on ilusas ja wäga wiljarikkos 
maakobas. lema on selle maa kõige täktsam kaubalinn, wäga 
ilusa ja ruumika saäamoga.

Ouero jõe ääres asub portugali teine kaubalinn Oporto ebk 
porto (170.000 elan.). Oporto on ka tööstuse linn. Mmetamile- 
wäärt on siin liidiriide-wobrikud. Taktis on Oporto nimelt wei- 
niäe (portweini) wäljaweo poolest.

Asumaaä. 1) täktsamaä alumaad Aafrika mannermaal on: 
oia 5 e n e g a m b i a st; ola AI a m - Ou i ne a lt (Angola); äotala 
ja lito samb ik'i kalclaä. 2) Aafrika saareä: Madeira, 
A^ori^ ja Ao kel ise neeme kaared. 3) Aalios: mõneä 
linnaä Ida India läänerannal, Macao saar (Mina ISuna- 
rannal) ja t.

Euroopa ülewaaäe.
Maailmajagude seas asub Euroopa oma suuruse järele 4. 

kokal, kuna ta rokwa orwu poolest (10 milj, ^j-kilom. pääl 
440 milj, inim.) teikel kokal asub. Kõrgema rakwakariäuse ja 
eclenenuä kultuuri tõttu on eurooplastel korcla läinuä suurema 
osa inimestele elamiseks kõlbulikust maakera pinnalt enäi olla 
keito. äelles täkis on muidugi loodus inimeit mitmel wiisil toe- 
tonuä. Euroopa asub teiste maailma jogude wakel ja on selle 
tõttu maailmakaubondule-kelkkokoks soanuä. Mereä, mis teeta 
maailma-jagu kolmelt küljelt piirawad, kergenclawaä nimelt luurel 
mõõdu! läbikäimist teiste mooilma-joguäego. äüa juuräe tuleb 
meel tuur kulk merekääruliä ja pookaori Euroopa rancloclel, 
niisama ka mannermaa saareä. Et niiwiisi Euroopa kollastele 
igalpool kergesti ligi pääseäa wõis, oli Aasia waimlilelt kõige 
enam eäenenuä rakwostel wõimalik kariäult Euroopes laiali 
laotoäo.

Ka maapinna ekitule poolelt on Euroopa kultuuri edene
misele wäga kokane. Euroopa pinnast on 2^ lausikmao, mis 
iäa poolt lääne poole lellelt maailmo-joolt läbi läkeb ja niiwiili 
rakwaste ränäamisi wäga kõlbustob. Mägestikuä on liin suure
malt osalt keskmise kõrgusega, mis läbikäimisele mitte luureks 
takistuseks ei ole. Kõrgetelt mägestikkuäelt piiratuid laialili 
kiltmaid nagu Aasias, mis rakwaste liikumistele ärawõitmata 
takistuseks on, ei ole Euroopas olemaski. Kõrgemägestikud ei 
ole Euroopas nii laialdased ega nii kõrged, kui teistes maailma
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jagudes. Ka läbeb Euroopas mägestikkudest enam madalikku ja 
jõeorgulid läbi kui mujal, mille tõttu mägestikud kultuuri laiali
laotamisele suureks takistuseks ei ole. Maapinna ekituse poolelt 
leidub Lõuna-Euroopas pääasjolikult kurrulisj mägestikka (Ltlpid, 
pireneid, Llpenniinid, Korpaotid, õalkan ja teised wäbemod mä- 
gestikud), kuna põbja pool enam wanemoid madalamaid tomp- 
mägestikka on. Nad on raudkiwist ja teistelt algaja purlkmäe- 
tõugudelt, ning on tuul, mesi ja külm aja jooksul nende kallal 
nii palju oma kämitamite tööd teinud ja neid tasandanud, et 
nendelt ainult alamad osad järele on jäänud, (äakla ketkmägestik, 
Inglis mäed, ja t.)

Jõgesid on kõikides Euroopa osades leida, mis maapinda 
niilutawad ja läbikäimist bõlbustawad. äellepäralt leidub robt- 
laant ainult Euroopa kagupoolses õlas ja kõrbet ei ole Euroopas 
olemaski. Jõed on Euroopas luuremolt jaolt ka küllalt lügamad ja 
ilma koskedeta, nii et laewod nende pääl käia mõiwad. Euroopa 
jõgedel on meel lee bää omadus, et nad üksteiselt mitte kaugel 
ei ole, ja pää-weelabkmed mitte wäga kõrged. 5el põbjulel on 
siis ka rvõimolik olnud neid koubawedamile otstarbeks üksteisega 
kaanalite abil ükendada.

Kliima, kääle lelle, et Euroopa kaugelt suuremalt jaolt 
parajas wöös alub (ainult wäike jagu põtija poo! on külmas 
wöös), läbeb mööda Euroopa lääne- ja loadekallalt loe meremaal 
(õolfstrom. Lelle tõttu on Euroopas soojem kliima, kui teistes 
maailma jagudes sellesama laiule kraadi all. Ka puudub liin suur 
wake päewa- ja öötemperatuuri ning taime- ja luwetemperatuuri 
wakel, nagu meie seda Kelk-ffasios täbele paneme. Lademed on 
Euroopa maades kaunis übtemiisi ära jaotatud. Euroopas puu- 
duwod kõrged mäed, mis Mändi ookeanilt niiskust loomatele 
edela- ja läänetuulele takistust teeksid, äellepärast langemad 
lademed, mida nimetatud tuuled toomad, üle terme Euroopa laiali ja 
wiiwad igale poole niiskust. Läänepoolsed maad laamad aga 
muidugi enam wikma kui idapoolsed, ja sellepärast on wiimaled 
kuiwemad.

Kabwas. IIiiluguseid looduserikkuli Euroopas palju ei ole, 
mis inimesele ilma tööta kättelaadamad oleksid. Kuid lee asja
olu, et Euroopa inimene ainult raske töö läbi omale muretseda 
saab kõike eluülespidamiseks tarwilikka aineid, pidi Euroopa 
inimeste maimlise ja kebalise edenemise pääle suurt 
mõju awaldama. Ka on Euroopa rabmad suuremalt osalt bääde 
waimuannetega. Keele järele langeb kaugelt suurem osa Euroopa 
robwastest kolme rabwoste peresse: romoonlased, 1N milj, 
(prantslased, bispaanlased, portugaallased, itaallased, rumeenlased); 
germaanlased, t38 milj, (sakslased, bollandlased, inglased, 
tkandinaawlased); slaawlaled, t32 milj, (ida-llaawlased — 
wenelased; lääne slaawlased — poolakad, tsbebid, slowakid; 
lõuna-slaawlased — serblased, bormaatid, bulgaarlased). älaam- 
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kastega on lätlased ja leedulased läbemalt sugulased kui teised 
mainitud rabmad. kaale nende elab Euroopas meel ä o o m e
ü g r i rabrvaid (ungarlased, soomlased, eestlased, laplased, perm- 
losecl, tlberemissid) ja lürgi-Iataari rabWaid (türklased, 
tatarlased, tsbuwasbid, mordwalased). -

ttääde geograafiliste tingimiste tõttu on Euroopa anderikkad 
ja tegeroad robwad mitmesaja aastate töö ja waema läbi kõrgele 
roaranduslisete ja baridustisele järjele jõudnud. Euroopa on töös
tuse, mäetöö, põllubarimise ja karjakasmatamite poolest teistest 
maailmajagudest ette jõudnud. laiendatud läbikäimise abinõude 
^aurulaemade, rauciteeäe, telegraatiäe ja teletoniäe) tagajärjel 
leidub siin palju suuri ja rikkaid kaubalinnu. —

440 milj, inimestest on Euroopas ainult 9 milj. Juudi usku, 
Z milj, mubameedlalt ja wäike arm paganaid. Kaugelt suurem 
osa Euroopa elanikkudest (400 milj.) on ristiusku. Nendest on 
umbes 180 milj. Kooma katoliku usku, 103 milj, protestanti ja 
Z13 milj. 6reeka-õiget usku.

Nalia.
wiie maailma jao teost on Nalia kõige luurem (44 milj. H 

kilom.). Euroopa näituseks, on Naljalt 41/2 korda wäbem. 
Nalia läbimõõt lääne poolt ida poole on ligi 1 1.500 kilom., 
põbja poolt lõuna poole künni 9000 kilom. Nalia kõige lõuna- 
poollem ots ulatab peaaegu künni postitajani. Nii olub kiis Nalia 
monnermoa-maakera põbjapoalkeral, ainult mõned saared on 
poolitojalt lõuna pool. Nalia läänepoolne ots on 44. idapikkule- 
kraadi all. Ida pool ulatab Nalia künni 208. idapikkule-kraadini 
ja põbja pool künni 58. põbjaloiule-kraadini.

kõbjopoolleks Nalia piiriks on madal 93 bja-Jää meri, 
mille liigarous Nalia piirides mitte üle 200 meetri ei ulata. Ida 
pool on Nalia piiriks 5 uur ookean, lõuna pool India 
ookean ja edela pool Ntlandi ookeani jaod: ^labe 
meri ja Mult meri.

leiste maailma jagudega, pääle Lõuna Nmeeriko, leilab Nalia 
libendutes wõi on nendelt ainult wäinade läbi labutatud. Eu
roopa, millega Nalia lääne pool übendotud on, ei ole muud kui 
Nalia poo',laar. Nafrikaga seilab Nalia 120 kilom. laiule äue^i 
maokitlule läbi übenciules. kuna ta künale mere teises otsas, 
Nobel Mände b'i rväina ääres, Natrikale 20 kilom. pääle 
läbeneb. Nultraoliaga (lbendab Nasiot terwe saarestik. kõbja- 
Nmeerikatt labutob Nasiat 90 kilom. laiune 6 eringi wäin, mis 
Luurem jagu aastat jääga kaetud on.
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Aasia ranäaäes on bulk luuri merelabti, aga siiski on neiä 
liin wäbem kui Euroopas, kõige luuremaä Aalia poollaoreä on 
lõuna paol, saareä aga kagu pool.

Aasias elab enam kui pool kõigilt inimestelt maa paal (ligi 
900 miljoni).

Maapinna ebituse ja looclule poolelt jagatakse Aasiat 5 
olasle: 9 õ b j a - A a l i a, kelk-Aalio, läa-Aalia, Lõuna- 
Aalia ja Lääne Aasia.

Ä
?õkja- ja loodepoolne Kalla.

Liia kuuluwaä wene riigi olaä: äiberimaa, Lääne-I^urkestan 
ja kirgiisi roktlaas. Lee maa on ligi 2 koräa kuroopalt luurem 
(17 milj. Hj-kilom.).

Siber.
(12^/2 milj. Hj-kilom. ja 7 milj, elan.)

Liber puutub kabelt küljelt merega kokku, põbja pool 
kõbja-läämerega ja iäapool — Luure ookeaniga, kuicl kõbja- 
jäämeri on aastas ainult 3 kuu jooksul joalt rvaba ja Luur 
ookean äiberi piiritles ainult 4—5 kuuel. Lõuna pool lobutowock 
Liberit ttiina maalt kelk-Aalia kiltmaa põbjaweerel aluwacl 
kõrgee! mägestikuä ja kuiwacle robtlaonte ja kõrbete wöö. Lääne 
paal labutawaä Liberit Curoopa-^enemaalt maäalaä Llraali mäccl, 
mis läbikäimist mitte ei takista. Oma merepiiride pääle 
rvaatomata on äiberi maal täiesti mannermaa 
kliima ja I o o ä u s.

Maapinä ja jõeä. Lääne Liber (Uraali mägeäelt künni 
Jenissei jõeni) on laulikmaa, üks kõige suurematelt lausikmaaäelt 
maakera pinnal. Aõllupinnoks on liin pebmeä jägeäe ubtlaäe- 
meä, kus juba kanamuna suurune kicoi baruläaleks näbtuleks cn. 
Jenissei jõelt iäa pool on Llberimaa mägine ja kõrge. Lee kilt
maa tõulek weelabkmes jenissei ja Leena jõgeäe wabel künni 
lOOO meetr. üle merepinna. Lõuna pool seilab ta kelk Aasia 
weeremägestikkuäega llbenäules. läbeleponemise-wäärt on liin 
Irkutski nõgu. Aimelt lellelt linnalt lõuna pool puutub kagu 
poole minew äajani mägestik kiräe poole minema 1 ablonocoi 
mägestikuga kokku, äiberi lõunarajol alub Altai mägestik. Altai 
ja Lojani mägeäe tipuä on igawele lumega kaetucl. Äärmises Aasia 
kiräepoolles osas on Ltanowoi mägestik weelabkmeks Luure 
ookeani ja kõbja jäämere wabel. AJägilel l<amtsbotka poolsaarel 
lciäub tulemägeliä. — t<olm kõige täbllamot äiberi jõge: Ob, 
Irtõlbi baruga, jenissei, parempoolse baikal i järwelt tulewu An- 
gaora baruga ja Leena woolawaä 9öbja läämeräe. Amuuri 
jõgi boowab L u u r ä e ookeani. äiberi jõeä on laialise
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laulikmaa tõttu, kus naä woolowaä, möga suured ning mee
ri k k o 6 ja selie tõttu iäbikäimile-teeäena ja oma kõla
rikkuse poaleil rabwale wäga täks sa 6.

kliima, äiberimoa läbeb põbja poole laumaks ja ei oie 
niiwiili bõlja-läämere poolt tulemase külmade tuulte eelt mitte 
kaitstuä, kuna lõuna pool piiriõärseä kõrgect mägestikuä sooje 
kagu- ja iõunatuuli ei lase äiberisle tulla, äeliepäralt on ka 
kõige külmemaä maakokaä meie maakera pinnal kiräepoolles 
äiberis, Leena jõesuu ümbruses ja lõalt weiäi icla pool, iaanuori 
kuus langeb liin temperatuur lageäasti 60° pääle alla 0. 
Lübikese lume jooksu! tõuseb temperatuur siin künni 24° üle 0. 
äiberi kliimas on wabe lume ja tolme tempera
tuuri ning öö ja päema temperatuuri wabel 
suurem kui kuskil mujal meie maakera pinnal.

Looäus. böbjapoolne äiber, mõstu läämcre kollalt, on tübi; 
liin asuwaä aina külmanuä lomblalooä ekk tunäruä, miileäe 
pinä lume! ainult poori jala lügamulelt sulab, äiin kaswawaä 
ainult sammal ja põbjomaa marjaä. põbja päörijoonest lõuna 
pool kaswawaä suureä okasmetlaä (t a i g a ä); naä ulatawaä 
künni lõunapoolsete mägeäeni ja katawaä isegi mägeliä künni 
lumepiirini. Lääne pool, Ob i jõe ümbruses, aiuwaä loiaä robt- 
laaneä. — laigaäes elawaä soobli ä, nirgi ä, rebale ä, 
orawaä ja karuä, miileäe nõkku luurel bulgal wälja wee- 
takle. pääle nenäe elutseb sooäes ja metsaäes palju linäuliä.

Kakmas ja ta töö. äuurem jagu äiberi elanikku on walget 
tõugu wenelaleä (umbes 5 milj.), kes kõige enam umbes Kelk- 
^enemaa laiuse-kraaäiäe all (55°), enamasti jõgeäe kallastele, sn 
elama asunuä. äiit leiame meie ka älberi täbtsamaä linnaä: 
Iobollk Obi jõebaru Irtõlbi ääres, lomsk, Krasnojarlk ja 
bagaara jõe ääres baikali järwe läbeäal Irkutsk. Llenäelt on 
lomlk (üle 100.000 elan.) täbtis kauplulekobt ning kõige luurem 
ja rikkam äiberi linn. äiin asuwaä ülikool ja tebnoioogia- 
instituut. — äiberi iäaraanas on kõige täbtlam linn Wlaäiwostok, 
luure kauba- ja lõjosaäamoga.

Kollalt tõugu äiberi päriselanikuä on mitmeluguleä äoome, 
LLlongooli-LLlanä^buuria ja lürgi-Iataari lugu rob- 
waä. Llenäelt on mitmeä ainult mõnitubat binge weel järel. 
Llaä elawaä põbjapõtraäe kasmatamilelt ning metsloomaäe- ja 
kalapüügilt. Llenäe arm kaboneb ruttu. LLlongooli LLlanä^buuria 
rabwastelt on paigalileä burjaatiä nimetaäa, baikali järwe 
ümbrules ja kolijoä tunguuliä. lürgi-Iataari rabwasteit on 
paigaljseä jokuutiä kõige arwurikkam robwas.

ttariäus leilab maa pärisrabwaste seos wäga maäolal järjel, 
kirjaoskajoiä on äiberis ainult t2°/o kõigilt elanikkuäelt.

klonikuä on bin suuremalt jaolt Oreeka õigetusku, mõneä 
nenäelt boiawaä ka Suääa ja Mukameäi usuõpetuse poole.
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165. lunguuli naine.

Leidub ka päris paganaiä, iseäranis kiräe pool, kes nõiäaäe 
(lhamaaniäe) sisse uluwaä.

põllupinnaks on põhja pool osalt jääaja moreenkate, osalt 
jõgeäe uktmaa, lõunapool lei- 
äub ka 1—2 jala paksust 
läslikiklj. Kareäa kliima 
tõttu ei oie aga ammugi 
mitte wõimalik igolpool põläu 
hariäo, kus selleks kokast 
põllupinäa leiäub. kõllukari- 
mite põtljapiiriks on joon, 
mis Irtõlki jõesuust lenisleiski 
linna ja baikali järwe põhja
poolse otsa kauäu Nmuuri 
jõesuuni läheb. Nümiili on 
siis põlluharimine 5ibe- 
ris pääasjalikult Nltai ja 5a- 
jani mageäe orguäes kui ka 
steppiäes wõimalik. põllu
harimine seilab wenelaste 
käes. 5iin külwatakle üks
nes suwewilja, nagu: rukist, 
kaeru, lina ja kanepit.

Karjakaswatule eest kannawaä maa päriseianikuä 
kaunisti hoolt; selleks tegewuleks onnawaä ilusaä roktiaaneä 
küllalt wõimalult. Kariloomaä on küll wäikeseä, oga kõää 
piimaanäjaä ja luuäawaä külma wälja kannataäa. Niisama 
laaäawaä ka luureä hobuste karjaä terme tolme logeäa taewo 
all möääa. põkja-läämere rannamaaäei koäuloomaäeks on
põhjapõäraä ja koera ä.

Kala- ja metsloomaäepüük annawaä elanikkuäele 
oma jagu ülespiäamilt. Kõige enam metsloomi ja linäusiä leiäub 
Nmuuri jõgikonnalt.

lllineraaliäelt on 5iber wäga rikas, kuiä mäeiäästus 
seisab siin maäalal järjel. Kõige rohkem rõhku pannakse kulla 
korjamise pääle, miäa Nltai mägeäelt kui ka mõne jõe kallastelt 
rohkesti leitakse. Ka hõbeäat ja tina leitakse Nltai mägeäelt. 
5iber on oma gratiiäi poolelt kuulus, miäa kõige paremaks 
maailmas peetakse, kauäo leiäub lablonowi mägeäes. 5iberi 
kõige täbtlamaä mäetööstuse linnaä on barnaül Obi jõe koläal 
Nltai rauätee ääres ja Nertlhinlk, Nmuuri jõe allika 5bi!ka 
ääres, lablonowi mägestiku jalal.

Kauplemine Euroopa-venemaaga on õige elaw. 5iber- 
laleä laawaä oma igapäewaleiä tarbeasju Euroopa-wenemaalt 
nimelt ostawaä naä neiä Ni^hni Nowgoroäi ja lrbiti laaäalt ning 
weawoä oma linnoäesse, kult wäbemaä kaupmekeä neiä kaupu 
jälle eäali kannawaä ja pärisrahwastega nabkaäe ja merekobuste- 
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kikwade mõstu ära waketawad. Hiinlaste käelt toodakle nak- 
kaäe ja kotemi eelt teeä. VViimalel ajal kergendab kauplemist 
luur äiberi raudtee, äee raudtee läkeb, jaolt kabes karus, lääne 
poolt ida poole termelt äiberilt läbi. Üks karu läbeb äamaara 
ja Ilbeljabinski linna kaudu ja teine permi ja Ijume n'i 
kaudu Omski linna, kult raudtee ükes karus ida poole läkeb. 
Ilkita linna läkedal jaguneb raudtee jälle kakte karuste: üks 
karu läkeb Amuuri jõe pokemal kaldal kuni kl a b a a r o m s k'i 
linnani ja keerab läält lõuna poole VOlodiwostoki pääle, kuna 
teine karu Mand^kuurialt otle läbi ^ladimostoki linna läkeb. 
ärberi raudteega jõuab Lääne-kuroopalt ktiinamaole 20—30 päewa 
mõrra rutem kui merd mõõda auruiaemaga.

Lääne-Iurkeätan ja liirgiitt roktlaas.
Lääne-äiberilt lõuna pool Kaspia mere ja Kelk-Valia mäges- 

tikkude wakel olewat maod nimetatakse põkja pool Kirgiisi 
roktlaaneks, temalt lõuna pool alub Lääne- ekk Viiene lur- 
kestan.

Maapind. Kirgiisi roktlaas ja 5ääne-Iurkestan on suuremalt 
alalt tasandik, maapinna kerkimise läbi kuiwaks jäänud mere- 
põki. äelle endile 9õkja läämerega ükendules olema mere 
jätistena on praegu soolale meega Kaspia, klarali ja Val
ka lk i mered ekk järwed meel alles. .Kaspia meri on jaolt 
1000 meetrit lügam ja ta pind 20 meetrit ookeani pinnalt 
madalamal, klarali järm on wäga madal, ekk temasle küll lelle 
maa suuremad jõed woolawad: stmu-Varja ja äõr-Varja. 
'Luule tegewule läbi on kõrbes kokati luured kobuleraua-kujuliled 
tuilkliima kanged tekkinud — barkaanid. kt lee mao endine

Lartiaoniä.

merepõki on, liis wakeldawad liin kõrbed loolalteppidega. 
äuwel omandab loolaltepp täiesti kõrbe laadi. — sääne-Iurkes- 
tani kogu- ja idapoolne ola on mägine mao. Kagu pool 
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tulewad Iian-5kon'i mägestiku karud Hiina l-iigi piiriäelt 
tääne-Iurkestani. slendelt mäekarudelt tõuna pao! alub kõige 
täktlam ja luurem 6alia mäekõlm pomir. äiin leiduwad 
küglokõrgete maapinna kortsude wabel taiaiiled orud ja mäe- 
koiud. — äuurem ala lurkestani kõrgetelt mägedelt on iga- 
wele lumega kaetud, ja mägede külgedel leidub luuri jää- 
iiugustikka.

Altima ja loodus. ^ene Kelk-5lalias walitleb kuiw man
nermaa kliima, lelt meri on liit wäga kaugel ja luuremalt õlalt 
pubuwad liin põbja- ning kirdetuuled. Nende tuultega tuleb 
külm õbk soojemale maale, läkeb liin soojemaks ja kuiwemaks, 
millepärast liin ka lademeid wäke on. ^?ikma sajab kõige sage
damini lõuna- ja idapoolsete mägestikkude külgedel, kus loe õkk 
kõrgesse tõustes ära jaktub, õkus olew weeaur libedamaks läkeb 
ja lademetena maapinnale langeb, äuwel on liin kirmus pala- 
wus, künni 40° ja meel enam, polawam kui 5õuna-Nalias, aga 
talwel külm, ja möll^wad tuisud ning tormid, mis lüwa ükelt 
kokalt teile kannawod. lurkestanis on ka päewa- ja äötempe- 
rotuuri wabel luur wake.

põbja pool on mustamulla-maa, mis lõuna poole särk järgult 
lawileks ja liiwaleks kõrbepinnaks muutub, äiin leidub ka kokati 
loolamaad. lurkestani lõunapoolsed maa
konnad on luuremalt õlalt wäga wilja- 
kandwa lossi pinnaga.

l?õkja pool aluwad luured Kirgiili 
roktlaaned. 5õuna poole läkeb taime- 
kasw ikka kekwemaks ja kaob kõrbes 
peaaegu täieste ära. Keset ajuliiwa kas- 
wab kõwa ning kõwera tüwiga ilma 
iektedeta lakla - üli puu. Jõgede kal
lastel kaswab roktlaanes ja kõrbes kõrge 
pilliroog. Kõrbetelt lõuna pool mä
gede läkedal leidub jälle roktlaani, 
kuna mägede küljed suuremalt õlalt 
lektpuu-metladega koetud on.

Kakwas. Kirgiili roktlaanes ja wene-
lurkestanis (ükes ^ene ülemwalitlule 167. Lakla-ul.
all olewote ttiiwo ja õukaara riiki
dega) elab umbes 13 milj. inim. Kakwalt elab kõige rokkem jõgede 
kollastel ja mäekülgedel, kuna luured liiwakõrbed peaaegu 
koopis ilma elanikkudeta on. kalget ekk Kaukaasia 
tõugu on wenelaled, kes põldu kariwad ja lelle maa alg- 
elanikud tod^kikud (p. lkk. 240) ja lart id, linnaelanikud 
ja suurmaaomanikud. Kollalt ekk Mongooli tõugu kirgiisid 
ja turkmeenid on kabjad korjakaswatojad.

Kakwa karidus leilab madalal järjel. Ulu poolelt on üle 
yoo/o elanikkudelt Mukamedi ulku.
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Kakwa töö. kõllukarimine c>n rokwa päätegewus^ 
Kirgiisi roktlaanes korimod ainult wenelaled põldu, kuid põ! u- 
karimilel liin luurt täktlult ei ole, lett sagectane põud takistab 
kääd wiljalaaki. — tgalpool, kus wett on, niisutatakse lurkes- 
tanis põldu kaanalite abil, viimastest on kõige suurem 1d13 a. 
omatud 150 kilom. pikkune Komoanowi niisutamise kaanal, 
mille kauctu äõr varja jõelt edela poole steppi roett jukitokle. 
Lelle kaanoli abil mõib umbes 57.000 clestätiini kõige parema 
pinnaga maad niisutada, mis siiamaani wee puudule tõttu lumel 
täitsa kõrbetaoline maokokt oli. äooja kliima (kuni 42° marjus) 
ja pika lume tõttu loodetakse, et siin luurecl p u u w i l I a-põllud 
laamad tekkima, mis terwet VOenemaad puuwilloga wõiklid 
worustaclo. sõimatakse nilu, riisi ja otre. Kaswatatakle 
puuwilla, miinamarju ja kõiksugu puuwilja.

äiidiuslide eelt kontakte 
mõnes paigas rokkesti koolt ja aalt- 
aastalt eäeneb lee tööstus ikka jõud- 
lamini.

Mineraalidelt on KelkHolia 
idapoolne ola iseäranis rikas, kuid 
nende korjamine ei oie tuur, äuurtet 
kiwilöe - lademetel on iseäranis tuur 
tulewik. Kelk valia edelapoolses oles 
kaswab loolatööstus jõudsasti^ 

Kaubawedamileks tarw>- 
toti liin seniajani kaamelilt kõrbe- 
laewaks, aga wiimalel ajal käik 
raudtee Kaspia mere äärelt Merwi,

1S3. lapiku M--3. Sukora ja 5amark°n-Ii lin
nade kaudu lalkkendi linnana 

äamorkandilt keerab teine raudteekaru ida poole ja läkeb Ko- 
kan di kaudu vndiakoni linnani. IVene Kelkvvolia maa
kondadelt weetakle wälja pumillo, karielajaid, liidi^ 
willu, lambanakku ja puuwilja, liia weetakle lisle: 
riiet, lukkrut ja kõiklugu metallkaupa.

Kirgiisi roktlaanes ei ole luuri tööstule ega kaubanduse linnu 
olemaski. Kõige täktlam kaubalinn vm lk (140.000 elan.) on 
äiberi rajal, Irtõlki jõe ja äiberi raudtee ääres.

lurkestanis on kõige luurem ja täktlam linn lalkkent 
(200.000 elan.). Eurooplaste linnajagudes on laiad uulitsad ilu
sate majadega. lurul leidub liin üle 4000 poe ja töökoja.

Unu varja jõe orus oluwad kaks l^ene ülemwalitluse alk 
olewat riiki — Miwa ja Sukaara, kellel igal ükel oma riigi- 
walitleja on. Mõlemad riigid on madala karidule altmel leis- 
wad valia maad. Kakwas peab liin oma manadelt kombetelk 
ja miilidelt kinni ja toidab ennalt luuremalt jaolt põllutöölt jcr 
karjakaswatamilelt.



241

Kõige täbtlam linn on siin 6 uba ara, rouätee ääres. Linn 
kaupleb põllu- ja karjalaaäustega: puuwillaga, kuiw ata - 
tuä p u u w i l j a g a, lambawillagaja loomanabkaäega.

1S4. /talla kaart.

ttelk-klalia.
Maapinna poolelt on Kesk-flalia kõrge kiltmao, mis igalt 

küljelt kõrgetelt mogestikkuäelt piirotuä on. viimastelt on kõige 
täbtlamaä: lõuna pool ttimalajo, lääne poo! Kuen-Lüni baruä 
ja kl i n g o n i mägestik ning põbja pool lablonowi, 5 ajani 
ja Llltai mäeä. Looäe pool on selles mägestikkuäe rõngas wabeä 
(Oebungaaria wärawoä), kuna eäela pool wäga kõrge pamiri 
kiltmao alub, mis Kelk-5lalias igalpool „maa ilma katu seks- 
nimetatakse.

Umbes 2500 kilom. pikk Uimaloja on kõige kõrgem mägestik 
meie maakera pinnal. la laius ulatab 200—300 kilom. äelle 
mägestiku iäapoolles jaos on ta kõige kõrgemaä mäetipuä (6au-

küsaäeteLäus. l 6
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rilankar, üle 8800 meetri). Läbikäimine on nenäes mägeäes 
wägo raske, sest mäeteeä on wäga kõrge! (5000 meetrit), igawele 
lume piirkonnas. leileks takistuseks on siin suureä jääliugus- 
tikuä, iseäranis robke! armu! selle mägestiku lõunapoolsel küljel.

Kelk-flolia jaguneb kabte osasse:
1. Lõuna pool, ttimal aja ja l<uen-Lüni mägestikkuäe 

wabel, olub liidet, äellelt kiltmaast läbewaä kõrgeä mägcstikuä 
läbi, milleäe wabel läbistikku 5.000 meetr. üle merepinna kõr
getes pikiorguäes soolajärwi leiäub. l<uen-Lünilt, kõige pike
malt mägestikust maailmas, põbja pool alub

2. tiankai kuiwaks jäänuä meri), mis kabte alasse jaguneb;
a) lääne pool wäbem larinal jõgikonä ebk läa-lur- 

kestan, l(uen-Lüni ja lian-äbani mägestikkuäe wabel, ja
b) iäa pool Mongoolia (6oobi ekk äba-mo kõrbe).

Mongoolia läänepoolseks jätkuks wõib Vlungaorio moa- 
konäa piäaäa, mille läänepoolses alas, »0ene rajal, mägestikkuäe 
wabel maäalik alub (V 2 k u n g a a r i a wärawaä). äiit läbewaä 
kõige wanematelt aegaäelt laaäik killawoori-teeä läbi ja leäo teeä 
tarwitoliä kõik mongooliäe salgaä, kui naä röõwkäikuliä kuroopasle 
toime paniä. Kelk-5lalia on kõige luurem ja kõige 
kõrgem kiltmaa maakera pinnal.

170. liibetlane jaki karjaga.
pika karma läbi taime külma eelt kaitstuä küüruga karja abil on wõima

lik liideti kõrgetelt mägeäelt üle laaäa.
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Kliima ja niisutamine. Kelk-Nasio kiltmaoä piirawoä igalt 
küljelt kõrgeel mägestikuä, miileäe külgeciele mere poolt tulewaä 
tuuleä oma niiskule jätawaä, enne kui naä kiltmaale jõuowoä. 
äekepäralt on liin ka wäga wäke jõgekiä. Ainukene luurem jõgi 
on I a r l m ääa-Iurkestanis, mis Lodnor'i järwe woolab (nor 
lNongooli keeli — järw). äiin woktleb ka wäga kuiw manner
maa kliima, äuwel on wäga palaw, talwel on külmem kui meie 
maal (40°). Ükes Nraabioga ja lõunapoolse llt^lopotaomiaga sün
nitab Keik-Nalia mannermaa laäemewaele wöä. äelle päralt 
onKelk-Nalia kaugelt luuremalt õlalt roktloas 
ja kõrbe.

Loomastik, ^iletla taimekaswu pääle waatamata elutlewaä 
Kelk Nalia lõunapoolses õlas luureä karjaä poole esiiä, anti- 
loopiliä, mäelambaiä ja t. Kelk/talla on meie kõige 
kalulikkumate koäuloomaäe (koduste, lammaste, kitleäe, eeslite ja 
kaamelite) koäumaa.

Kakwas. Nakwalt elab Kelk Nalias wäga wäke (umbes 6 
milj, ümber). Nakwos on liin peaaegu kõik lNongooli iugukarult 
kolijoä karjokaswatojaä.

Linnaä: äuuremaiä linnu leiäub ainult pää-läbikäimile 
teeäe ääres. liidetis alub bramaputra jõe läkeäal La la linn, 
kus Notala klooltrrs äolal-lama alub, Luääa usuliste waimulik 
pää ja praegu ka liibetimaa ilmalik walitleja. — läa-Iurkes- 
tanis aluwaä larimi allikate ääres Kalkkari ja äarkanä'i 
kaubolinnaä. — ürgo linnas, lltongoolias alub mongooliäe kõige 
kõrgem Nuääa ulu waimulik mees — kutukta.

Kelk Nalia maakonnoä loetakse läa-Nalias aluwa tt i i n a 
riigi olaäeks, kuiä naä on praegu tegelikult lellelt riigilt peaaegu 
täitla ärarippumataä.

läa Nalia.
(Hiina ja laapani Liigicl.) 

ttiinamaa.
NIaapinä ja jõeä. Niinamaa kiräepoalne jagu on laulikmaa 

lääne ja lõuna pool on maa mägine, äellelt iaulikmaalt woola- 
waä läbi ttiina kõige luuremoä jõeä: kloangko ja lantlõ- 
äljan. Mõlema jõe allikaä on üksteise läkeäal Kelk-Nalias. 
Omal kelkmilel jooksul läkewaä neeä jõeä oga lakku. Nenäe 
wakel on mitmeä mäekaruä, mis Kuen-Luni mägestikust iäa 
poole läkewaä. Neeä mäekaruä lakutowaä ttoangko jõgikonäa 
lantlõäjjani jõgikonnalt ja lellega ükes põkjapoollet Niinat lõuna
poolselt. Omal alamal jooksul läkenewoä neeä jõeä jälle üks
teisele.

16*
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põhjapoolne kliinomaa on omos iäopooltes jaos tloangko 
jõelt kokkukontuä uktmaa-maäalik, kuna läänepoolne mägine maa 
Kelk Nalia mägestikkuäega ükenäutes leilab. äee mägine maa on 
kimitöe ja raua poolelt wäga rikas. Maapinä on põhja
pooltel kliinamaal pruunikos-kollate, liiwate lawiga, nõnäanim. 
lostiga, kaetuä. Löätilaäemeä on mõnes kokas kuni 2000 meetr. 
paktuä. äiin elawaä kliinlateä kaewawiä lösti tiste koopaä, kus 
naä omaä eluatemeä ja elajoiauäaä tiste teawaä. lerweä külaä

171. kiina küla..lössis".

on tiin niiwiiti maa tiste ekilatuä, ja mööäatõitja reitija ei pane 
neiä tähelegi. — kloangko jõe weti wiib niipalju tawi ükes, et tal 
üsna kollane korw on (kloangko — kollane jõgi). NIamal jooktul, 
langeb tawi jõe põhja, mille läbi jõe nõwa mõnett kokatt kõrge
maks taob, kui ümberkauäne loutikmaa. äelle tõttu jätab jõgi 
oma enäite nõwa moka ja muuäab oma jooktu. äelle jõe jooktu 
muutmise tõttu on tiin tuuri weeuputuli, kus tojoätukanäeä ini- 
meteä oma elu kaotawoä. Kirjeläatuä oluäe tõttu ei wõi laewaä 
kloangko pääl mitte käia.

Lõuna kliina on üleni mägine mao. Mäekaruä, mis liibetitt 
algawoä, läkewaä suuremalt jaolt eäelatt kiräe poole. Ka tiin on 
moapinä wäga wiljaligitaw. Lõuna-kliina kõige tähtsam jõgi ja 
läbikäimiletee on 1anttõätjan'i ekk lanttekiangi jõgi. la 
on üks kõige suurematelt ja weerikkamatett jõgeäett maa pääl. 
lema pääl käiwaä aurulaewaä künni 1700 kilom. jõetuutt üle
male poole.

Xakwas. Oma wiljatigitawa kää põllupinna tõttu on ktiina 
kõige rakworikkam riik maa pääl. Nakwatt elab tiin umbes 
3Z0 milj. kliinloteä on kollalt tõugu rakwas. Naä on ketkmite 
kaswuga, wolkjaskollate ihunahaga inimeteä. äilmaä on nenäel 
wiltu ja nina lai. klade ja wurruä on nenäel õreäaä. päälae 
ajowaä naä paljaks ja kukla pääl kannawaä naä pikka juukte- 
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pletti. (Maota pilt 73 Ibk. 65). lbukatteks on biinlastel tume
sinine puurvillone laiade käistega kuub, sellestsamast riiclelt püklid 
ja kerged, paksucle taldadega kingad. Naisterabwa riided on 
meesterabwa omocle sarnased.

Kõige täbtlam biinlo5te töäbaru on 
põllubarimine. äellepäralt elab ka 
suurem jagu biinlab külades. l^akmalt elab 
iseäranis lõunapoolses Hiinas wäga paksult, 
lubandetel on siin lodjad ja parwecl jõgede 
pääl eluasemeks, Linna linnauulitsaä on 
kitsad ning wäga mustaä, kus kõiksugu 
jätiste bunnikuä õbku lämmostawa bailuga 
täiäawaä. äellewostu on aga põlluä kõige 
suurema boolega baritud. äuure robwa- 
bulqa tõttu on igal biinlas I ainult wäga 
wäike maalapikene, mille eest tema enam 
boolitleb, kui meil aeäaäe eest boolitsetakse. 

. ttoolso põllubarimike ja rikka wilja- 
saagi pääle waatamata elab rabwas Lliina- 
maol ometi wäga waeselt ja toiäob ennast 
wiletsolt. Lõunapoolsetes maakonäaäes on 
riis r^bwa pää toiduaine, põbjapoolsetes 
nisu ja oaä. Liinus loom, miäa biin- 
loseä bäämeelega peawacl, on siga, ja 
teäogi sellepärast, et söötmine oäaw on. 
äööki kiinlane ei woli: ta sööb kõike, mis

172. Niina talupoeg 
õlelt wibmakuubes.

aga kätte juktub,
kusjuures ta aga wäbesega lepib.

Mäjataimede kõrwal kaswotatakse Lliinas meel palju tee- 
põosoicl jasiiäiussikesi. äi id, oaä ja tee on kõige 
täbtsamad ttiinamaolt wäljaweetawaä kaubaä. Ltimetatuä kau- 
paäe rokkute poolelt on Linnamaa esimene riik maailmas. Kõige 
enam weetakle Liiinolt teeä wäljamaale lantiõäljanj jõe ääres 
olewa Llankou linna kauäu (900.000 elan.).

leepõõlas kaswab poolitaja ja 45. põbjalaiule kraaäi wabel 
kõige jõuälomalt kõrgemates maakobtaäes. Lliina on teepõõsa 
kaswotuse koäumao.

löostus ja kaubandus. Käiitäöä tebtakse Lliinamaal igal 
pool. Mõned Liiino kaubaä, näit, siidiriie ja portleioa- 
nist tarbeasjad, on Euroopas walmistatuä kaubalt paremad, 
ttiinlaled on wirgad ja ulinad töötegijad, kes ruttu iga tööga ära 
barjuwad. Oma töö eelt nõuawod nad wäga wäikelt talu, lelt 
nendel on wäbe elutarwiduli. ä liegipäralt aga ei wõi nem id 
ajalt mobajäänud iööDiilide ja abinõude tõttu mitte Curoopa wa- 
brikutega ega nende tööga wõistelda. Liii weetakle Euroopalt, 
iseäranis Inglismaalt, iga aasta suurel bulga! puuwillalt riiet 
ja metallikaupa Linnamaale, palju weetakle liia ka o o p i - 
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umi, miäa siin wäga palju suitsetatakse, selle paale waatamato, 
et ta terwisele maga kokjulik on. Minomoale weetakle teistest 
i-iikictest enam kaupa kui Minamaolt wälja teistesse riikiäesse. 
Kõige täktsamaä koubasaäomaä on Lõuna-Minas äkangkai (üle 
I milj, elan ), tontlõäsjani jõgikonnas, ja Kanton (^^ 2 miljoni 
.elanik.), ning kõkja Minas Ijanälin (I milj, elan.) keiko jõe 
ääres. Kanton on ka taktis tööstuslinn. — äiicti ja puuwitla- 
töõstuse keskkokt on Nanking, lantlõtsjoni jõgikonnas 2 milj, 
elan.).

17Z. kiiina teepõlct.

Kaubanduses ei ole biinlastel praegu mitte sugugi wõiltlejaiä» 
Kõik ttiinamaa kaubanäus on kiinloste kaes. Maanteeä on ttiino- 
maal wäga balwos korras, äeäa enam täktlult on jõgeäel kauba- 
weo kobta. kõkja-Minomaaä ükenäab Keisrikaanol Lõuna- 
kliinamaaga. äee üle t200 kilom. pikk kaunal algab I j a n ä - 
lini linna juures keiko jões, läkeb lõuna poole kloangko ja 
santlõäljonj jõgeäelt põigiti läbi läa-Mina meräe. viimastel aas
tatel ekitatakle kliinamoal ka rautteliä.

Kultuur, ttiinlaste eluwiiliä ei ole mitme loja aasta jooksul 
mitte muutunuä. ttnnlaleä peawoä luurt lugu kookkoriäulelt. 
äelle pääle waatamata on Minamaal palju kirjaaskamotaiä. Ka 
leilab Mina bariäus pääasjalikuit wona aja kirjameeste töõäe 
uurimises, äellelt tulebki, et biinlalect praegu eurooplastelt nii 
moka jäänuä on, ekk naä küll kaua enne eurooplasi raamatu- 
frlikkimile, pässiroku ja kompassi on wälja mõtelnuä.
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äuurem jagu biinlosj, iseäranis a!am robwas, on 6udda 
usku.' sKõrgemo seisuse liikmed on Lliina mõttetarga l< on kutse 
kombluseõpetuse pooleboidjad. õudda ja t<ontutse õpetusel ei ole 
oga korda läinud Linna mana rabwa usku wälja tõrjudo. Lliina

174. ttiina templi wäraw. ttiina ehituskunsti näituseks, 

alam rabwas boiob temast jaolt weel prcegugi kinni, äee Lliina 
rabwa usk põbjeneb esiwanemote bingede austamises ja taewa 
ning maa kummardamises, äelle õpetuse järele on taewa ja maa 
ükendulelt kõik elawad olewuted tekkinud. Läänepoolsetes maa
kondades on umbes 30 milj, muhameedlast; nende juures üksi 
walitseb ususollimatus. Aistiinimeli on Linnamaal wäbe.

Linna on wabornk, l?eibo jõe lobedal olema päälinnaga — 
keklng (^/4 milj, elanikku), äee linn on äbangbai linnaga raud
tee läbi ükendatud. läbeleponemise-wöärt on üte 1^2 Kilom. pik
kune raudtee kild üle Lioangbo jõe. Üleüldse eraldawad ennast 
Lliina linnad küladest ainult oma suuruse ja rabwabulga poolelt, 
lkabwast elab linnades paksemalt ja waeius on linnades weel 
luurem kui külades.
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kiuna ametnikud, nöndamm. mandariinid, muretlewad 
enam oma Kaiu, kui riigi ja raiuva tulude eelt. Leile tõttu on 
kiiina walilsus wiletsas korras, äagedosti sünniwod liin merised 
mässud, mis siin luurel orroul asuwote saloleiiiiLie pooli toime 
pannakse. -

Kontoni lcbes on inglaste päralt Aongkongi taar, äelle 
laare paal asub õitsew kiongkongi kaubalinn.

kt rabmalt tiiinamaal maga paksult elab, selleparast läbeb 
paljuciei kodumaa kiisaks. Nad rändowad teistesse Luure ookeani 
rannamaadesse, kus naci ennast pikema oja paale töölisteks 
(kuulideks) palkamad. Oma wöbeste elutarwiduste tõttu on 
nemoci walgele töärabMole töbtsateks «võistlejateks.

tiiinamaalt, kitsamas mõttes, kircle pool on tiiina riigi 
Mandrkuuria maakond. lliand^uurio on suuremalt õlalt mägine, 
aga siiski «viljarikas mao, selt jõgelicl oa lun küllalt. Ainult 
edelapoolne jagu on kõrbe (d? ä i k e-6 o b >) Kõige täbtlamod 
jõecl, kus laewad wõiwod Kaia, on põbja pool Amuri jõe barud 
Lünga ari ja Ussuuri (tiiina ja ^?ene rajal). Kabwalt elab 
Mand^buurias umbes 10 miljoni, kltoa pörisraluvost mancl- 
rb uuri oli, elab liin ainult weel 1 milj, ümber, äuurem jagu 
mand^buurlali on biinlostega übte sulanud. Kosuvas elab Niond- 
^buurias paäasjalikult põlluborimisest. Mand^buurios koswata- 
takle maili (tlbumisa) ja pika ning paksu worrego birlet 
(gaoljan), mis rabwale päätaidust, objuklltet, katusem^terjaoli 
ja m. annab. Mand^buuria päalinn on Mukden (190.000 elan.)» 
raudtee ääres, äungaari jõe ääres alub tarbin, kult äiberi raud
tee läbi läbeb.

tiiina riigi päralt on ka 220 «versta pikk tiainon'! laar 
lõuna tiiina meres. Kosuva t elab liin üle 2^/s miljon». Nendelt 
on üle 1?/2 milj, biinlaled, teiled on loore päriselonikud-malaiialed.

sio poolt piirab tiiinamaod meri, põbja ja lääne poolt ning 
suuremalt õlalt ka lõuna poolt kõrged Kesk-Aalia mäeobebkuä. 
stiimuli on linnamaa igalt küljest loomulikkude piiride läbi naabri- 
moodest lobutud. äelle tõttu oli biinlastel ka wõimalik mitme
saja aasta jooksul ennast muult maailmast eraldada.

kinnaluuruse poolest (tl milj, kilom.) on ainult inglismaa 
übes oma alumaadega tiiinamaalt suurem, niisama ka rabwaorwu 
poolelt.

Jaapan.
saapani riik nimetatakse Aasias „päewatõusu maoks", sest ta 

on kõige idapoolsem Aasia riik, soopan on neljast suuremalt ja 
bulgo wäbemotest saartelt koos. Luured saared 7esso, Nonäo 
(ebk ltipon) Lbikoku ja Kiuliu läbewod looga moodu edela 
poolt kirde poole, ieslo saarelt läbeb Kuriili saarestik kirde poole 
kuni Kamtlbatka poolsaareni, leslolt põbja pool alub LakalinL 
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ekk Iorrokoi loor, Kiutiu saarelt läkeb Mu-Kiu saarestik eäela 
poole kuni formosa tooreni. Nüüä seisab ka encline Korea 
keisririik sellesomanimelitel pooltoorel Jaapani walitsute all. Oma 
pinna poolest on Jaapan atumaaäega kokku 670.000 ^j-kilom. suur.

175. saapani kaart.

Maapinä. laoponis on tulemägetiä wäga palju. Kuriili 
saartel on üksi 13 tegewat wulkaoni. su ii j aa ma wulkoan 
(tlonäo toorel) on kõige kõrgem Jaapani mägi (üle 3700 meetri), 
äeäo mäge peawoä jaopanloseä pükoks. äuuremot kakju, kui 
tulemäeä, teewaä soopanis maomärisemiteä, miileäe läbi tukanäeä 
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inimesed otla laamad ja terwed külad rusuhunnikuks muudetakse. 
Maomärisemiled sünnitamas merel suurt lainetamist, mis merel 
teemadele ja mererandades inimeste asupaikadele Hädaohtlikuks 
laarvacl.

Kliima ^a loodus. laapani merekallastel on lugemata palju 
takti, käärusid, wäinalid, saari ja paolsaari. btäid sügawaict lada- 
maict on siin igalpool küllalt, Maapind on kõik kas metsa all, 
rvoi põlluks tehtud. Laulikmaid ei oie laopanis peaaegu olemaski, 
suuremaict jõgesicl, kus laeroact käia wõiklid, on niisama wäke. 
kää läbikäimise-tee on meri, äellepäralt on joapan- 
laseä sündinud meremehed.

Jaapani saarte kallalt mööda woolab soe Kuro - 6 iwo mere- 
wool. äeile tõttu on Jaapanis maga hää, niiske ja loe kliima. 
Lõuna pool wõib laapani kliimat ilegi palamaks nimetaäa. äuwel, 
kui lõuna ja kagu-mussooni tuul puhub, sajab palju wibma, 
taimel sajab iseäranis looäe pool palju lund.

Kobkete laäuäe tõttu on laapanis taimekasw wäga lopsakas. 
Üle poo«e laapani maapinna on metsaga koetuä.

Kakwos. laapanis (ühes alumaaäega) elab üle 70 miljoni 
inim. kaklult e'ab rabmolt ainult kolmel lõunapoolsel saarel.
Jaopanialeä on hiinlastega läbeäalt lugulaleä, oga saarte päris- 
rabmaga, ainuäega, ja lõuna poolt tulnuä malailostega segatuä.

176. laapani naisterabcvas.

laapanlaleä on hiinlastest 
wähemaä, habet kaswob nenäel 
enam kui hiinlastel, laapani 
naiseä on wähema kaswuga kui 
mehed, palju kenamad ja meel- 
diwamad kui teistes ldo-fialia 
maaäes. laapani rakmoriie on 
pikk puumillasest wõi siiäiriiäest 
kuub, mille laiaä kõlmaä wõõ 
läbi kokku hoitakse. Naisterakma 
juures seotakse kirju möö selja 
pääle kokku luureks ieihwiks.

laapani majad on wäikseä, 
suuremalt jaolt ühekoräseä ja 
puult ehitatuä. äagedate maa- 
märisemiste päralt maksab liin 
ainult niiluguliä moäoloiä ker

geid mojaliä ekitaäo. Üksikuid tubasiä laapanis ei ole. Ööseks 
jaotatakse maja paberiga ülekleebituä raamiäe läbi mitmeks ruu
miks. Maja üks wälimine lein ei ole kindel, sooja ilmaga wõib 
teäa eelt ära tõmmata, et õhk wõiks wabalt mäljalt majasse 
tungiäa. Möäbliä jaapanlastel ei ole. 5tad magamoä mattiäe 
pääl, kus juures naä pää alla puult alule panewoä. Joapan- 
laled kllkitawaä mattiäega kaetuä põronäal. äellepäralt wõe- 
takle majasle sisseostudes jalanõud jalalt ära.
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Usk. jaapanlased on suuremalt jaolt õudda usulised, äiin 
leidub oga ka mana laapani äkinto ulu poolekoidjaid. äkinto 
ulk seilab looclule jõude
kummardamises ja elima- 
nemate kingede austamises. 

Kakwa töö. jaapan
lased karimad niisama suure 
koolega põldu kui kiin- 
taledki. kõäasjalikult kül- 
watakle riili ja lelle kör 
mai ka ube. kaale lelle 
kaswatatokle liin meel 
palju mooruspuid siidi
ussikeste tormis ja tee- 
põõlaid. ^/õga täbt- 
laks eluülespidamise alli
kaks on liin ka meri, kus 
palju kalu ja mereelu
kaid püütakse. Kaladest 

177 Viläike laapani tempel.
torwitotakle üks jagu põl
dude waetamileks. Jaa-
panlaled lõid siiamaani
maga wäke liba ja ei peetud Jaapanis peaaegu lugugi kariloomi, 
miimalel ajal oga on riigiwalitlus kakanud Karjakaswatult mõ- 
jumalt edendama.

17S. 500 kaitiewaimu tempel leettpoolt.
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l^älitöä on soopanis kõrgemal järjel kui viinas. sUiime- 
sugusecl saapani kaubad (lakitööd. paberilt ning metallilt tarbe
asjad ja lorn) on möga ilusad ning odawad ja neid weetokle 
luurel bulgol Euroopasse, kablis wäljaweo-aine on rveel wärwi- 
mata siidiriie, viimasel ojal asutatakse laapanis Euroopa 
eeskuju järele luuri rvabrikuid, kus puuwillolt riiet, metallilt tarbe
asju ja m. roalmistatakle.

l<õige täbtsamod laapani töõstulelinnod on Osaka ja saa
pani päälinn lokio klondo saarel, vabrikutööstusega übes 
edeneb ka mäetöö ja kaubandus jõudsasti, soopanil on palju 
kaubalaevu, kes saapani kaupa kilinasse ja teistesse Aasia riiki
desse wcarvad. l<õige täbtlamad kaubalinnad on lokokama 
ttondo saarel ja Nagalaki t<iuliu loorel.

lokios elab laapani keiser (mikaado), äiin on bariliku 
ülikooli ja teiste kõrgemate õpeasutuste kõrwal ka nais-ülikool. 
keaaegu kõik jaapanlased oskawad lugeda ja kirjutada.

Lõuna-ktasio.
Lõuna-Aasiaks nimetame ttindustani ja sndo-tiiina 

poolsaart ning Mai ai saarestikku. Need maod on kõik palamas 
wöos. kliima on liin palaw ja suuremalt osalt niiske. lempe- 
ro'uuri poolelt liin luurt wabet aastaaegade wakei ei ole. äiin 
tebtakle wabet ainult wibmose ja kuiwo aasta oja wabel. l<uiw ja 
wibmane aasta-aeg wokeldawad liin muslooni tuu'te mõju oil 
(muslooni tuulte kaart w. Ibk. 44).

A iwiiti on Lõuna Ailias w kmane aasta aeg meie lume ojal 
(juunilt oktoobrini). l<uiw ja rrnlune aastaaeg on lool meie tolwe 
ojal (oktoobrist weebruorini), oga kuiw ja kõige palawam aasta
aeg (kuni 40°) — meie kewodel («veebruarilt maini). Musloonide 
rrobetomise ojal (iseäranis oktoobrikuul) mällowod Lõuna Aalia 
meredes kanged tormid — täitun id, mis palju kabju teemad, 

äaarte pääl, iseäranis poolitaja läbedol, ei ole wabet aasta
aegade wabel. Ilm on liin ikkka übelugune palaw (worjus kuni 
-j-30°) ja wibma laiab aasta läbi.

kulawus ja niiskus lünnitawod Lõuna Aaalios wäga toreda 
ja mitmekesise taimekaswu, mille sarnast ainult Lõuna Ameerikas 
leida on. iseäranis rikkad on need maakobad kasulikkude tai
mede poolelt, viimaste leos on mõned wäga täktsod kauba- 
oined, nagu kobw, tee, s u b k r u - p i l I i r o o g, pipar j. m.

Lõuna A^lia on oma looduse poolelt üks kõige rikkamatelt 
maadelt, kabwalt elab siin wäga paksult. Juba wäga wora 
osulid liin inimesed kindlatesse elukobtodesle ja jõudsid kõrgele 
edenemise astmele, äiin tekkisid luured riigid, mis oga aja jooklul 
eurooplaste walitsule olla on langenud.
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174. Lõuna-fialia kaari.
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Inäo-Mina.
Sengoalia lake ja Lõuna-liiina mere wabel asuwa indo- 

kliina poolsaare randade! on palju lakil ja käärusid. Idarannal 
asub Iongkjn'i laki ja Martaban'i ning 5 iaml lake woket 
lakrb enam kui 1000 kilom. pikkuse kitsa maaribana lital akka 
poolsaar lõuna poole, poolsaare põbjapoollet osa täiclawacl 2—3000 
meelri kõrgeel Üimaloja mägestiku karud. Üksikute mäekurude 
wabel on laiad ja sooled jõeoruct. Kõige suuremacl indo ttiina 
jõec! Mekongja äaluen tulewod liibetist, kuna irawadj ja 
Menom'i jõgecle allikacl poolsaare enese piirkonnas on. Nime
tatud jõed läkewad alamal jooksul laiaks ja sünnitowad merde 
woolates suuri deltasid. äuurem jagu Inda ttiina elanikkudes^ 
elab jõeorgudes, selt jõgecle läbi kokkukantud uktmaa on wäga 
wiljakandew. äiin kaswototakse põäasjaiikult riisi, millega 
rabwaz ennast toidab ja mis ka suurel bulgal wõlja weetokse- 
Madalamates sööstes kobtades on kliima terwilele wäga kokjulik- 
Mägede küljed on troopikametsaga koetud, puudest on iseäranis kõwa 
laewaebituses tarwitotaw tiiki puu ja wärwipuud täbtkod.

indo ttiinas elawad Mongooli tõugu robwod: Malakka pool
saarel selle tõu Malai karust, teistes maakondades Mongooli karust- 
lndo-Niina idapoolsed maakonnad on Niina kariclule mõju all 
läänepoo sed oga India mõju all. Kõrgeks ei wõi oga koriduse- 
järge liin mitte nimetada. Usu poolelt on lndo-Niina rokwos- 
buddistid, ainult Malakka poolsaarel elawad malailaled on 
Mukamedi usku.

poliitiline seisukord. Indo Niina läänepoolne jagu, Sirina» 
on inglile alumaa. Linnadelt on liin kõige täktlam kauba- ja 
sadamalinn Kängun (ligi 300.000 elan). Liin on kõige suurem 
tiikipuu ladu maa pääl. — inglaste päralt on ka lõunapoolne 
Malakka, mida ükes naabruses olewate saartega ,wäina 
asundusteks" (ätraits-äettlements) kutsutakse. Ma- 
lakko poolsaare lõunapoolse otla läkedal, wäikse saarekese pääl 
asub täktis ä i n g a p u r'i sadamalinn, äingapur on selle tõttu 
suureks ja rokworikkaks kaubalinnaks saanud, et siin kõik laewod 
peotawad, mis kuroopast ja Indiast ida-Kosiasse sõidawad.

indo-ttiino idapoolne jagu on prantslaste päralt, äiin on 
prantsuse riigi kõige täktsom asumaa — prantsuse Indo-ttiina. 
Kakwolt elab siin paksult (üle 30 milj. inim.). Maapind ei ole 
siin küll mitte nii wiljakanclew kui lääne pool, aga rokwos on 
liin kõrgemal koridulejärjel, ja põllukarimine ning kaubandus 
kõrgemal edenemise-aslmel. wiimosel ojal on siin siiditöästus 
jõudsasti edenenud, pää-läbikäigu-teeks on liin Mekong i jõgi, 
mis alamal jooksul prantsuse maakondadest Kamdodrka'st ja 
Kotsklnkiina'st läbi woolob. Kaudtee pääkaru algab põkja pool, 
lonklni maakonna päälinnalt ttanol'tt, läkeb Snnami päalinna 
ttue kaudu Kottkinkiino päälinna Saigani. ttanoi on täktis 
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töötule- ja koubolinn. Soigon on täbtis kauba- ja lõjasadam. 
äiin elab ka krantlule Indo-liiina kindraikuberner.

Indo-bliina poolsaare keskmises jaos, Inglile ja prantsuse 
maakondade wabel, asub jseseilew 5iam's riik, Siom on luurel 
mõõdul Euroopa baridust omandama bakanu^. Suurem jagu 
linnu on riigi päälinna Sangkokiga telegraafi läbi übendatud. 
See Menami jõesuu läbeclal olem linn (400.000 elan.) on täbtis 
kui kauba- ja sadamalinn.

Malai saarestik.
Aalia mannermaa ja Uue Ouinea wabel olewaicl laari nime

tatakse Malai saarelikuks. Meri on saarte wabel suure
malt õlalt madal, ja nimet. saarte kõrged mägestikud naiwaä 
meile 5lalia mannermaa mägestiku jätkud olema. Malai saa
restik on kõige suurem saarestik meie maakera pinnal. Kõikide 
Malai saarte pind kokku arwatud on suurem kui weerand Euroopa 
pinda. Suurte saarte KÕrwal leidub liin palju wäbemaid. Maias 
saarestik jaotatakse 4 osasse: 1) Suured Sunda saared (Su
matra, Jaama, õorneo ja Eelebes), 2) Mikted Sunda saared, 
3) Moluk! saared ja 4) kilippiinid. öorneo ja Eelebeli laare! ei 
ole tulepurskawaid mägesid olemas, teiste saarte pääl on neid 
aga wäga palju; Jaama laare! üksi kuni 45. Mäetipud on kuni 
3'/2 tub. meetr. kõrged. Need wulkaanid awoldawad suurt bä- 
witawat tegewust, millega sagedad maawärilemiled übenduses 
leilamod.

Et kliima liin aasta ümber soe ja niiske on, siis on tai- 
mekosw wäga lopsakas. Suurem jagu laari on kuni mägede 
latwadeni paksu troopikametlaga 
kaetud. Siin kaswawad kõik
sugu puud ja kaswud ükeskoos: 
mitme sülla paksuste tüwidega 
lebtpuud ja madalad imeluurte 
Õitega põõlad, iüllapikuste lebte- 
dega banaanid ja wäga peeni
keste lebtedega puutaoliled sõna
jalad, sirged, biiglaluured bam
buse pillirood ja paenduwad 
wääntaimed. Iroopikametlade 
kõrwal leiduwad saarte pääl ka 
luured boritud maatükid, kus 
kalulikka kultuuritaimi koswa- 
takse. Siin kaswawad kallid 
würtlitaimed (pipar, mus- 
kaadipäbkled, kardemon ja m.), 
nad on oma majanduslile täkt- 
lule kaotanud, stende asemele ISO. Malailane.
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on kukkru-pilliroog, koli mi puu, tee- jn puuwilla- 
põõkas ostunuä. kääle teile on meel riis, laogopalm ä ja tuba
ka nimetomisemäärt. Loomaäekt on siin tübelepanemile-wäärt 
inimesekornoseä abmiä (gibbon ja orangutang) ning linäuäelt 
mitmetseltsj papagoilt.

181. Mai allaste elurnajaü 
äumalra kaarel. Jaama kaarel.

Malai kaarestiku elanikucl on suuremalt jaolt kollalt tõugu 
malai lakecl. valimast elab Miial kaarestikus üle 50 milj., 
nenäelt üle 25 milj, ükkl Jaama kaarel. Molailakeä on suuremalt
jaolt Mukomeäi usku. Malailastelt keilawacl jaama lakeä

Kõige kõrgemal kultuurijär
jel. Naä on boollaä põllu- 
liorijaä, okawaä kälitööli- 
kecl ja meremelieä. ärile 
mõstu on mitmeä kuguiia- 
ruä weel metsinimekeä, kes 
looma- ja kalapüügist ela- 
waci. Malailakecl on wäikke 
kaswugo ralimos. ltiukarw 
on nenäel kollokaspruun, 
kabet koswab maga wäke. 
Malailaste majacl on loge- 
äasti jõe- wöi merekaläal182. Malallaste laew.
kõrgete waiaäe elik pistan- 

äite paale ebitatucl, et ennakt niiskuse, kiskjate metsloomoäe 
ja waenlaste mõstu kaitsta. l<ui liääcl meremebeä on nocl 
kaugetel kõituclel lnclias ja äuures ookeanis palju kaari oma 
alla keitnuä.

poliitiline jaotus. Malai laareä on barituä riikiäe akumoaä. 
ttollanäi päralt on suurem ja tälitsam oka nenäest kaartelt, nimelt 
äuurecl äunäa kaareä, Väikleä äunäa saareä ja Mo- 
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lukkid. äuurtett äunda saartest on ainult õorneo loode- 
pootne jagu Inglise oma. Malai saarestiku ttollandi asumaad on 
oma pinna suuruse poolest ttollandi riigist 44 korcla ja rakwa- 
arwu poolest 7 korcla suuremalt, äiinsetest ttollandi asumaadest 
on I a o rv a taar kõige täktsam. Lee saar on üks kõige rvilja- 
rikkamatett maoctest maakera pinnal, kus rakmast nii paksult elab, 
nagu secla karma leida. kõldu karitakte siin eeskujulikult. Ma
dalamates koktacles kaswatatakse riisi, maisi ja sukkru- 
piIii roogu, mägede külgecle! aga kokwi, teect ja kiina 
puid. taawa saarel on palju raudteid, ka kiwiteed on siin 
kääs korras, ttollancli lda-lndia alumaade päälinn ja kõige täktsam 
kaubasadam on Sat«via, laama loodepoolses rannas, terwisele 
wäga kakjulikus madalikus, äingapuri linna edenemisega on 
batovia täktsus märksalt langenud, laama kirdepoolsel rannal 
alub 5 urab aja, täktis kaubalinn.

183. küla Mindanao laare! maiade pääie ekitatud majadega.

silippiini saared on kõkja-ltmecrika ükisriikide päralt. 
t<õige suuremad saared on põkja pool Luron ja lõuna pool Min 
danao. Kokmas (lO milj.) on kas Katoliku mõi Mukamedi usku. 
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kakwa pää-toiduwaraks on riis. Kõige täktkamad wäljaweo- 
kaubad on kukkur, kanep, kopra (kookuspäkkli seemned), 
kakao ja tubaka 5. äaarke päälinn ja täktsam kaubasadam on 
Manila (200,000 inim.), 5u^oni kaarel, kigaritöõstuke pooleli täktis.

Inäia.
Indiaks nimetatakse Nindustani ekk kes-kndia pool

saart, kellelt põkja pool olevat btindustoni laukikmaad 
ja btimalaja mägestiku lõunapoolset külge. Nimetatud maa
kondadel on üksteisega wäke karaodukt.
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^^ttindustani poolsaar. Ledo poolsaart läidab Nekan'i 
kiltmaa, mis umbes pool kilom. merepinnalt kargemale tõukeb. 
Ainult mererandadel on laiad laulikmaad. Nekani kiltmaa läkeb 
lääne poolt ida poole laumoks. ldo poole jooklewad suuremalt 
jaolt ka ttindustoni jõed, lõgede läbi siia kantud ubtmaa tõttu 
on idapoolne rannamadalik (Koromandel) laiem kui lääne
poolne Ma labor). Kiltmaa merepoolsel järsul kallakul on 
mägede kuju. Oekani kiltmaal sajab palju wäkem wikma kui 
ttindustani iausikmaal. kes-india poolsaarel leidub metsi ainult 
lausikmaal, kiltmaa on lage.

ttindustani laulikmaa. Lellel lausikmaal on suure tasan
diku nägu. la on ubtmaa, mis ludusse, (langele ja Nramaputra 
jõed ja nende barud kokku on kandnud, Leile tasandiku loode
poolne jagu, kandlkab, tuletad oma kliima poolelt läbedai 
olewat iraani kiltmaad meelde, INuslooni tuuled ei puudu pea
aegu lugugi liia ja wikma sajab siin wäga wäke. Lellepärait on 
ka dndule jõgi alamal jooksul ilma karudeta ja temalt ida pool 
on suur India KSrwe ekk Ikarr. Nagu Lääne Aasias, nii 
elab ka liin rokwos jõgede ääres ja oaasidel. Kõige täktlamaks 
taimeks on liin datli-palmipuu. Mida kaugemale India kõr
belt ida poole, seda enam sajab wikma, seda paksemalt elab rakwas 
ja seda koollamalt karitakle põldu, ttindustani laulikmaa ida
poolset olo, (langele ja Nramaputra alamal jooksul, nimetatakse 
Aengaolioks. (lang le jõe deltas on määratu luured bam- 
dusepilliroo wõlastikud, mida d^kungliteks kutsutakse, Lee 
on tiigrite pelapaik.

ttimalaja mäed piirowad india laulikmaad põkja poolt 2'/? 
tukande kilom. pikkuselt, Lelle mägestiku lõunapoolsed küljed 
on wäga rikkaliku taimekaswuga kaetud. Mida madalam, seda 
lopsakam on liin taimekasw. Mägede jalal lünnitawad mägedelt 
olla woolawod ojad ja jõed loid, mis otsata pambule pil
liroo padrikuga (d-kunglitega) kaetud on. Kõrgemates 
koktades on suured troopikametlad. 2^2 Kilom. kõrgusel karwa- 
wad meie maa lekt- ja okaspuud. 3 kilom. kõrgusel koomad 
puud ära ja algab.oalade-wõö, mis kuni 4^2 kilom. kõrguseni 
ulatab, kus igawene lumi mäekülgi katab.

ttokotules elolid ttindustonis tõmmu ikunakaga Orawiida 
lugukarud. Kuid 2000 a. enne Kr. l. tulid loode poolt liia walget 
tõugu kindud. Nemad tõrjusid drawiidad liit ära vekani kilt
maa lõunapoolsetesse maakondadesse ja Leeloni saarele, ile alulid 
kindud Nekani loodepoolsetesse maakondadesse ja ttmdustani lausik
maale elama. J 5. aastasaja lõpul tungisid Kelk Naljalt tatarlased 
Indiasse ja keitlid loodepoolse India oma alla. Nemad alatalid liin 
„äuur-MoguIi riigi", Lellelama 15. aastasaja lõpal leidis 
portugalloane Vasco de 6ama meretee ku^oopalt Indiasse ümber 
Aatrika. Lellelt ajalt saadik kokkasid eurooplased Indiasse aiuma 
ja lääl endile alumaid sobitama.

17*
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praegu on peaaegu terwe India inglaste päralt, niisama ka 
lndo-Niina poolsaare loodepoolne jagu kuni äalueni jõeni ja ida
poolne belud^bistan. Kõiki nimetatud maid kokku kutsutakse 
,bri1i India ks', äee riik on umbes poole kuroopa suurune» 
Inglismaast aga 14 korda suurem.

lõmmu ibunabaga rabwad» 
drawiidad, elawad Nindus- 
tani poolsaare kagupoolsetes 
maakondades. Neid on üle 60 
miljoni olemas. Nad on aja 
jooklul oma naabrite, bindude» 
mõju all täbtsalt muutunud. 
Neid on briti India piirides um
bes 15 miljoni, vrawiidadelk 
põbja- ja loode pool elawad 
wolget tõugu kiindud (üle 
200 miljoni), India kõige täktiom 
rabwas. Ülepää elab briti In
dias üle 320 milj. inim.

Nindudei on pruunikas 
ikukorw, pikergune silmnägu» 
suured silmad ja mustad läiki- 
wad juuksed. Kebakatteks on 

musseliinriiet, mida nad enestele 
wõtta. pääle selle kannawaä

185. vrawiida naine.

bindudel enamasti tükk õredat 
wäga maitserikkalt ümber oskawad 
mõned ka õbukelt puuwillasest 
riidest pikka kuube. Niisugused 
kebakatted on siinse suure pala
muse juures kõige kokasemoct. 
pääkottena on kiin sagedasti 
musleliiniriidest turban tarwitutel. 
Külad on kõrge okospõõtaste 
aiaga ümber piiratud, põllud 
külade ümber ilmutawad ainult 
wibmasel ajal lopsakat taime- 
kaswu, muidu on nad kollased, 
päikesekiirtest ära kõrwetatud. 
Metsa on wäbe olemas, iseäranis 
Oekani kiltmaal, äellepäratt tor- 
witatakse siin kütmiseks kuiwa- 
totud sõnnikut.

Nindude seas on koks usu
õpetust tekkinud: 6 raama ja 
Ludda usk. äuurem osa In
dia elanikkudest on praegu 
braama usku (üle 200 miljoni). 
Indias wäga wäbe (üle 10 miljoni). 

186. kiindu tüdruk.

budda usu pooleboidjaid on 
pääle selle on bindude seas
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palju mukameedlali (umbes 65 miljoni), 8raama usku kindudel 
on 6angele jõe ääres olem Senares'! linn wäga taktis (üle 
200.000 elan ), lõge kui linna peawaä naä päkaks, selleparast 
rändawad nemaä siia palwetama, nagu mukameeälaseä lllekkasse 
wõi ristiinimeseä lerulolemmo. õenareks leiäub kulk wanu tore- 
äaid kincluäe templiä.

Nindud on üks kõige wanematekt kultuurirakwastest, kes 
juba manal ajal kõrgele karidulejärjele on jõudnud. Nemaä ei 
awaläanuä suurt mõju mitte üksi oma naabruses elawate rakwaste 
pääle, woiä araablaste kauäu ka eurooplaste pääle.

Taktis näktus kinäuäe seltsielus on kinniseä leiluseä, n. nim. 
,kastad", millesse kõik rakwas jaototuä on. 5ee rakwa jao
tus kastaäesse ei põkjene mitte üksi sünäimise pääle, waiä iga 
üksiku töõkaru liikmed on ile kastos. Näit., leiäub siin weekand- 
jate, puuleppaäe, kiwiraiujate ja t. kastaliä. Ninult üke kosta 
liikmete wokel on täielik läbikäimine wõimalik. leise kasta liik
mega on, näit., keelatuä ükest nõult lüüa ja juua jne. Niisugune 
seltsielu korraldus on iseäranis alamate kastaäe liikmetele raske 
ja rõkuw, selt neile on üleminek kõrgemasse kastasle keelatuä. 
käälegi rõkuwaä neiä kõrgemate kastaäe liikmeä igatepidi.

lnäia elanikkude päätöõ on põllukarimine. kakwar 
elab liin suuremalt õlalt külades ja toidab ennalt põllusaagilt.

Viijataimedelt on Indias riis kõige täktsam. kiiliga toidab 
ennast suurem jagu India rokwalt. kiili kaswatatakle madala
mates. niisketes koktaäes, kuna kõrgemates koktoäes nisu ja 
kirlet külwatakle. Teistelt kultuuritaimedelt on iseäranis täkt- 
toä: puuwilla-põõlas, I n d i a ka n ep ekk j ut e (d^kuut), 
millelt näärisid ja köisi (valmistatakse, kokwipuuja teepõõlas.

kariloomi peetakse Indias ainult põllukarimise otstarbeks. 
Lraama ulk keelab nimelt kindudele ära loomi tappa, selt nemad 
uluwad, et surnute kinged loomade lisle läkewad. ka piima ega 
piimolaaduli ei tarwita kindud. koduloomadeks on Indias pük vo
lid ja küüruga seebukärjad. kiimalt tarwitatakle weo- ja 
lõiduloomaks. äagedasti tarwitatakle ka elewanti mitme
suguste tääde juures.

Hindudel on ainult mõned käsitööd tuttawad. äuurem jagu 
tarbeasju tuuakse Inglismaalt.

kuld ja lool on kõige täktlamod India mineraalid.
India kaubitsemine on wäga jõudsasti edenenud. Indiast 

weetakse kurooposle (pääasjalikult Inglismaale): toorelt puu- 
willa ja puuwillalt lõnga ning riiet, riisi, nisu ja India 
kanepit, kõige täktsam India sadamalinn on kalkutta (üle 
HOO.OOO elan.), 6angese karu ttugli (kägli) ääres, kalkutta 
kaudu läkeb suurem jagu Niinasse meelamatelt ja Niinalt tooduma
telt Kaupodelt, kalkutta on Oongele jõgikonna pää-kaubalinn ja 
Inglile asekuninga elukakt. — kakwa armu poolelt (1.000.000 elan.) 
«esimene India linn on kauba- ja lõjaladam Sonida^, läänerannas. 
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äue^i koanoli omamiselt laaäik on liin kaubitsemine Euroopaga 
iseäranis tõbilaks saanuä.

l<õik luuremoä linnaä on rauäteeäe läbi übenäatuä. läbt- 
lam rauätee-baru läbcb, l<olkuttast olgaäes, ttinõustani loulikmoolt 
läbi looäe poole, kuni Afganistani rajani, tõbilasse pelkarvar i 
(pelbaueri) kaubalinna ja kinõlulesle. leine rauätee-baru üben- 
äab kalkutta linna Lomba^go. kolmas baru läbeb bomboM 
kagu poole, poolsaarelt läbi, iõarannos olewosse tõbilasse Mää
rast kaubalinna (üle r/2 milj. elan.).

187. põllukünõmine Inciios.

Ebk küll Inäia inglaste walitsule all on, elab neiä liin 
mõrõlemili wäga wäbe, ainult 200.000 ümber. Naä on suuremalt 
jaolt lõjaieenijaä, ameinikuä ja kaupmebeä.

lllõneä maakonnoä on ainult kauäselt Inglile riigi päralt, 
äiin walitsewaä Inäia würstiä („raä / baä" ja „mabara ä^ba ä-) 
siit maa leaäusie järel. l<õige täkisamaä niisugustest riikiäest on: 
Niram i (niilami) riik vekani kiltmaa keskmises osas, Kasbmir 
looõepooiles Aimalaja mägestikus ja Kaärkputana riigiä looäe- 
poolses Vekanis (kuni Ibari kõrbeni). Ni^am i riigi päälinn on 
ttaiäarabaõ, üle '/2 milj. elan. t<olbmir on kuni z Kilom. 
merepinnast kõrge mägine maa ja selle tõttu wäga kareäa klii
maga. kaä-bputana riikiäes on kõige täbtlam linn v^baipur 
(laipur, 200.000 elanikku).

Euroopa kultuuri wäljalaotomiseks lnäios on inglaleä palju 
töötanuõ. Naä on pärisrabwale bulga kooliliä ning õombo^z jo 
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Kalkuttas ülikoolilt asutanud. äiin juures wotowad nad aga 
India rokwa kaelt KÕrgeicl maklulicl, mille tõttu indialaled wäga 
waelecl on. Ct wiimaled pääle lelle wäga paksult kaos elawaä, 
siis on nad lunnituä Indo-klünaske ja Kmeerikasle wälja ränclama. 
Inglastele on India lellelt lükilt täktis, et naä liin oma wabriku- 
kaupa rakwale müüwad. India on kõige luurem Inglile kaubaturg.

88. k^ad^ba, templitantiijanna ja bramün.

kalki wäin lakutab lõuna pool Leeloni laare klindustani 
poolsaarelt ära. dezäoni loor on üle 400 kilom. pikk ja^kõige 
laiemas kokas üle 200 kilom. las.

äelle laare lõunapoolses jaos leiäub kuni 2'/2 kilom/ kõrgu- 
leiä mägeliä, kuna laare põkjopoolne jagu metsane laulikmaa on.

Kliima on devonis aasta ümber ükelugune loe. devoni 
laare looäus on, iseäranis lääne- ja lõunapoolses õlas, kus enam 
wikma sajab, weel palju toreäom kui India oma. äuurem jagu 
laart on troopikametlaga koetuä. devonis leiäuwate mineraaliäe 
seast on kalliäkiwiä ja sool nimetamilewäärt.

lllõni soäa aastat enne Kr. s. rändasid kinäuä Indiast del
tani saarele ja wõtsiä selle ära. Nemad segaliä enäiä saare musta 
tõugu pärisrakwoga ja jõuäsiä kõrgele karidusejärjele. äeda 
segorakwast nimetatakse s i n g a l e e s i d e k s. kliljemalt tukä 
Orawiida sugukaru ta muulid Indiast dcz/Ioni, tõrjusid linga- 
leeksi lõuna poole ja keitlid saare põkja- ja idapoolse jao oma alla.

Kõige täktkamad kultuuritoimed devoni saarel on riis, 
kookuspalmid, teepõosas ja kokwipuu. Kiiliga ja 
kookuspäkklitega toidawad endid saare elanikud. lee ja kokw 
on täktlad wäljoweo-ained. — devoni saare päälinn ja kõige 
parem ladam on Lolombo (Kolömbo), läänerannal.
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Lääne-KaNa.
kõigil Lääne-Nalia maakondadel on palju larnadult. Nad 

on kõrgetelt mägedest ümber piiratucl, looja ja kuiwa kliimaga 
kiltmaad. kiltmaade keskel on suuremalt jaolt kõrbed ja rveerte 
^>00! roktlaaned. lllereranclaclel aga ja mägecle külgeciel lajob 
taimel palju wikma ja selleparast on need maakokad wiljakand- 
Wacl. Niisama wiljakandwad on ka neecl kokact, kult jõed läbi 
jooksewad, micla kunstlikuks põlclucle niisutamiseks tarwitada wõib. 
lõgede weli lastakse kraamide abil põldude pääle. äelle tõttu 
ligimaä põläuäei taimeä kästi ja annarvaä rokket wiljasaaki, 
palama ja kuiwa õku pääle waatamata. äuurte jõgeäe ääres 
leiame suuri koritud maatükkitid, aga wäikeste jõekeste kollastel 
ainult waikeli kaljenäawaiä oaotitid.

Iraan.
kelk-Nosialt lääne pool alub Iraani kiltmaa, INägestik- 

kuäelt, mis Iraani kiltmaa põkjapoollel meere! oluwaä, onCIburs' i 
mägestik, kaspia mere lõunakaldal, kõige kõrgem, äiin asub 
5V^ tuk. meetr. kõrge kustunuä tulepurskaw mägi Nemawend. 
Iraani kiltmaa lõunapoolses lerwos olewoiä mägeliä nimetatakse 
^agros'e mägestikuks (üle 5000 meetr. k.). Nende mägecle 
küljecl on paljoä, ilma taimekaswuta, järskuäe kaljuseinaäega ja 
sügawote kuristikkudega. Orgudes on aga rokkearwukste jõgede 
ja allikate tõttu toreda taimekoswuga koljendawad maakokad. 
kiltmaa keskel on ka mägestikka leida, mis suuremalt jaolt loode 
poolt kagu poole läkemad. kiltmaa weertel olewates mäges- 
tikkudes on wäga wäke põikorgusid, ja sellepärast on wäke teid 
olemas, mis Iraani kiltmaale wiiksid.

luulte läbi meredest Iraani kiltmaa poole loodud weeaur 
sajab nendes kõrgetes mägedes, mis seda kiltmaad piirawod, 
wikmana ja lumena maa pääle. Mõned pilwed, mis kiltmaale 
juktuwod tulema, kaowad kuiwas õkus ära, ilma et nendest lund 
wõi wikma sünniks, äellepäratt on suurem jagu draoni kiltmaast 
ilma weeta liiwakõrwe, kuna läänepoolsel mägisel maal ja osalt 
ka kirdepoolse es mägedes küllalt wikma sajab. Mägedes algawad 
ka jõed, kuid neid on siin wäga wäke olemas. Nad woolawad 
järwedesse, jaolt kaowad nad kõrbekiwa tisse ära. kõige täktsam 
jõgi on siin Nilmend, kiltmaa kagupoolses jaos, äee jõgi 
woolab Namuni järwe, mis soolate weega too laadi on. äoola- 
järwi ja loolasoid leidub tiin palju.

õeluärliistan.
Iraani kiltmaa kagupoolses jaos otub õelud^kistani mägine 

mao. Maapinna poolest on belud^kistan kõrgetest mägedest ümber
piiratud kiltmaa ja kõrwe. kiltmaal on tolwel wäga külm, survel 
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oga wäga palaw. — õeluä^kistani elanikuä on kakke tõugu. 
Iraani sugu beluä^kiäe keel on kerlia keele sarnane, kuna 
drakuiä Lõuna-Inäios elawake kõmmu ikunakaga Orawiiäa 
sugukaruäe suguloseä on. Kakwas on siin Mukameäi usku, ma- 
äalal kariäusejärjel kolijaä karjakaswatajaä. kõläu kariwaä kersiakk 
tulnuä taä^kikuä. Inimekeä elawaä siin üksikute würstiäe (kkaaniäe) 
waliksuke all. Kaubalinna Kelati kkaani loetakse õeluä^kistani 
walitsejak5, aga temal ei ole suurt mõju teiste kkaaniäe kokka. 
Hema seisab inglaste kaitse all.

persia.
Iraani kiltmaa läänepoolses okas asub perlia riik ^kersia 

keeii „1raan-). Kakwost elab siin umbes 10 miljoni. Nenäest 
on 7 miljoni walget tõugu /trio sugukaru perslaseä-taä- 
^kikuä, selle maa pärisrakwas.

184. kerslaleä elumajas.

laä^kikute kõrwal elawaä kerlia kiräepooisetes ja läänepool
setes piirimaakonäaäes enam kui 7 miljoni ila oti. Neeä on 
sjzserännanuä rakwoste järeltulijaä: iäa pool lürgi-Iataari sugu- 
karu rakwoä ja lääne pool semiitiä. älaatiäel on omaä kombeä 
ja eluwiisiä. Naä on suuremalt jaolt karjakaswatajoä.

stogu taä^kikuä nii on ka ilaatiä Mukameäi usku skiitiä. 
Kiräepooltes kertias alub Meskeäi püka linn, kus perslateä 
palwetamas käiwaä. — kerslaste elumajaä on päikese käes kui- 
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wotatuä sawipankaäest („plonniäelt') ebituä. kõllubarijate mojoä 
külades on kabe kambriga. Jõukamate linnaelanikkuäe mojaä 
on neljanurka boowi ümber ebitatuä, mille keskel purtskaew 
alet wõtob.

Uulittaä on kertia linnaäes wäga kittaä ja päris mustute 
kogupaigaä; kõiksugu mojaclett wäljawilatuä jätiste bunnikuä 
täiäawaä tiin määaneäes Sbku paba baituga. Uulitsateks meie 
mõttes wõib ainult turuplatlitiä pooäiäe riäaäega nimetaäa, ja 
nenäettki ainult suuremate linnaäe omalicl.

kerslaseä elawacl suuremalt jaolt kinälates atupaikaäes ja 
toiclawaä enäiä põllubarimilelt ja aiatööst. Cbk suurem jagu

140. kerslaleä põllul.

kertia maapinnast küll kõrwe wõi robtlaas on, leiäub siiski tiin 
ka wäga wiljakanäwaiä maakobti, kus küllalt wibma sajab wõi 
kus wõimalik on kunstlikku niitutamisewärkisiä siste seaäa. persia 
kõige wiljarikkamaä maakobaä on Kaspia mere lõunakaläal ja 
läänepoolsetes piirimaakonäaäes kõrgete mägeäe jalal olewaä 
oaasiä. äiin kaswatotakte riiti, nisu, wiljapuiä (iseäranis 
pertikapuiä), maguna- ebk mooni lilletiä (milleäe mablalt 
oopiumi walmistotakse) ja wiimalel ajal p u u w i I l a. Ka sjiäi- 
ustikeste kaswatamine on nimetamitewäärt. Karielajatett 
kaswatatakse lamba iä,bobuteiä ja kaameli ä. kõlluborijoä 
ägawaä kõrgele maktuäe koorma all ja sellepärast ei wõi jõukatest 
talupoegaäett juttugi olla.
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Nagu igalpool bommikumaal, nii tebtakse ka kerlios kaunis 
palju käsitööd. Iseäranis kuulsad on kersia willased põranna
mai ba cl ja rätid (sbalbd). Uuemal ajal tuuakse oga suur osa 
tarbeasju Euroopalt. Lelle tagajärjel on kersia käsitöö langemisel.

Kõige täktsam kersia töõstulelinn on Ispaban.
Kauplemiseks on perslastel, nii kui armeenlastelgi, palju ola- 

mult, kersia kaupmebi leiäub sogeäosti ka Mene- ja lürgimaal. 
kersias tokistawad kauplemist kõrgeä maksud ja läbikäimise-teecle 
puudus. Lellepärost weetokse kaupu killamoorides, kabe küüruga 
kaamelite seljas, kõbja pool on kauplemine venemaaga elaw. 
Kaupu tuuakse kerkiasle ja weetakle siit wälja kas Kaspia merd 
mööda aurulaewodega Enseli ja Kelkt'i sadamalinnade kaudu 
wõi jälle maad mööda labris e linna kaudu. labris (üle 200.000 
elan.) on üks kõige täktsamatest kersia riigi linnadelt. Liit läkewacl 
luured killamoori-teed läbi, üks Musta mere randa Irape^unti 
linna, teine Kaukaasiasse liftilt linna. Lõunapoolses kerlias on 
kauplemine wäljamaalaste (iseäranis inglaste) käes, kersia riigi 
päälinnol, leberaniI ei ole kaubanduse kobto suurt täktlult, ekk 
ia küll kersia kõige rabwarikkam linn on (300.000 elan.). 
Mlja weetakle kerlialt toorelt siidi, tubakat, kuiwatud puu- 
wilja, oopiumi ja jalawoipu. Euroopalt tuuakse kerliasle 
litli riiet, sukkrut, petrooleumi ja metallikaupo^ 

kobitilile nõrkute tõttu seilab kersia Inglise ning wene mõju 
all. Kakwakaridus seilab madalal järjel. larwilikuks peetakse 
ainult keskaja kersia luuletajate töid uurida. Lellepäralt oskab 
ka iga perslane kuiga luulelalmisid päält.

Afganistan. .
Iraani kiltmaa kirdepoolne ola, ttindukulki mäed ja kamiiri 

mägestiku läänepoolne ola on Afganistani riigi päralt. Lee on 
mägine maa, kuku naabriciikidelt wäbe teid läbeb. Kliima on 
Afganistanis kuiw ja märksa külmem kui piiriäärses lndias. 
kõbjapoolletes mägedes möilawad talwel lumetuilud, kuna luwel 
loojomõõtja madalates orgudes kuni 40 kraadi sooja näitab.

Elanikka on Afganistanis kõigelt üle 4 milj. Luureni ola 
Afganistani sugukarudest on n. nim. afgaanid. Need on wal- 
get tõugu, Iraani rabwaste perelt sisserännanud lugubarude järel
tulijad, aga Mongooli rabwastego segatud. Ulu poolelt on nad 
mubameedlaled lunniitid. Afgaanid elawad suuremalt jaolt küla
des ja toidawacl endid põllubarimiselt ja korjokaswatamilest. 
Mõned lugukorud on praegu weel kobjad karjakaswatajad. 
Elanikkude pää-toiduaineks on liin nisu, kääle selle kaswototakle 
weel otre, läätsi ja kõiksugu wiljopuid. Kariloomadelt leidub 
liin kõige enam raswalaba-lambaid.

Linnades, iseäranis läänepoolsetes maakondades, elawad 
tad-bikud, Afganistani pärisrabwa järeltulijad. Ka nemad on
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usu poolelt sunniitid jo toidowad endid käsitööst. Mmetomisewäärt 
on sülti-, willale- jo kitse- ning kaamelikorwadelt riide wolmista- 
mine. Ka wilti tektakse suurel mõõdul.

Afganistani kauctu wiib kõige lübem tee Indiast Lääne-Aasiosle 
ja saält Curooposle. Kuni Afganistani piirini on Indias ja Vene 
Kelk Aasias raudteed etiitatud. Afganistanis oga wiiwod üle 
mägede ja läbi jõeorgude ainult killad teerajad, kus kaamelite 
seljas kaupa weetakle. Jõeorgudes aluwad ka Afganistani kau
balinnad: Vene jo kersia piiri labedal, — tierat ja India raja 
läbedal — Kabul. viimane loetakse Afganistani päälinnoks; 
liin elab ka riigipää, keda emiiriks kutsutakse.

Armeenia.
träänilt loode pool olub Armeenia kiltmaa, mis kõrgetelt 

mägestikkudelt ümber piiratud on. Ainult lääne pool seilab 
Armeenia kiltmaa otsekobeles übenduses Väike-Aaiio kiltmaaga 
ja kagu pool Iraani kiltmaaga. — Kõrgel, mägedest piiratud kilt
maal on wäga kore kliima jo iseäranis toimel on ilmad wäga 
külmad.

Armeenia mäed on wale- ja raualodemetelt rikkad, ka lei
takse siin alumiiniumi. Kulpi ja A a k i tl k e w o n'i linnade 
ümbruses leitakse soola. 5iin leidub ka palju kõrgeid igawese 
lumega kaetud, kustunud tulemägesid (A ra ra t üle 5000 meetri k.) 
ja suuri soolale weego järwi (Van ja Urmio). läktlomaks

141. flrarat.
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weesooneks on Kurä jõe karu Araks. Armeenias on kutrati 
jo ligrise jõe allikad. Need jõed woolawad tügawates orgu
des kiltmaast läbi. Jõgecle, iseäranis kutrati orgudes on loe 
lõunamaa kliima. — Armeenlased kaswotawad kiltmaal karja 
(lambaid ja kitsi) ja karirvacl orgudes põldu (külwatakte otre ja 
nisu), karecla kliima ja oma idapoolsete naabrite kurcl laste 
rõöwkäikude pääle waatamata. Nenäe kõige armsam amet on 
aga kauplemine. — Armeenias elab ormeenlasi ainult üle äke 
miljoni, kuna neid niisama palju teistes maades leidub, kus nad 
kui pangapidajod, rabawaketojod, kauplejad ja käsitöölised omale 
ülespidamist teeniwad.

142. Koopaküla Armeenia kiltmaal.
?ee pääl on 2 rattaga kaarik „arba", kubu pübwlibcirjad on ette rakendatud.

Kõige täktsam ja ilusam Armeenia linn Crterum asub selle 
maa läänepoolses õlas, wiljakandwas maakokas. Ida pool on 
kõige täktsam linn Eri man.

liaukaasio.
Kaukaakiaks nimetame Armeeniast kirde pool Aasia ja ku- 

roopa piiril asurvat mailamaa osa, mis Kaspia merd Mustast ja 
Aatomi merest lakutob.

äuurepäraliste maapinna kortsude read tünnitomod tiin üle 
1000 kilom. pika loode poolt kagu poole minema Kaukaasia 
mägestiku. kõkja poole läkeb mägestik laumaks, kuna ta lõuna
poolsed mäeküljed järsult Kura jõe lausikmaale alla langemad.
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Mägestiku pääabelatt läberoaä mõneä mäebaruä karmale, mille
delt Dnäia mäeseijaku nimetame. Lelle ja pääaliela rvakel 
alud Dagestani kiltmaa. Mägestiku keskmises alas leiäuwoä 
kõige kõrgemaä tipuä (klbrus, 5500 meetr. k.), kõik kustunult 
tulemäeä. kt kiin roulkaaniäe tegecvus maapõues mitte lõppenuä

1-3. 
Kaukaasia kaatt.

ei ole, näeme lageäalelt maawärisemistest ja kuumaäest allikatest. 
Kaukaasia mäelipuä on igawese lumega kaetuä. Üksikute mäe- 
baruäe wabel olewatesse nõguäesse kogub palju lunä jo sünnitab 
jääliugustikko. Neicl leiäub Kaukaasias suur bulk. kõbja
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poole läbeb Kaukaasia mägestik laumaks ja sünnitab 5taw ra
ss oli kiltmaa, mis laane poolt Kubani, põbja poolt Mo- 
nõtlbi ning icla poolt Kuma ja lereki jõgecle lausikmaadelt 
piiratud on. — Joecl ei ole Kaukaasias kärestikkude tõttu laewa- 
lõidule suuremalt osalt mitte kollased.

Kliima on Kaukaasias maga mitmekesine. Mägedes asub 
jgawene lumi, kuna mägede läbi pobjatuulle eest kaitstud orgu
des ilmaski külma ei ole.

Kaukaasia mägestikust põbja pool asum tasandik on roktlaas, 
mis ida pool kõrbeks muutub. Koktlaoni leidub ka mägestikust 
tõuna pool, Kura ja selle karu ssrakli orgudes. — Kaukaasia 
mägestiku küljed ja mäebarud on lektmetsaga kaetud, kus palju 
tammepuid leidub. Kõrgemal astub tamme asemele p u k i p u u 
ja weel kõrgemal okaspuu mets, kus kuused, männid ja äak- 
lamaa kuused kaswawad. Kõrgemates mägedes atuwad metsade 
asemel lopsaka rokukaswuga ja toreda lilledega aasad. Iseära
nis rikas on taimekosw Musta mere rannamail, äiin kaswawad 
toojamaa puud ja põõsad.

144. laiakate wabimaja (ttanitla) ttubani jõe ääres.

Kaukaasias elab 11 miljoni inimest. Kõige tikedamalt elab 
neid Musta merde woolawa Kion'i jõe keskjooksu ümbruses ja 
Vagestanis. Kaukaasias elab wäga mitmet seltsi rabwaid, kes oma 
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wälimuse, ulu ja keele poolelt üksteiselt lakku läbewad. Kau
kaasia mägedes leidsid nimelt wanematel aegadel wäbemad rabwar! 
pelgupaika suuremate eelt, ka jäid kaukaasiasse wäikesed osad 
moka nendelt rabwastelt, kes kaspia mere roncla möõcla Naliol^ 
Euroopasse rändasid.

läbtlamad Kaukaasia pärisrakwad »n:
I. kalget ebk Kaukaasia tõugu: perslaled, armeen- 

lalecl, grusiinlased ja nõnda nimet. m õ e - e lan i kuci, mil
ledest ida pool t l li e t l k e n t l i d ja laane pool tlkerkeslid 
kõige tõtitlamad on;

H. kollalt ekk Mongooli tõugu: tatarlased, türkla
sed, kirgiisid ja kalmõkid.

kaole pärisrobwaste elawad Kaukaasias weel asunikud: luur- 
ja wäike-wenelased, sakslased, juudid jne.; ka eestlasi leidub Kau
kaasias. venelased on suuremalt õlalt kasakad, kes Kaukaasia 
mägestikust põbja pool elawad: kubani kolakad (wäike-wene- 
loled) ja leri kolakad (suur-wenelaled). Üle poole Kaukaasia 
elanikkudelt on ristiinimesed, teilcd on Mubamedi usku.

kiigiö.
Kaukaasia mägestiku keskmiselt ja läänepoolselt õlalt lõuna 

poole kuni Nrmeeniani jo lääne poole kuni Musta mereni alut> 
vruutta wabarilk.

Elanikka on 6ruulios 3^/2 miljoni ümber, äuurem ola rob- 
wost on grusiinlased. Kobwa baridus on siin madalal jär;el. 
kõige enam karitud on grusiinlased. Ebk küll Oruulial oma pikk 
rükline ajalugu seljataga on, oma kirjandus ja ristiusk liin üle 
1000 aastat waiitleb, on tema ajalugu täis werilt wõitlult olnud 
ümberkaudsete metsikute Nalia robwastego. äellepärolt pole gru
siinlaste rabwusline kultuur wälja areneda ego kirjandus edeneda 
wõinud. ^ene mõju ei ole ka wäbene olnud, kogu 6ruusia 
intelligents on enamasti kõik ^?ene boridulega. Euroopaga on 
nad wäbe kokku puutunud.

Majondusliled olud. Oruulios leidub wiljoligitowa 
pinnaga põldusid, iseäranis kura ülemjooksu ja kioni jõe orus. 
Nisu annab liin 20 — 30 seemet. äuur-põNupidajaid õruubas ei 
ole, lelt et nende maod — pääle normi — wiimalel ojal maksuta 
ära wõeb ja maota inimestele anti, kes isiklikult põldu bariwad. 
Ninult kallid kultuur-majapidamised on tükeldamata riigi käes. 
— Taktis elanikkude tegewusebaru on ka oiatõöstus. 6ruu- 
sia, mis Kaukaasia mägede läki põbjaluulte eest kaitstud on» 
kaswatab mitmet seltsi wiljapuid. Liin kaswawad Viina
marjad, granaadid, abrikoosid, apelsinid jne. 
Vabrikutööstust 6ruus>os weel ei ole. — kaubawaketus wäljo- 
maaga on kaunis elaw. Oruulialt wiiakie wälja tubakat» 
weinisid, konjaki, l 0 0 r b e r i I e b t i, mongaonkiwi.



145. käelapoolne 6alia.
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toorejcl näkku ja oiawilja. Sisse tuuakse kõiksugu wabriku
ja koloniaoikaupa, põllutõäriistu ja malinoiä. 
Niigi päälinnoks on litlis. leistelt Kaukaasia linnaäelt aluwaä 
6ruusia piiriäes Kutois, Nioni jõe ääres ning Latum, koti, 
6agrõ ja luaple Musta mere rannal.

(õruuliolt ja Armeeniast icia pool kuni Kaspia mereni olud
Lserbeiclsban i wabariik.

Elanikka on tal 41/2 milj., suuremalt osalt tatarlaseä.
M a j a n ä u sli leä oluä. Nakwo päätegecous seisab põllu

harimises, mis maclala kultuuri tõttu wäbe on eäenenuä. 
lääle bariliku kõrswilja koswatotokse liin loojo kliima tõttu 
maisi ja riiki. Neäaäes kaswawaä kõige peenemat seltsi õunaä, 
pirniä ja wirlikuä. luurewilja-aeäaäes kaswatatokse 
melooniliä, arbuus iliä ja tomaatiliä. — Kaspia mere 
rannal annab kalapüük mitmele bäää teenistust. — läbtis on 
nottatööstus Nplberoni poolsaarel, Laku linna läbeäol. See 
linn on übtlali ka riigi päälinn. slimetamilewääct on ka liläi- 
töõstus SbusbajaNuba linnaäe ümbruses.

Nobwabariäus seilab Nlerbeiäsbanis maäalol järjel. Intel
ligent jõucl puuäuwaä täiesti, pääle mõne Mene ajalt liia jäänuä 
wenelase. Ametlikuks keeleks on suuremalt õlalt Mene keel.

Vl?ä!ke-Ralio.
Mäike-Nalia on kõrgetest mägestikkuäest ümber- 

piirotuä kiltmaa. Neeä mägestikuä läbewaä iäa paolt 
lääne poole. Sellepärast on Mäike Naba põbja- ja lõunakallas 
järsk, peaaegu ilma labtecleta: läbikäimile-reeä kiltmaa jo mere- 
kaläa wabel puuäuwaä siin peaaegu täiesti. Lääne pool oga 
ulatamas mäebaruä kuni merekaläani ja lünnitawaä liin poolsaori, 
labti ning kääruliä. Ka on liin bulk laari, mis Mäike-Nabot 
Euroopaga übenäawaä. Kõige täbtlam nenäelt an Mütilini 
(ebk Lesbos), ttios, Samas ja Nooäos. Mäike-Nalia mere- 
äärleä looja iõunamaa-kliimaga maakonnoä on bästi niilutatuä 
jo wiljokanäwaä, suurte buki- ja tommemetlaäkgo. Ninulk eäelo- 
poolne jagu on wäga koljuline ja kel põbjulel põllukorimiseks 
wäbe kõlbulik. Sellepärast elab liin ka wäbe rabwalt. poolsaare 
sisemaa on kuiw robtlaos ja kõrbe, mille lõunapoolses jaos soola- 
järwi leiäub. Kiltmaaä lõuna poolt piirawaä mõeä (lauruse 
mägestik) on kõrgemaä kui põbjopoolseä (kontule mäeä). Selle
pärast woolawoä kõik luuremaä jõeä põbja poole Musta 
meräe. Nenäelt on kõige täbtlam Kiki 1-1 rmak. Ülemal 
jooksul, lauruse mägestikust alla woolotes, niisama ka alamal 
jooksul, lontule mägeäest rannamaäalikku, on jõgeäes rutulik 
weejooks bulgn kärestikkuäega; nenäe keskmine joo-rs kiltmaal 
on talane. Maike Nokia mägestikka übenäob kiräe pool Nrmeenia 
kiltmaaga Nnti ta urule mägestik. Selle läbeäol seilab ka
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poolsaare kõige kõrgem mägi, kustunuä tulemägi Erälkilk- 
vagk (üle 3500 meetri k.). — ^äike-5lalia on rika5 kõiksugu 
mineroaliäest ja metalli õelt, kuicl mäetööstus seisab siin
weel maäalal järjel.jj

.Vanal ajal olict 
»/äike-6asja5 põlluä pa- 
remasti karituä kui 
nüüä ja siis elas siin 
ka rakwalt palju pak
semalt. Meie ajalgi on 
wäike-5talias weel palju 
roana aja mälestusi 
ieiäa: templite, wee- 
wärkiäe, kuningate kau- 
äaäe, kinäluste ja ter- 
wete linnaäe waremeiä. 
kroegu on siin türk- 
ialeä 'walitsew rak- 
was (üle 6 miljoni). 
Läänekallastel elawaä 
gresklaseä, kus neiä 
Menäeresi jõest 
põkja pool enam on 
kui türklasi. Linnaäes 
teiäub armee nlalp.

^aike-flalia lää td6. ^äike-Halia türklane.
nepoolses õlas leiäub
kästi karituä nilupõläusiä, wiljapuu-aeäaliä ja kokati 
ka wiinamägesjä. Kiltmaal aga on karjakaswatamine 
rakwa päätöö; pääasjalikult koswatatakse kitli.

Illrgi klllacles on majaä enamasti puult ekitatuä, karma ka 
kiwilt, ja lawiga üle waabatuä. lürgi linnaä on mägeäe pääl, 
sageäasti ka järskuäe kaljuäe otlas. 5inno keskel on karilikult 
wano aja kinalus, pakluäe müüriäega ja torniäega.

lürklaste päätöäkaruä on põllukarimine ja aiapiäa- 
mine. lää ja weoloomaks on liin luureä tugewaä p ü k w I i ä. 
Euroopa kaupaäe tarwitamine eäeneb iseäranis rauäteeäe tõttu, 
Milleäelt liin kaks lääne poolt iäa paole minemat kõige täktlamaä 
on. kõk>apoolne rauätee algab õosporule mäino äärelt äkutari 
linna juurest ja läkeb fl n g o r a linna kouäu iäa poole. 5lngora 
alub kõrgel kiltmaal, kus peene willaga kitli kaswatatakle.

Läänerannc s alub kõige täktlam ^?äike/laka kaubalinn 
ämürna (1/4 milj. elan.), äiit lõiäawaä aurulaewaä kõ>kiäesle 
täktlamatesle »/ake mere ääres aluwatesle linnaäesle. ^/älja 
weetakle liit n i l u, aiawiljo ja w i 11 u, lisle weetakle Eu
roopa wabrikukaupa. ämürnos algab teine' suur rauätee-karu. 
Koonia linnani kannab ta ssnatoolia rauätee nime.

18
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Liin algab bagdadi raudtee, mis iäa poole ligrise jõe 
äärde rviib. Koonia linnas on bulk keskajal' ebitatud toredaid 
metlbedisi ja medresükid (woimulikud ülikoolid). praegugi on 
Koonia waimuiikud õpeoiutuied üle lürgimaa kuulsad. — lllusta 
mere ääres on kõige täbtiom kauba- ja sadamalinn lrape^unt 
(lrebiionde).

197. lürgi küla Vi?äike-/salia5.

kauplemine on kõik armeenlaste ja greeklaste käes. 
Kõige jõukam rabcoas on liin greeklased. Ka baridule poolelt on 
nacl türklasteit ees. Nariduse täktsuleit aru laades, sliroerdawad 
jõukad greeklaled luuri lumrnalid koolide paale. 6reeklaled ja 
armeenlased on ristiusku. — ämürna linn ümbrusega on dreeko riigi 
päralt, kuna muu wäike Nasia lürgi riigi täktsam ola on. Kurd- 
lale cl elawad Kurdistani mägedes. Nad on rändajad karjakasrva- 
tajad ja sündinud röövlid. Kurdlosed on niisama kui türklaiedki 
Mubamedi usku. Kurdistani päälinn on Niarbekr, ligris e jõe 
ääres, kauplemise poolelt nim^tamilewäärt.

>Vdike Naiia lõunakaldal aium Küprus'e (tl^pl-os e) saar on 
mägine. Elanikud on suur mait osalt greeklaled, kes saare wilja- 
kandwal pinnal põldu bariwad. Laare paal on ka rikkaid male- 
kaervanduli olemas. Küpruse laar on Inglile rvalitsuse all.

Siiria ja palestiina.
Wake mere idarannas on kaks maakonda: Liiria ja 

palestiina. Nad alurvad suuremalt jaolt kiltmaal, mis ida poole 
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Kuni eufrati jõe laulikmaani ulatab. Ainult wabe mere ranäa 
mäöäa läbewaä kaks mäebaru põbja poolt lõuna poole: Libanon, 
läänepoolne, kõrgem mäebaru (3000 meetr. tõrge), on iäopoollest, 
Antilibanoni' mäebarust Bekaa oru läbi labutotuä. äelle 
laulikmaa poole on mõlemate mäekoruäe järluä kllljeä pööratuä, 
kuna kiltmaa poole neeä mägestikuä pikkamisi laumoks läbewaä. 
Meri on enäileä kuullaä ja täktsaä merelaäomaä liiwa täis oja- 
nunä; laäama- ja kaubalinnaäest on praegu ainult Beirut (üle 
100.000 inim.) täbeleponemise wäärt. äuurem jagu enäistelt 
baljenäawotest niituäett ja nurmeäelt on praegu kõrbe, kus elani- 
kuä (araoblaleäbeäuiiniä) ümber ränäawaä. Amult Ü/abe mere 
rannas ja Antilibanoni iäapooiletel mäekülgeäe! leiäub oaaliliä, 
kus rakwas kinälates alupaikaäes elab ja ennast põllubarimilelt 
ja aiapiäomilelt toiäab. knäileä luureä seeäripuu-metsaä mägeäe 
külgeäel on oga suuremalt jaolt maba raiutuä ja ainult siin ja 
lääl on mõneä meisatukaä üle jäämä. Antilibanon» kõige kõr
gema mäetipu ttermoni jalal, ilusas oaasis, asub äiiria kõige 
suurem linn Damaskus (üle 150.000 inim.) äee linn on üks 
bommikuumaa kõige wanematelt ja ilusamatelt linnaäelt, praegu 
riiäe ja rauakauba walmistamile pooless täbtis. Damaskus on 
Beiruti linnaga rauätee läbi übenäatuä. Damaskuses algab ka 
nõnäanim. Mekka rauätee, mis lõuna poole, Araabia poolsaarele 
wiib.

Damaskuselt läbed rauätee põbja poole blaleb'i (Aleppo) 
linna kauäu Bagäaäi rauätee pääle wäljo.

liibanoni ja Antilibanoni mägestikuä on lõuna pool enam 
kiltmaa laaäi. Aenäe wabel olem org läbeb lõuna poole süga- 
wamaks ja ulatab kuni punase mereni, mis iie ka muuä ei ole 
kui lelle oru maäalam jätk, ttermoni mäelt algaäes jookseb leäa 
orgu mäöäa loräani jõgi. la woolab Oenetlareti järwelt 
läbi, mille pinä 200 meelr. wabe mere pinnalt maäalam on. 
toräan woolab äurnu meräe, mis lelle oru kõige maäalamal 
kobal on (tema pinä 300 meetr. merepinnalt maäalamal). äurnu 
mere weli on palju soolasem, kui mereweli ja lelle sees ei wõi 
kalaä elaäa ega rveetaimeä kaswaäo. äurnu mere mõlemal kal- 
äal tõusewaä kiltmaa järluä kaljuleinaä taewa poole. Cbk küll 
loräoni jõgi surnu meräe woolab, siiski ei tõule leile mere wee- 
pinä, lell õbk on liin wäga kuiw, ja sellepärast aurab niisama 
palju wett ära, kui teäa loräanilt juuräe woolab. toräani jõe ja 
wobe mere wabel alub kiltmaa, miäa palestiinaks nimeta
takse. äee on kuiw poekiwipinnaga stepp. lalwel on liin kaunis 
külm (lerulalemmas sajab talwe jooksul mitu koräa iunä) aga 
suwel kõrwetab päike nii, et jõeojoä ära kuiwawaä ja toimeä ära 
närtsiwaä. Ilusat taimekaswu on liin ainult kewaäel naba. Lõuna 
pool lõpeb palestiina äiinai poolsaarega, äeile poolsaare põbja- 
poolne jagu on kõrbe, lõunapoolses jaos on äiinai mägestik 
kustunuä tulemägeäega. wanal pjal elal!ä palestiinas kuni
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4 milj, inim., nüücl oga wäbem kui 400.000. loivani joeN icla 
pool alub mägine kõrwe, kus becluiiniä wäiksel arwul kimber 
ränclowacl.

kolestüna käige täbtlam linn lerusalem on luuäi riigi pea
linn. la on saäamalinna laffogo kilkoroopalike roucllee läbi 
ükenäatucl. lerulalem on ristiusulistele pübo linn, leelule bouale 
on kirik cbitatuä, mis kõikiöe ristivluliste omonäus on. l<obelL 
juures, mille sees leelule bauä on, peetakse alati mitmes keeles 
jumalateenistust. Jerulalemmos elarooct ristiinimeleö, juuclicl ja 
Mubomeäi uluiiseö. kaale selle on siin ikka palju ristiusku 
palweränäajaicl, kes kaugelt siia kokku tulewacl. Llencle jaoks 
on siin mitmect öömojoä ebitatuä. läo pool labutab l<iiäroni 
jõe org (losotat) 828 meetr. kõrge Õlimäe lerusole^malt. Õb- 
n ae lääneküljel on 6etsemane oeä ja icloküljel õetaania 
küla. Lõuna pool on 8et lemma küla toreäa Maarja kirikuga, 
kus meie Õnnistegija sünäimisepaika näiäatakse.

Mesopotaamia.
ligrise ja Cukrati jõeä woolowaä oma ülemal jooksul Armee

nia mägisest maast läbi, alamal jooksul aga tosanäikust, mis ni- 
metatuä jogecle ubtmaolt tekkinuö. äeäa lausikmaoä nimetatakse 
M e so p o t a a m i a'ks (6reeka keeli — jogecle wabel olem mao). 
Mesopotaamia läänepoolseks piiriks on äiiria kõrbe, iäapoolleks 
piiriks on iraani kiltmaa läänepoolses ääres olewoä mäeä. ligris 
ja Cutrat läbenewaä üksteisele ja übinewaä wümaks äbot-el- 
/lrabi nime all, mis mitmes karus kerlia labte woolab. Meso- 
potaamia põkjopoolne jagu, Ülem-Mesopotaamia, on koboti 
künkline, lõunapoolne ogo, LilamMesopotaamia, täiesti 
lage laulikmaa. Lbom Mesopotaamia oli wanal ojal bästi boritucl 
moo, kus rabwost paksult elas, äuure bulga kaanalite ja kraa- 
wicle abil lasti jogecle wesi põlclucle pääle, sest wibmast on siin 
logeclasti suur puuäus. lürgi walitsuse all ci kantucl niisutamise 
kraamide eest kaolt, äelle tõttu on Mesopotaamia praegu kobati 
kõrwe, kobati soo, kus oraabloseä-beäunniä wäiksel arwul oma 
karjaga ümber ränäawaä. Llinuit mõne siiamaani olalboituä 
kaanali weerel leiame boritucl maaribasiä, mis kuuäe kaupa wee 
all seisawoä ja miäa weest mabajäänuä konts wäetab. wiimasei 
ajal on siin bakatucl põläucle niisutamise otstarbeks jälle tammilicl 
ebitama ja kraawilicl koewama. äün koswatatakse clatb-palmi- 
puiä. l<a karjakoswatamine on nimetamisewäärt. viimasel ojal 
leiti siin wäga rikkaicl kiwiõli-allikaiä.

õagäaci süle 100 000 elan.) on ainus Mesopotaamia linn, 
iniile tööstus nimetamisewäärt on. äbot ei Llrobia ääres asub 
Lasra ekk Laslora kaubolinn. äiit sõiöawocl auruloewacl 
Lagcloäi linna ja Inäiasse (õomba^ linna). — 0'em-Mesopotaamios, 
ligrise jõe ääres, asub kaubolinn Molul, vanasti oli lee linn
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oma peene riiäe poolest kuulus (muslelin). Aüüä on see täöstuse- 
koru täiesti kängu jäänuä.

Araabia.
Araabia on kõige suurem poolsaar maa pääi. la on läbis- 

tikku 2500 meetr. kõrge kiltmaa, mis ainult kelkkobas ja äärte 
pool mägine on. äee kiltmaa on ilma niiskuseta liiwane kõrwe,
mis oma looäuse poolest enam kõbja-Aatrika kui Aasia kiltmaaäe 
sarnane on. Araabia on palamas kliimamöös. Jõeä puuäuwaä
peaaegu läiesti. Kiltmaa ja merekaläa wabel on kobati kitsaiä 
maäalikka olemas, kus cnam niiskult ieiäub. äün on wõimalik
põläu kariäa, oga ainult kunstliku niisutamise abil.

Kõige paremaä ja rikkomoä 
Araabia maakonnaä on Aeärkas ja 
7emen kunase mere kaläal. Ka kerlia 
lobe looäepoolne ronä on õitsew ja 
wiliakanäew maanurk. Aenäes maa- 
konäoäes kaswatotakse äailipalmisiä 
ja kobwipuiä. lltereranna ääres 
elab rabwos (araabIaseä) kinälotes 
asupaikaäes. äilemaal aga ränäa- 
waä karjakaswotajoä, keäa beäu- 
iiniäeks nimetatakse, übelt kobast 
teise, neiä kobti otsiäes, kus looma - 
toiäuks kõlbowat robtu kaswab.
Araablaseä elawaä sugubaruäes, mil- 1W. Araablane.
leäe üle rabwa poolt wolituä wane-
maä „sbeib'iä" wabtsewaä. äuurem osa nenäelt peab oma 
ülemwalitsejoks lltekka linnas elama kuur-sberiti.

bleä^base maakonnas on lltekka ja llteäina linnoä, 
mubomeeäloste kõige pübamaä paigoä, kus iga aasta tubanäeä 
uturänäajaä palwetamos käiwaä. Mekka linna päämetlbeti boowi 
põäl on neljanurgeline tempel, mubameeäloste kõige suurema 
pübaäusego, musta kiwiga („kaaba"). lltekka saäamaks on 
O^biääa, künale mere ääres.

Araabia eäelapooltes serwas olem saäamaiinn ja merekinälus 
Aäen on übes ümberkouäse maaga inglaste päralt (umbes 200.000 
elan.). äün on lnäia ja Curoopa wabel sõitwate laewacle peatus
paik, kus naä süla ja joogiwett pääle wõtawaä. .

Ütewaaäe.
Nagu meie ülewalpool (Ibk. 227) nägime, seisab Aasia teiste 

mooilmo-jaguäega übenäuses wõi on nenäelt ainult wäinaäe läbi 
lobutatuä. äelletõttu ei ole rakwaste ränäamine Aasiast teistesse
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maailmajagudesse mitte takistatud, siit wõittd inimesed kõige 
kergemalt mujale elama asuda. la tõepoolest peetakle ka 
katjat inimeses oo tiällik5.

/taüa ida- ja lõunarandadel on bulk merelatiti ja kää- 
^rusid, sellepärast on need maokobad laewalõidule ja läbikäimisele 
teiste maadega wäga kobaled. l<us paale selle weel küllalt niis
kust oli ja põllupind wiljakondew, nagu lllesopotaamias, Indias ja 
Hiinamaal, säält leiame juba warakult kõrgel bariduseattmel seis- 
woid rabwaid, sõdi on ka inimetesoo kõige wanema kultuuri osu- 
kobad. ttesk-Aasiosle sellewastu oli maga raske pääseda, sett 
Aasia sisemaa weertel atuwad kõrged mäed takistasid läbikäimist 
ja tegid selle isegi mitmes kobas wöimataks.

149. Halja mägestikkude ja jõgede kaart.

ttiiwiisi tekkis siis ka suur wabe looduse 
poolt rikkalikult õnnistatud Aasia lõuna- ja Ka
gupoolsete rannamaade coabel, kus kultuuri rab- 
wad põldu bariwad ning ennast kaubandusest ja 
tööstusest elatowad, ja Aasia sisemaa wabel tej - 
seltpoolt tema suure steppide ja kõrbete wööga
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Kus maäoIaI kultuuri astmel oluwaä kolijaä rab - 
wacl korja kaswatawaä.

Aasia rannomaaäe määs ieiäuwoä siis ka wanacte kultuuri rab- 
waste asukoboä: nagu Mäike-Aasia greeklaste, toiniklaste, araablaste, 
babüloanlaste, iriclialaste ja biinlaste amacl.

Maapinä. lllaapinna ebituse poolest jagu
neb Aasia mitmesse osasse ja nimelt:

> 1) Kelk-Aasia kiltmaa, selle maa- ° 
ilma-jao kelkkokt; 2

2) loodepoolne laulikmaa: Lääne- 
äiberi ja Aroli-Kaspia laulikmaaä;

3) äiberi mägine maa, lenislei 
jõest iäa pool;

4) Aa lia kurruliste mägeäe maa: Z 
maapinna kokkutõmbamise läbi tekkinuä wäike- 
Aasia, Armeenia, Kaukaasia, Iraani ja Kelk Aasia 
mägestikuä.

5) biiina, ttinäustani ja Me lopa- 
taomio !au!,kma<>^ x,

6) Araabia ja De koni kiltmaoä sei- 
somoä teistest Aasia kiltmaaäest ja mägestikku- 
äelt lõbus. Aaä on maapinna ebituse poolelt 
maga- Aotrika larnaleä ja leiliä maakera wane- 
matel ajajärkuäel lelle maailma jaoga ükenäuses.

Aalia maapinnalt on kolm weeranäit kõr- « 
genäikucl ja üks weeranä laulikmaaä. Kõrgen- 
äikkuäel on suuremalt jaolt kiltmaa kuju. Kõrgeä 
mägestikuä piirawoä kiltmaoä ja takistowaä 
wibmopilwiä liia tulemast. äelle tõttu on liin 
ka ainult robtlaaneä ja kõrbeä, kus wäbeseä 
kolijaä karjakaswatojaä elawaä. Kuna niimiili 
kiltmoaäei kliima mäga kuiw on, sajab kiltmaiä 
piirawate mägeäe külgeäel palju wibmo. Et 
neeä mäeä wäga kõrgeä on, igawele lume piir- 
konäa ulatawate mäelatwaäega, siis on siin ka 
suurte ning meerikaste jõgeäe allikaä, mis Aasia L 
laulikmaiä rikkalikult niilutowaä. äuuremalt jaolt " 
woolawaä liin jõeä mitmes baaranäis merle. 
lõeluu saarestik on logeäasti wäga luur, näit, 
öangeli ja Sromaputra jõgeäe juures 
peaaegu niisama tuur, kui Eesti- ja Lätimaa 
kokku.

sõrmedelt on Aarali-Kaspia laulikmaa 
omaä (Kaspia, Aarali j. t.) kui enäile mere jätileä 
kõik soolole meega. Kelk-Aolia kiltmoaäei on 
mageäa meega järweä ajajooksul soolaseks 
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muutunud. Nendelt nimelt ei woola jõgeäe mööda mett wälja, 
woid weti aurab ainult õkku õro. äiin juures jäõuiad kõik aja 
jooksul wee sees sulanud mineraalid järwe. — Mageda meega 
järwede seast sn Aaikoli järw kõige suurem. la on sellepoolest 
tõkelepanemise-rväärt, et ta kõige lügowam järw maa pääl on 
(üle 1500 meetri).

Kliima, Aasia ulatab 78. päkjoloiuse-kraodilt lõuna poole 
kuni poolitojsni, nii siis külmalt, parajalt ja loojast kliimacvõõlt 
läbi, peaaegu 2/4 lellelt maailmo-joolt alub parajas wõäs, kuna 
teistelt wäöäelt igasükes '/8 asub, äuuremalt õlalt on Aolias kuiw 
mannermaa kliima. India poollaarel ja saartel on mussooni- 
tuulte mõju all niiske kliima.

Lademete järele jagatakse Aasia järgmistesse wöääesle:
1) saäemetelt waene wõä (Araabia, llleiopotaamia 

lõunapoolne ola, Iraani ja Kesk Aasia kiltmaad ja Aaroli-Kaspia 
laulikmaa);

2) talwelaäemete wöä (^X/äike Aolio, Armeenia, äiiria 
ja Lir- ning Amu-varjo ülemjooksu lausi-rmaad);

9) luwelaäemete wää (ldo-äibcrimao);
4)l aäemeä kõikiäel oastaaegoäei (Lääne-äiber 

ja kirdepoolne Aolio);
5) mussooni laäemete wää (5õuno- ja Ida-Aasio).
laimeä ja loomacl. Oma suuruse ja loomulikkude elutirtgi- 

miste mitmekesiäuse tõttu seilab Aasia loomatõugude rokkuse ja 
taime ning loomaelu lopsaka eäenemile poolelt teiste mooilmo- 
j-gude leos elimelel kokal. Aalia on luurte mõisamaa loomoäe 
asupaik (elewant, tiiger, lõwi), ka on kõik meie kasulikuä kodu- 
ioomaä Aakast pärit, äuurem jagu kolulikkuäelt taimedelt, mis 
praegu kuroopas kaswatatokse, on siia Aasiast toodud: 5ääne- 
Aalialt näit, meie kõrswiljad ja wiljapuud, niisama ka wiina-, 
õli- ja päkklipuud. Ida Aaliolt pärit on teepõõlos ja moorus- 
puu, mille lektedega siidiuslilid söödetakse. Lõuna-Aalia on järg
miste taimede kodumaa: riis, millega ennast pool ola kõikidelt 
maa pääl elawatelt inimestelt toidab, leiwopuud, loogopolmid ja 
sukkru pilliroog, mis nüüd igalpool polawa wöä maades koswab.

Kakwss. Aasias elab enam kui pool kõigilt inimestest maa 
pääl (ligi 900 milj ). 5 6 sellelt armult elowad kagupoolses Aasias, 
nendes maakondades, kus musloonituuled pukuwod. Kõ ge pakse
malt elab rakwolt tkina ja kiindustani lausikmaadel ja laama 
laare!, osalt ka Jaapanis ja silippiini saartel.

loon Kaukaasia, klindustani ja ttimoloja mägede kaudu 
Aengaali lokeni lokutob põkja ja ida pool elawcid Mongooli 
tõugu rakwoid (üle 500 milj.) lõuna poo! elowotclt Kaukoaka 
ekk walge tõugu rakwostelt (üle 300 milj.): kiududelt lndias, 
Iraani lugu rakwasteit Iraani kiltmaal ja äemi lugu rokwastest 
Aroobias ja Liirias. kääle lelle elab Aasias ka weel musta tõugu 
rakwaid.
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Aasias leiame juba kõige rvanemal oja! rokwaid kindlate 
eluasemetega, kus nad põldu karisid ja kõrgele kultuurijärjele 
jõudsid. Kõige enam koritud olid need rakwad, kes wiljakand- 
watel kasti niisutatud kliina, tlindustani ja lllesopotoa- 
mia lausikmaodel elasid, rvõi weel praegu elawad. kõllu- 
karimme on siin rakwa päätöö ja seisab wäga kõrgel järjel» 
Nimetatud maakoktades asutatid rakwad juba kaua enne Kristuse 
sünd, suured riigid. Nendel oli oma teadus ja kirjandus ning 
täkelepanemise-wäärt suured ja toredad ekituted. äelle wastu on 
suuremalt jaolt weel siiamaani rändajateks karjakoswatajateks 
n e e d rakwad jäänud, kes Kesk- ja edelapoolse Aasia 
kiltmaades ja kuiwades roktlaantes ning kõrbedes elawod. Nemad 
on madalal karidusejärjel ja neil ei ole ka suuremaid riikisid» 
weel madalamal kariduse-altmel on kirdepoolse Aasia rak- 
wad. Nad rändawad kekwodes ja waestes maakoktades ükett 
kokast teise ja elawod looma ja kalapüügist.

Aasias on ka kõik täkttamad usuõpetuted tekkinud : 6 raa ma, 
budda, luudi, risti- ja Nlukamedi uik. kraegu on 
Ludda utu! kõige enam poolekoidjaid, nimelt Kesk- ja lda-Aasia 
rokwaste seos. lolle järgnewad Lraoma usk Nindustanis ja lNu- 
kamedi usk Lääne Aasias ja kNalai saartel. Nistiusul on suuremalt 
jaolt ainult sääl poolekoidjaid, kus eurooplased walitsewad. Kõige 
põkjapoolsemates maakoktades ja mõnel LNaiai saarel leidub ka- 
ebajumala kujude kummardajaid.

Aafrika.
wanadelt maailmo-jagudest asub Aafrika üksi mõlemal pool 

ekwaotori. koolitaja käib Aafrikast keskelt läbi, kõkja poolt 
lõuna poole on Aafrika läbimõõt 8000 kilom., lääne poolt ida 
poole kõige laiemast kokast 7500 kilom. Aafrika on Euroopast 
kolm korda suurem (30 milj, kilom.), aga Aasiast üke kolman
diku wõrt wäkem.

Aafrikat piirawad igast küljest sügawad mered: lääne poolt 
— Atlandi ookean, põkja poolt — Wake meri, ida 
poolt — India ookean ja selle jaod Adeni iakt ja ku- 
nane meri.

Aafrika on peaaegu terwelt kiltmaa (keskmine kõrgus 
650 meetr.), mis mererandades järskutid kallakuid sünnitab, 
kõtijapoolset, madalamat kiltmaa jagu (keskmine kõrgus 500 meetr) 
nimetatakse äudaaniks ja selle põkjapooUemat osa äotia
ruks, liinolewa suure kõrbe järele. Lõuna-Aatrika kilt
maa on palju kõrgem (keskmine kõrgus — 1000 meetr.).
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kõkja-Natrika.
Aafrika looõepoolset osa nimetatakse 8 e r b e e r i a'ks. äellelt 

i6a pao! asub L i i b i a (enct. IrjpaIjs). Mõlematest lõuna pool 
on äatiara ja sellest lõuna poo! — 5u6aan. Aafrika kirde
poolses osas on Niiluseäärsec! maact.

201. Aafrika kaart.

õerbeerra.
Zerbeeria mäebarusicl nimetatakse 5t t l a s'e mägestikuks. 

iõibraltari wäinast Kuni äirti lakeni lätieb mööõa mererancla iõa 
poole ^äike Lttlas. Lõana poole muutub see mägestik Kilt
maaks, kus wibma ojal mactalamaä kokacl (nõnclan m. „sbott'icl') 
kibesoolase meega tciicletucl on^ äuwel on nact kuiwac! ja walge 
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soolakorraga kaetud. kiltmaad piirab lõuna poo! karge Atlase 
mäebaru, mille küljed äabara kõrbe paole järsult alla langemad 
ja mille latwad igawese lumega kaetud on.

berbeerias an sademed taime! ja jaolt ka kewadel, suwi on kuim. 
Mida kaugemale sisemaale, seda wäbem on sademeid ning teiles-
samas sibis muutub ka taimeslik. 
kuna rannamaal neidsamu milja- 
puid kaswatatakse nagu 5õuna- 
ltoalias ja 6reekamaal (õli-, 
mandli-, apelsini- ja sid
runipuud) ning kõrswiljadest 
pääosjabkult nisu ja m a i s i, on 
kiltmaa kobati täiesti lage ilma 
mingi taimekaswuta, kobati kannab 
ta robllaone laadi, kus kuiw ja 
kõma baltarobi kosmab (His
paania espartorobi), mille sitketest 
lebtedelt paberit, aga ka põranda- 
waipu, kübaraid ja m. Valmis
tatakse.

202. berberlane.

^atrika ringkonna loomade (lo mi, büään, sbaakal, 
antilopid j. m.) kõrwai leidub öerbeerias ka Curoopa-5tasia 
ringkonna loomi (birrv ja muti on).

203. tiolijaä araablasect oma telgi juures. logapool 
on berberite küla naba.

Maapinna suurusega wõrreldes ei ole õerbeerias mitte palju 
rabwatt — 15 miljoni ümber, äuurem jagu nendelt elab Mlale 
mägestiku ja mereranna wabel. kõige wanemateit aegadest saadik



204 loogiwee-müüa maurlone Marokkor.

elaliä siin wolget tõugu ning klami sugu berberlaleä. 7. oosta- 
lojol lungilicl kiio äemi lugu asaabloleä, keitlrä muu oma alla ja 
käcvitaliä liin rvaktlemo kultuuri. Lellelt ojalt loogik on coolit- 
tewaks keeleks Araabia keel, ning wolitlecoaks uluks lAukameäi 
ulk. kõllukarimine ja kaubanctus olicl liin langemisel, kuna mii- 
malel ojal eurooplaste läbi liin lelles osjas eclu margata on.

poliitiline jaotus. Mrkeeria on prantsuse rngi kõige täkt- 
lam alumaa (900 000 Hj-kilom., 5 milj, elanikuga). prantsuse 
Walitlule all on lee maa mojanõuslilelt õige jõuõlasti eäenenuä. 
Alikeeria on oma wiljoga täkus wõktleja ilmamrul, ekk siin küll 
rokutirtluä wiljapõläuciele iga aasta luurt kokju teemaä. Nisu
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ja odra korwal weetokse siit weel juure- ja puumilja, weini, balta- 
robtu ja tubakas wäljo. Kõige täbtsamad kauba- ja sadama
linnad on siin NIgir (al^biir, 150.000 elan.) ja Oran.

^unis on prantsuse kaitseriik. Nägi walitsus on prantsuse 
ministri käes, kuna riigipää, bei, amult nimepidi riigimalitieja 
on. la elab I u n i s'e linnas (200.000 elan,). põllutöö 
kõrwal on mäetöö rakwale pää sissetuleku allikaks. Kõige 
enam kaewotokse siin t 0 s f a a t i s 1 cl, mis kuroopasle wäetus- 
ainena weetakse. leised wäljaweo-ained on õli ja datlid.

prantsuse kaitse all seilew Marokko riik oli kõiksugu kitsen- 
dawate määruste tagajärjel majanäusliielt wäga wiletsal seisukor
ral. Oma seilukoba ja loocluse rikkuste tõttu on see kõige täbt- 
sam Lerbeeria maa. prantslaste tegewuse tõttu on siis ka Ma
rokko wümasel ajal jõuätästi edenenud. praegu elab siin üle 8 
miljoni in., kuna maapinda 450.000 kilom. on. Marokkos 
on berberlaled araablastega segatud, neid nimetatakse siin mau
rideks. Kaige täktsom koubalinn Marokkos on Kasablanka. 
leistest linnadest on riigi päälinn ses, endine päälinn Marrakesk 
ja kauba- ning sadamalinn langer (tan^ber) nimetamisewäärt. 
— tt-spaanlaste kaitse all on Marokko põbjapoolne osa.

luniselt kagu pool asub Itaalia päralt olew Liidia maakond, 
äiin ulatab N^trika kiltmaa wakemere rannani ja tõuleb 8arka 
kiltmaal kuni 600 meetr. üle merepinna. lalwe lademete läbi 
puudulikult niisutatud mererannas on wõimalik põldu barida, kuid 
kobati ulatab kõrwe mereni. Nabwos kaswstab enamalt jaolt 
karja. Mererannas alub I r i p 0 I i s'e linn, kust külamooride teed 
algawod, mis äudaani wiiwad. Need teed läbewad lõuna poole 
datlipalmip-uudelt rikka kõrbesaare seslani päälinna Murluki 
kaudu.

5akara.
Atlandi ookeanilt kuni punale mereni läbeb N^frikalt umbes

500 kilom. laiune äabara kõrwe läbi, põbja pool on tal Niiele 
mäed ning ^7abe meri ja lõuna pool äudaanimaa rajaks, äabara 
kõrwe on 2/z Curoopa suurune.

Maapind, äelle kõrbe pind ei ole mitte übelugune talone. 
Mitmes kokas leidub liin mägestikka ja üksikuid wäbemaid kilt
maid. Kõige kõrgemad mägestikuä läbewad loode poolt kagu 
poole äabaralt läbi. Mit- »
mes kobas on maapind kõr- 
des lage ning kaljune, ilma 
mingi taimekoswuta. Lõk- 
kenuä koljuä on lim soge- ros. caoämSge-Iik »srd--. 
dasti musti karma. Niisugu
seid kaljukorbe lagendikka nimetatakse b a m m 0 d a'deks. Kobati 
on tasasem maapind peenikeste kiwikildudega ja Uimaga kae-
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tuä. luul ajab liiwa kuni 200 meetri kõrgusteks kobuteraua- 
kujulisteks küngasteks kokku, nii et kõrbel laenetarva mere nägu 
on. üiiwa on iseäranis looäepoolles äakaros palju ja ta iäapool- 
tes jaos, miäa Liibia-kõrbeks kutsutakse.

Looäus kliima. luuleä on äakoros logeäosti wäga 
kangeä. iseäranis takelepanemise-wäõrt on liin s a m u rn'i tuul, 
äamum tõstab luureä bulgoä liiwa õkku. kokluäe liiwapilwcäe 
lisle kaob kõik meie silmaäe eelt ära. käike paistab liiwapil- 
weäelt tumepunase kuulina läbi. Õkk on lel pubul koliakaspunane. 
äamum kestab küll ainult mõni minut, oga sellegipärast kuiwob 
ta mõju all weli allikates. äee tuul ajab kaewuä liiwa täis ja 
tapab inimesi ning elojaiä, kes leäa koleäat kuuma ning kuiwa 
wäljo ei suuäa kannatoäa. Niisuguses kuumas õbus aurab weli 
ära, mis killawooriä ükes on wõtnuä.

keaaegu aasta läbi pukub liin Kiräepassaat ja toob enesega 
kuiwa, niiskuse-waest õkku ükes. käöiegi tuleb see õkk külme
malt maolt soojemasse, ja sellepärast ei wõi weeaur weäelosse 

206. luareg.

olekusse (wikmaks) minna. Nas- 
tote kaupa on mõneä äabara 
maakokaä ilma wikmota. ct 
õkk kuum, taewas leige ja tai- 
mekasw liin puuäub, iiis läkeb 
maapinä päikese paistel kuni 
60° soojaks. Õkk on wilus sa- 
geäosti 40° loe. äellewostu on 
ööle! wäga wilu. Maapinä an
nab liin loojule niisama ruttu 
ära, kui ta lelle on laanuä. 
Ööle! on mõnikorä isegi paar 
kraaäi külma.

laimekasw. Niiskuse puu- 
äusel on äakara taim-kalw 
wäga waene. loimeä on liin 
iselaaäi: suuremalk jaolt kuiw 
roki ja põõsaä. Neeä taimeä 
on kõik kõwaä libata, okas
teta, pikkaäe juurtega ja lage- 
äasti korwaleä. Ülepää on naä 
oma kekaekituse poolelt niiwiili 
lisle leatuä, et nii wäke kui 
wõimolik kekoniiskust kaotaäa 
ja selle tõttu närtliäa n-ng ära- 
kuiwoäa. Mõnes kokas leiäub 
ka ollikaiä, mis oma wee 
Kelk-Natrika mägeäelt ekk kus

kilt niiskemalt naabrimaolt on laonuä. NIlikote ümber leiäub 
muiäugi rikalt taimekoswu. Niisugusiä kokti nimetatakse kõr-
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desaarteks ekk oa oli 6 eks. (Vi?aata pilt IKK. 56). Oaasides 
kaswawod datlipalmid, granaadi- ja obrikoosipuud. äiin 
kaswatatakte ka kõrswilju ja puuwilla. Oaasides on siinse rakwa 
eluasemed, ja siin peatawad ka külamoorid, mis kõrbest läbi 
4äkewad. Uuemate uurimiste järele on umbes maapinnast 
kas oaasid wõi karjamaa.

Loomadest leiame äakaras ainult antiloopisiä ja 
zoanolinäu. Kõige täktlam koduloom on siin like küüruga 
kaamel. Temaga ei ole mitte ainult wõimalik saäaliä werstatid 
kuiwalt kõrbest läbiminno, waid ta annab ka oma peremekele 
piima ja miila.

Kakwast elab äakaras wäga wäke, ainult 4 miljoni ümber, 
iuuremalt jaolt kolijaä, kelledel kindlat asupaika ei ole. kolija
na idapoolses kõrbeweeres elawad berberlased ja araab
lased. Kelk äakara läänepoolses osas elawod berberi soost 
tuaregid, idapoolses osas neegri tõugu tibud. läktka- 
mod nendelt on tuaregid (400.000 kinge), kes üksikute luguka- 
rude kaupa kõrbes koliwad ja riisumise otstarbel killawooride 
kallale kipuwad.

libud on oma eluwiiside poolest tuaregide sarnased. Uad 
leilawad kõrgemal kariduke järjel kui tuaregid.

loodute poolest waene äokara on loolalademete poolest rikas, 
äoola weetakle siit suuremal kulgal äudaani, niilama ka kari
loomi. äool ja loomad waketatakle siin wilja, kullatolmu, ele- 
wandiluu ja pärisorjade wastu ümber.

Nüluseäärteä maaä.
Ui il ute jõgi on üle 6000 kilom. pikk ja sellega siis kõige 

pikem Aafrika jõgi. lema allikad ükinewad poolitajast lõuna

2)7. Nuubia maastik Niiluse jõe keskjooksul. 
r^LLäetescius.'
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pool luures Viktoria-N^anra ekk Nkerewe jõrwes, mille 
põbjapoollelt otlalt Niilus wäljo woolab. äii5 woolab Niilus NI- 
dert-N^an^a ebk Mwutan-Nlige järwelt läbi ja möõäo 
suurt lageäat läa-äuäaani kõrgenäikku põbja poole eäali. 
äiin on ta jooks tasane ja ta wõtob kuiga lagenäikult oma alla, 
kus pilliroog, papiirus ja muuä weetaimeä nii suurel bulgol 
kaswowoä, et Niilus liin enam loole järwe kui jõe nõgu on. 
äiin langeb temasle pabemalt poolt 6abr-el-6alal. äiit 
woolab Niilus põbja poole a I g e Ni ilule" nime all, mis 
ta oma kalli ning leige wee tõttu on loanuä. karemoit poolt 
boowab temasle Nbesliinia mõgeäelt tulew äinine Niilus, 
äiit algoäes kuni pöärijooneni leiäub Niiluse jõenõwas kärestikka, 
mis iaewolõitu tokistawoä. Niilus woolab liin kitlos sügamas 
orus, (kilt 207.) Nllpool kõrestikka, jõe alamal jooklul läbeb jõeorg 
laiemaks (15—ZO kilom.). lõewool on liin talone, ja laewolõiäul

208. Maasiik Niiluse jõesuus.

ei ole enam takistusi. 100 kilomeetrit ^?obe merest eemal bok- 
kab Niilus boruäesle jcgunema ja lürnitab luure äelta.

kgiptusemoci.

Niilule jõe alamjooksu orgu, kärestikkuäest kuni ^Vobemereni, 
ükes Niiluse äeltago nimetotokle Cglptusemoaks. lemolt lõuna 
pool asub Nuublamaa. Ncnäe maakonäoäe rajaks on umbes 22. 
põbjoloiuse-kraoä.

Niiluse orult lääne pool ja iäa pool on luureä, ilma toime- 
koswuta kõrbeä. Iäa pool, kuni künale mereni, on Nraobia 
kõrwe, lääne pool Liidia kõrwe. Mõlematel kõrbetel on Niilule 
oru poole järluä kollakuä.
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äuwel sajab nendes maades rängasti wikmo, kus Niiluse 
jõe oilikaä on. äelle tõttu tõuseb juulilt kuni septembrini weli 
jõe nõwas 6—8 meetrit ja matab suurema joo jõeorust oma alla. 
Kõnts ning lima langemad mee seest põbja, jääwaä wee alane
mise pubul põläuäe pääle ja rammutawaä põläusiä kää wäete- 
ainena. äelle tõttu on Niiluse org wäga wiljaligitaw mao, mis 
peaegu kõik Viljapõldude, lukkru pilliroo ja puuwilla-istanduste 
all on.

kõllusaodustelt on puuwill kõige täbtsam. kuuwilla laa- 
äab Egiptulemaa niipalju igal aastal ilmaturule, et ta lelles tükis 
kolmanäamal kokal seilab, kõkja Nmeerika Ükisriikide ja briti 
Inäia järel. äellele Egiptulemaa mojanäuslilele eäenemisele on 
inglaleä põbja pannuä suurte weekogumise järweäe ja niisutamise 
kraawiäe ekitamile läbi. Metsa ja keinamaaä ei ole Egiptuses 
olemaski, äiin on ainult põlluä ja wiljapuu-aiaä.

Kolm weeranäit Egiptuse ja Nuubia elanikkuäelt on walget 
tõugu Nami sugu fellakiä (Nraabia keeli — põllukünäjaä). äee 
rakwos on üks berberi lugukoru (manade egiptlaste järeltulijad), 
aga araablastega legotuä. lNukameäi usku tellakid on põllukarija 
rakwaklals. — Käsitöölt ja kauplemiselt toiäawoä enäiä ristiusku 
koptiä, wanaäe egiptlaste pukoltwerä järeltulijaä.

Egiptuselt wiiakse pääasjalikult nisu, puuwilla ja lukk- 
rut wäljo. äiia tuuakse riiäekaupa, metallilt tarbeasju, 
masinaiä ja keemilisi proäuktiliä. Notrika sisemistesse 
maakonäaäesse weetakse kaupu kas Niiluse jõe kauäu wõi 
rauäteega, mis kuni Närtu mi linnani ulatab, äee linn asub 
Niiluse jõe ääres, sääl kokal, kus walge ja äinine Niilus üki- 
newaä. Kaubanäus ja laewasõit on Wake merä punale merega 
ükenäawa äues'i kaanali omamiselt laaäik wäga jõuälasti eäe- 
nenuä. Kaanali otlaäe juures tekkiliä täktlaä kauba- ning mere- 
linnaä: kõrt äoiä Wake mere ääres ja äues künale mere 
ääres. Kõige täktlam Egiptuse kauba- ja saäamalinn on Nlek- 
lanäria, Niiluse äelta läänepoolses jaos (i/s milj. inim.).
. kraegu walitleb nimcpiäi Egiptuse riigi üle ,sultan". , 
äeaäuleonäew wõim on rakwaalemikkuäe kogu käes. Egiptuse 
peremekeä on aga inglaleä. Nenäe walitluse oli on riigi 
rakaosjanäus korraläatuä ja tellakiäe maksuä wäkenäatuä.

Egiptuse riigi päälinn on Kairo, Niilule jõe paremal kaldal 
(800,000 elan.). Kairo läkeäal on luurepärakleä Egiptuse wana 
aja mälestuleä: luured piramiiäiä ja kiwilt sfinksi kuju.

MeMnia.

Nuubiast lõuna pool äinile Niiluse ääres olewat kõrget mägist 
mood nimetatakse Nbesliiniaks. äiin on kõige kõrgemad 
Aafrika maakokaä, kus kiltmaa pääl kuni 800 meetrit kõrged 
mägestikuä ja kõrgendikud järsult toewa poole tõulewad. Üle 700 

14*
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meetr. merepinnast kõrgemal asuv mägeäe wabel suur ana 
järw, kust Ii b a i jõgi ebk äinine Itiilus wõlja woolab. Illäelaäwaä 
on siin lauä. Mägeäe ja kõrgenäikkuäe wabel on lügawaä 
järskuäe kallakutega kuristikuä. äiin leiäub palju kuni 4000 
meelr. kõrguteiä kustunuä tulemägebä. t<õrgenäikuä ja mäeä 
peawaä liin seäa niiskust kinni, mis tuuleä Inäia ookeani 
poolt toowaä. äellepäratt sajab siin suwel rängasti wikma.

204. fthesliinia küla.

Merokkuse ja palawa kliima tõttu on maäalamaä mägeäe 
küljeä ja tosanäikuä lopsaka troopikametsoga ja sowonniäega 
kaetuä. Metsaäes elab siin suurel bulgal elewantisiä, nina- 
sarwikuiä ja abwjsjä; sawonniäe elanikuä on kaelkirjokuä, 
ontiloobiä, sebraä ja jaonalinnuä. Jõgeäes eluttewaä jõebobuseä ja 
krokoäilliä. äiin kaswatatakle äatliä, puuwilla, kobwi ja 
riisi. Inimeste elamiseks kõige kõlbulikumaä maakobaä on 
1—2000 meetr. merepinnast kõrgemal, äiin walmiwaä lõunamaa 
puuwili, wiinamarjaä ja mais, äuurem jagu elonikkuäest 
on wolget tõugu ja äemi sugubarult ristiusku a b es s i i n I a s e ä, 
kes ennast lõuna ja iäa pool elowate ttami sugust rabwastega 
seganuä. Abesliinias on mitu riiki äbe ülemwalilseja oli.



29Z

riigis on on,u würst — negus. Nlemwalitsejat nimetatakse 
negus negest'iks — kuningate kuningaks.

Nbessiiniast icla ja kagu paal elawod Nami sugu somaalia 
ja gallaä, Ntukamedi usku kosijalt korjakoswatajod. äomoali- 
moa põhjapoolne jagu, Näen» lake ääres, on inglaste päralt. 
6ab e! INanäebi wäina ääres olew moakonä on prantsuse asu
maa. äiit wiib Djibouti (ä^kibuuti) saäamo- ja kaubalinnast 
rauätee Nbesliiniaste. — itaalia päralt on siin kaks maakonda: 
India ookeani rannomoäalik ja punase mere ääres Eritrea asu
maa lita ssaua laäamalinnaga.

äuäaan.
Nbesliiniast lääne poole, kuni Ntlandi ookeanini ulatab äu- 

äaanimaa (Nraabia keeli — ^mustade maa"), äuäaani põbja- 
poolteks rajaks on äakora kõrbe, lõuna pool on ta piiriks neeä 
kõrgenäikuä, mis teäa Kongo jõgikonnast lakutawad. äudaan on 
umbes nii suur kui pool Euroopat.

äudaan on suuremalt jaolt 400—600 meetr. kõrge sawanni- 
äega koetuä kiltmaa, mis iäa ja lääne poole kõrgemaks iäbeb. 
äudaani kõige kergemad kokaä on Ntlanäi ookeani ja 6uinea lobe 
läbeäal, kus kõrgenäikuä kaunis järsult rannomaäaliku poole alla 
langewoä; põbja poole aga läbewaä naä pikkamisi laumaks. 
äellepäratt woolabki Lääne-äudaoni kõige täbtsam jõgi Niger 
bakotutes põbja poole, ^/ikmasaäuäe ojal ujutab Niger ka oma 
koläaä üle, nagu Niilus. Nigeri ääres elawale rokmole on selle
jõe üleujutused peaaegu nnsama 
täbtsaä kui Niiluse uputused Egip
tuse rabwale. Niger» jõel wõiwaä 
laewaä sõita, niisama ka tema 
pabempoolse täbtta karu 8inue 
pääl. 5enegal'i ja 6ambia 
jõed woolawoä lääne poole, äene- 
gombia lautikmaast läbi Ntlanäi 
ookeani.

Ketk-äudoan on madal, äiit 
ei woola jõgesid meräe. Kõige 
madalamas kobas asub liin Isbaä i 
järw. la on umbes 24.000 
kilomeetr. suur, aga wäga madal 
(kõige suurem sügawus 6 meetrit). 210. kgiptuie äuäaani elanik.

Egiptuse ebk tda-äudaan on kiltmaa, mis Niiluse joe poole 
laumaks Iäbeb. wibmalodude robkuse tõttu on tiin bulk jõgesid 
olemas, mis Niilule jõkke woolawoä. silima sajab äuäaani põbja- 
poolses okas, äakara rajal, wäbe. Ngo mida enam lõuna poole, 
teda suurem on wikmakaäuäe robkus. Nokkete wikmaladuäe tõttu
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211. Maastik 6ainea lake rannas.
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on äuäaanis niiskust küllalt ja' taimekasw igal pool lopsakas, 
äuurem jagu äuäaonist on lowanniä. Läänepoolses äuäaani jaos 
on duinea lake äärseä maakonnalt troopikametlaga kaetult. Kõige 
läktlamoä puuä on siin õli palmilt, millecte wiljast preslituä õli 
tteariin-küünaläe ja seebi Valmistamiseks tarwitatakseja g u m mi- 
akaatsialt, milleäe maklatt kleepimise gummi (gummi orabicum) 
Valmistatakse. — äuäaan ^on ükes lõunapoolse äakaraga kõige 
palawam Aafrika maaosa.

Lopsaka taimekaswu tõttu on äuäaan wäga rikas kõiksugu 
loom^äelt. Üiepää on Llafrika imetajate poolest kõige rikkam 
maailma-jagu. Iseäranis metsaäes leiäub suuri imetajaiä: ele- 
wantisiä, jõekobuseiä (Ilkaä'i järwe ääres), njnalarwi - 
kuiä ja kõiksugu kiikjaiä loomi. läapoolsetes lawanniäes elut- 
sewaä kaelkirjakuä, antiloobiä j. m. 6uinea lake ranna- 
maaäei leiäub luuri inimeselarnalejä akwisiä gorillat jaskim- 
panset.

212. Neegri naileä puumillalt lõnga keärates ja neeger kangalt 
kuäuäes (Läänepoolses äuäaanis).

eianikkuäest on üks jagu äuäaani neegriä, teine jagu 
segorakwaä. leistelt musta tõugu rakwastelt eraläawaä enäiä 
neegriä pika pääluu, mustaäe käkarate juukste, laia tömbi nina 
ja pakiuäe mokkaäe läbi. Ikunakk on nenäel mult wõi tumepruun, 
äuäaani neegriä on pikema kaswuga kui teiseä musta tõugu 
rakwaä. äuäaani neegrite juures kõneleb iga rakwos ise keelt, 
nii et üks rakwos teise keelest oru ei lao. kõllukorimine seilad 
nenäe juures kaunis kõrgel astmel: nenäel on kõrswiljaä ja põllu- 
tööriistaä tuttawaä. KõrsWiljaäelt külwotakle äuäaanis kõige
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öurrat ja äobni (birletaolileä taimeä). äuäoanlaleä tecwock 
ka kälitöiä.

Neegrile lugubaruäe üle molillewaä päälikuä ja würstiä, kes 
oma eluwiiliäe ja elukorra poolelt enclicl oma alamatelt mitte er 
eraläo. Neegrite würstiä lõäiwoä logeäosti üksteisega ja wõtawaä 
wõicletuä lugubaruäe käelt maklu. äõjowongiliä aga müüwoä 

nacl pärisorjoäeks. 
laolt on neegriä 
Mubameäi usku» 
suuremalt jaolt on 
naä aga pagonuä. 

äuäaani põbjo- 
ja iäopoolletes 
moakonäaäes ela- 
waä luguboruä on 
musta ja wolge 
rabmatõu lega- 
milelt tekkinuä. 
Naä on neegrite 
leos Mubameäl 
usku laiali lao- 
tanuä ja nenäele 
kõiksugu kälilõiä 
õpetanuä, mil
lega neiä oroab- 
laseä tutmustoliä. 
Kõige täbtlam 

. . . . . legarabwaste leolk
a wili ja õ ta läbilõige kakaoteraäega. on fulbe rob-

was äuäaani 
looäepoolsetes ja keskmistes moakonäaäes. fulbe robwa No usta 
luguboru on Ilbaäi järwelt lääne pool mitmeä luuremoä riigiä 
olutanuä. äuäoanis elab ka araablasi

äuäaani läänepoolne ja keskmine jagu on suuremalt olols 
prantslaste päralt, kuna iäapoolses jaos inglaleä peremebeä on. 
Omalt manast äenegambia asumaalt (Nilanäi ookeani rannal) on 
prantslaleä oma wõimupiiriä iäa poole üle Ilbaäi järwe 
wäljalootanuä ja kagu poole kuni Ouineo lobe rannani. Kõige 
täktlamaä linnaä on siin äaint-Louis (länluii) äenegali jõe 
luus ja lambuktu Nigeri jõe ääres, krantlule olumooä 
Notrikos on kokku 12 koräa suuremaä kui terme krantlule riitr^ 
Euroopas. ^7^^

Inglismaa päralt on mõneä alumaaä Ouineo rannas (Kullo- 
ronna alumaa ja Logos) ja Nigeri ja õinue alamal jooksud 
olewaä maakonnoä (Nigerio) kuni Ilbaäi järweni. äiin on 
wiimalel ajal kakoopõõlalt kaswatama bokatuä ja kõige 
paremat leltli kakaot weetakle luurel bulgol wälja. Ntlanäv 
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ookeani rannas on Inglile alumaa §ierra Leone Freetown'! 
(triitauni) linnaga.

Ingli e ja krantlule alumaadelt ümberpiiratud alub duinea 
rannas Llberia wabariik Monrovia päälinnaga. äelle riigi 
alutas 19. aastasajal üks Ameerika misjonilelts wabakslastud 
neegriorjade tormis. Niisuguseid koritud ja ristiusku neegrid 
(„liberiaani d") ei ole liin oga palju üle 20.000. äuurem jagu 
elanikkudelt on kõik liit maa poolmetsikud lugukorud.

Kelk-Hakrika.
Kelk-Aatrikoks nimetatakse äudaanimaa ja äcmbeeli jõe naket 

olewoid maakondi.
Maapind. Kelk Aafrika on keskmiselt 1000 meelrit kõrge 

kiltmaa, mis omas keskmikes jaos, Kongo jõgikonnas kõige 
madalam on. äelle kiltmaa põkjcpoolleks rajaks on kõrgendikud» 
mis Kongo jõgikonda Nigeri ja äkari jõgikonnalt lobutowod, lõuna
poolseks rajaks — kõrgendikud, mis keda jõgikonda äambeeli ja 
Kubango jõgikondadest lokutawad.

214. Maastik neegrikülaga loodepoolses Kesk-Aafrikas.

d" Kelk-Natrika kiltmaa kõige kõrgem jagu on ida pool, nõnda- 
nim. Ida-Aafrika kiltmaa, kuiga kustunud ja mõne tegema 
wulkaaniga. äeda idapoolset kiltmaa jagu lakutab rida luuri 
lügawaid jõrwi muult Kesk Aafrika kiltmaalt, äiin on Nafrika 
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kõige weerikkama jõe Kongo ollikaä. kikkule poolelt on Kongo 
teine jõgi Nafrikas. Nagu Niilus, nii saab ka Kongo oma mee 
kabelt järwelt 6angweolo'lt ja I a n g a n j i k a lt. viimane 
zärw on oma lügowule poolelt (1500 meetr.) baikali järwe järg
mine meie maakera pinnal, bongweolo järwelt, miile kagu
poolne ola looks muutunucl on, tuleb Kongo pääatlikas. la ülemisel 
jooksul leiäub palju kärestikka ja koski. Kõige täktlam neilt 
on ätanle^ ^olk poolitajo all. Nagu Niilus, nii woolab 
ka Kongo oma kelrrjooklul mööäa meerikast talanäikku. äiin 
langeb temasle paremalt poolt UeUe-Ubangi karu ja pabe- 
malt poolt Ka sl ai. Nlomal jooksul, kiltmaa läänekallakult teeä 
läbi muräes, sünnitab Kongo jälle koski ja kärestikka.

Kelk-Nalrika jõeorguäe wabel olewaä kõrgemaä kokoä on 
borilikult robuga kaetuä. Kuiwal aastaajal nortlib ja kuiwab 
robi ära. iõekollastel oga kaswab loplakaiä p^iä. Niiwiili laku- 
tawaä liis metlaribaä robtlaant llklikutesle olaäesle. wäikeste 
jõgeäe ääres on metlaribaä („golerijmetloä") ainult mõni lülä, 
suurte jõgeäe kallastel aga kümneä ja ilegi lajaä werstaä laioä. 
(kwaatori all olewates maakobtaäes, kiltmaa läänekallakutel ja 
mägeäe külgeäel, kus rokkem niiskust on, leiäub luuri troopika 
metl'. Iroopikametli piirawaä liin lawanniä.

Kelk Nafrikas elowaä suuremalt jaolt Lontu neegriä. iäa- 
ranna äarletes moakonäaäes elawaiä Lontu lugukaruliä nimeta
takse luabeeliäeks. Naä räägiwaä kõik akte Kilu ab eeli 
keelt.

Neegri lugubaruäe wabel leiäub mitmes kobas wäbemo koswuga 
robwaiä. Ibunabk on nenäel beleäam kui neegritel. Naä räägi
waä ile keelt, millel neegrite keelega lornaäult ei ole. 5äbistikku 
on naä 4 jalga kõrgeä. Nenäe wäikele kaswu päralt nimetatakse 
neiä käriapõlme-inimesteks. Neiä lugukaruliä peetakse 
Nifrika kõige wanema pärisrabwa jätisteks, keäa lisletunginuä 
neegriä eneste alla on keitnuä. Naä elowaä metsloomoäe püü
gilt, keäa naä kibwtitatuä nooltega tobawaä.

Kelk-Nafrika kiräepooiletes maakonäaäes leiäub musta tõugu 
lugukaruliä, kes walget tõugu Nami luguboruäega legatuä on. 
5bunobk on neil palju beleäam kui neegritel. Karjokoswotormle 
kõrwal on rõöwimine ja riisumine nenäe päätöõ. Nlitmeä lugu- 
baruä lööwaä lõjawongiliä ja oma rabwa lurnuiä. Neeä lugu- 
baruä on kõik pika koswuga (6 jalga).

kõllubarimine seilab bantuäe juures palju maäalamal järjel 
kui luäaanlaste juures. Lontu neegritel on põllukünämine oäraga 
tunämato, naä kabbwaä põllupinäa kirgastega, (kilt 215.) kõläu 
bariwaä pääosjalikult naileä, kuna mebeä metsloomi püüawaä ja 
tõjakäikuliä ette wõtawaä.

Neegri lugukoruä elowaä oma pääbkute walitlule all. Ükli- 
kuä lugubaruä lõäiwaä lageäasti üksteisega, keriste ja käwita- 
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wate soäoäe tõttu on paljuä maakoboä rakwast täiesti lubjaks 
jäänuä. äõjawangjsjä müüäakle pärisorjoäeks ebk lüüakse wõit- 
^ate poolt ära, iseäranis tiongo jõe ümbruses.

215. õantu neegrite nailect põllutööl.

Eurooplaste asumaaä ja kaubanäus. Eurooplasi on l<elk 
Natrikos wäga wäbe. Naä elowaä pääasjalikult lääne- ning iäa- 
rannol ja kobati jõgeäe ääres, Eurooplaleä on tiin kaubojaamaliä 
ebitonuä, ja mõnes kobas on nenäel ka kobwi-, kakao- ja lukkru- 
pilliroo-istanäuleä. lstanävslel wõib oga tööäe juures ainult neeg
riä tarwitaäa, lett liitmaa kliima ei luba eurooplasi mit e mingit 
raskemat täää teba. lõgeäe kallastel latewsä eurooplateä ka 
metsa maba raiuäa ja weawaä kollilt puuä Euroopasse. l<6ige 
täbtsomaä wäljaweo-aineä oga on gummi, elewanäiluu, 
palmi- õli ja maapäbkliä. viimastelt pressitakse Euroo
pas õli, millest seepi keeäetokle.

Kelk-Nafrika läänepoolsetes moakonäaäes on kaubanäus eu
rooplaste, iäapoolsetes moakonäaäes aga araablaste käes. l<auba- 
weo-teeäeks on siin pääasjalikult jõeä. l<uiä kobati tokistawoä 
kärestikuä ja weekoleä loewalõitu jõgeäel. Maanteeliä ei ole 
Kelk-Natrikos peaaegu lugugi olemas, niisama wäke on siin ka 
weoloomi, lest kaamel ei wõi siinsel niiskel maal elaäa, bobuscä, 
eesliä ja pübwliä aga kurewaä liin tsetlekärble nõelamise taga
järjel. äeilepäralt kannawaä liin inimeleä kõik kaubaä pää pääl 
wõi seljas ära. kiimale! ajal on eurooplaleä kaub^weo otstar
beks mitu rouäteeä ranna äärelt sisemaale ekitanuä. Nii wiiwaä 
iäa pool rouäteeä Inäia ookeani rannast kuni Nkerewe ja lan- 
ganjika järweäeni. Lääne pool übenäab l<ongo rauätee lelle jõe 
pakemal kaläa! olewoiä lNataäi ja Leopoläville linnu.
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Aimetatuä linnoäe wokel on^weekoskeäe tõttu loewoäel wõimata 
Kongo jõel sõita. Leopoläville linnalt oga käiwaä aurulaewaä 
mitu tukat mersta kaugel Kongo ja ta korujõgeäe pääl. äuurem 
osa Kongo jõgikonnalt, Kelk Aafrika lilemao, on Kongo riigi 
päralt. äee riik on belgia ülemwalitsuse all. käratu luures 
Kongo riigis leiäub eurooplasi ainult mõne tukanäe ümber. Üli- 
palmi istonäuseä eäenewaä liin jõuälasti ja palmiõli wabrikuä 
on siin lisle leatuä, kus saäonäeä neegriä mölinate abil palmiõli 
walmistawaä. Kongo riigi päälinn on õoma, Kongo jõe ääres, 
la läkeäal asub Kongo jõgikonna mereloäom b o n o n a, Kongo 
jõe luus. Kõige tülikamateks wäljaweo-kaupaäeks on gummi 
ja elewanäiluu.

Kongo riigilt kircle pool kuni äuure ookeani rannani asub 
briti Iäa-Aakrika. Iseäranis täntlaä on liin Ukerewõ järwe 
kaläamaokonnaä, kus palju karja kasroatatokle ja kus ka weei 
palju metsloomi olemas on. Inäia ookeani rannas alub laäama- 
ja kaubalinn Mombala, kus rauätee Nairobi linna kauäu 
kuni Ukerewe järweni wiib. — Inglile kaitse oli seilab saarte 
pääl olem 5anslbar'i sultaniriik, tõbila äanlibari kaubalin
naga. briti läa-Aofrikalt lõuna pool alub enäine 5akfa 76a- 
Aakrika. bares-äoiami loäamalinnost wiib liin rauätee la
ti o o r a linna kauäu Tanganjika järwe ääräe Uäjiäji (uä^kiä^ki) 
linnani.

Lellest maalt lõuna pool asub mererannas portugali alumaa 
lll o 2 a m bi q u e (mosambiik) ja sellelt lääne pool briti Naasta 
(njosla) alumaa, langanjika ja Iljasla järweäe ning Kongo 
ülemjooksu wobel olew maakonä.

töuna-Aatrika.
Aafrika lõunapoolne ola, umbes l/s lellelt maailma jao pin

nalt on kiltmaa, mis Lambeeli jõelt lõuna poole ikka kõrgemaks 
läkeb. äeäa kiltmaaä piirawaä iäa, lõuna ^a lääne poolt mä- 
gestikuä, mis mereranäoäes astmete miilil maäalamaks läkewaä. 
Kiltmaa lõunaweerel osuwaä Nieumeveläi (niiweteläi) mäeä. 
Nenäelt lõuna pool on kiltmaa teiseks astmeks ilma eluta, kõrbe- 
taoline Korroo (korru) talanäik. leäa lakutawaä ^warte 
mäeä rannamaäalikult.

äomdeeli jõelt lõuna pool muutub Aafrika looäus. Kliima 
läkeb lõuna pool ikka kuiwemaks, iseäranis eäelo pool, kus külm 
meremaal merekallast möääa põkja poole läkeb. Iroopika taime- 
kalw on liin kaäunuä. lllaakoktaäel on stepi nägu. Kokati 
muutub ltepp kõrbeks. Aga ilegi kõige suurem Lõuna-Aokrika 
KSrwe Kalakaari ei ole nii kuim kui äakora. 5übikelel mikma- 
laäuäe ojal (meie talwekuuäel) katab Kalakaari maapinäa kokati 
laimekasw, ekk küll mitte kauaks, lõgeäes, mis liin lügawotes
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Neegnpäälik ttuna-ssatrikalt 
6a-!uto iugubarult.

nõwades jaoklervad, on kulk kärestikka jo weekoski. Kõige suu
rem weeko!k on siin Viktoria kosk elik Moli-oa-tunja 
^suitlew weli") Lambeeli jões. Lee on üks kõige suurepärakle- 
motest weekoskedelt mao paal. 
TVeli kukub suure mürinaga 60 
sülla kõrgusest alla kitsasse kuris
tikku. — Teistes Lõuna-Natrika 
jõgedes on ainult wikmaladude 
ojal palju mett. Kuiwal aastaajal 
jääb wäkematest jõgeclest ainult 
ricia oeelompilid järele. Nagu 
järwede nii on ka jõgecle juures 
iga aastaga mee kabanemitt ta
llele panna. Lellest järgneb, et 
Lõuna-Natrika kliima iga aastaga 
kuicoemaks läkeb. Kõige enam 
niiskust on meel Lõuna-Natrika 
kagupoolsetes rannomaaäes. Inclia 
ookeanist tulem niiskus langeb 
vrakeni mägeclesse maka. Lelle- 
pärast on siin mäeküljeä olati-kal- 
joste puude ja palmidega kaetud.

Oma kuiroa kliima ja jakeda 216. 
tolme tõttu on Lõuna-Natrika kõi
kidelt Natrika mannermaa osadelt
rurooplastele elamileks kõige kokalem. Lellegipäralt on euroop
lasi liin maa pärisrakwaga wõrreides rväga wäke milj.), 
äuurem jagu elanikkudelt on Lanlu neegrite Kastri lugukarud.
Nendelt on Luulu jaMatabele 
rokwad kõige täktlamad. Luulud 
elawad Lõuna - Natrika idapoolses 
jaos, motabelid aga kirde pool. Köst
rid on tumepruuni ikunakaga, tuge
ma kekoekitulega, sirged ning kenad 
inimesed. Kattrite pääläõ on karja- 
ko s ro 0 t a m i n e. Mõned sugukarud 
koricoad ka põldu.

Lõuna Aafrika keskmistes maa
kondades elawad betlkuaanid. 
Nad on enam Kelk-Natrikas elawate 
Lontu sugukarude laadi, köstritega 
läkedolt sugulased. Letkkuaanide pää- 
toit on piim ja kirte- ning maili- 
puder. L>ka lüüakse liin karma, lest 
kariloomi ei tapeta liin mitte. Kõik 
neegri lugukarud on tetilkikummardajad

217. Kaffri mees.

Lõuna Aafrikas elawad 
paganad.
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Lõuna Aafrika läänepoolses jaos elawad w S l a i n i m e l e ck 
ja kotte nt otid. Need wäikese kaswuga ja kollale ikunakoga 
rakwad on Kelk-Aafriko kärjopõlwlastega läkedalt luguloied. 
VOõlainimeled leilawod wäga moäalal karidulejärjel. Nad elawad 
metsloomade püügilt, ttottentotid on kolijaä karjakaswatojad. 
Aod leilawad kõrgemal karidulejärjel. Eurooplased on neiä lõu
napoolsetelt wiljarikastelt maakoktodelt põkja poole — wiletlatesle 
kõrbetaolistesle maakoktadesle tõrjunud. .

Euroopa alunikuä ei ela mitte külades koos. laiud on lage- 
dasti kümnecl werstad üksteiselt eemal. Kaupu weetokle liin 
suurte wankrite pääl, millede ette mitu paari kärgi on rakenda
tud. laludes on lulosteks neegrid.

Ainult kokati mõik Lõuna-Aafrikas põldu- korido. Lõuna 
rannal kaswatatakle kõrswilja kõrwa! ka miin apuid, 
ning kagupoolses rannas lukkru-pilliroogu, kokwipuid ja 
kõiksugu troopika-puuwilja. leistes maakoktades on korja-

218. tiottentotlaste küla.

ja jaanalinnu kaswatamine rakrva päätöö.— Mineraalide poolelt 
on Lõuna Aafrika rikas, iseäranis palju leidub liin kulda jatee- 
mantilid.

Elimeled Inglile alumaad Naplmaa lõuna pool, Natal kogu 
pool ja endised buuride roadariigid Oranje Ha Iransvaal on nüücL



30Z

Õ u n a - K a tr i k a Ü b i s ri i g i k s" übenäatuä, mille üle Ing
lile kuninga poolt nimetatud kinäral-kuberner übes kabekojabie 
parlamendiga walitleb. — Kapimaa paalina ja täktlam kaubasadam 
on Kaplinn, kus Übisriigi parlament alub. Kapimaa põbja- 
poolles jaos on Kimberle^ linn rikaste teemanäikaemanäuste 
läbi tuttaw. Kõige rikkamad kullakaewanäuleä on ^ransoaoli 
alumaal Joban nesburi linna juures. äee on kõige luurem 
tõuna-Katrika linn (^4 milj. elan.).

.tõuna Katrika ÜbisriigiltE põbja pool alub Inglile alumaa Kbo- 
äelia (roäeelia), mis kuni tljasla ja langanjika järweäeni ulatab.

ktatrika laareä.
leiste ilmajaguclega wõrreläes on Katrika randades wäke 

laari. tlaä on suuremalt jaolt tulemägede tegewule läbi sündinud, 
nagu näit. Mlanäi ookeanis tlrori (aloori), Kanaaria ning 
äanktHelena laareä ja Inäia ookeanis Maskareeni laareä. 
Katrika iäarannal on ka korollilaari olemas, Katrika laareci on 
wäikleä. tiinult lllaclagoskar Inäia ookeanis on oma luurule 
poolelt wiies laar meie maakera pinnal, knne äues i kaanali 
awamilt oli tlatrika laartel kui laewaäe pealuspaikaäel luur 
täktlus. Nüüd oga ei ole neil lelles tükis talitlust, lelt luurem 
ola laewu ei lõiäa enam ümber Natrika ringi, waiä läkeb õlle 
äues'i koonalilt läbi.

Ntlanäi ookeanis on N^ori laareä, Madeira ja Kabe
lile neeme laareä portugali walitlule all, kuna mägileä 
Kanaoria laareä Hispaania päralt on. Konaaria saarestiku 
kõige kõrgem mägi on lene ritta saarel, väikselt ferro 
saarelt läbiminewat pikkulelikti loetakse lageäasti 0 meriäiaaniks, 
ja orwatakle tema järele iäa- ja läänepikkult. tl^ori laartel. 
Madeiras ja Konaaria laartel on ükelugune ning terme kliima. 
Liin kaswatatakle puuwilja ja wiinamarju. Maäeira saarel 
käiwaä paljuä rinnokaigeä enestele kolutult otsimas. Kabelile 
neeme laareä ei ole portugali walitlule all majonäuslilelt mitte 
eäenenuä. ekk põllupinä liin küll wäga wiljaligitaw on. Ouinea 
labes olewatelt saartelt on sernanäo-po ja Nnnobom blis- 
poanio, 5t. Ikomeja Principe portugali walitlule all. Need 
on wiljarikkaä, palama kliimaga laareä, kus neegrid elawaä. ät. 
Iboms laare! koswatotokle ka kao t.

Natriko iäaronnalt lakutab lai Molambiiki wäin luure Mada
gaskari laare ära. Maapinna ebitule poolelt on Madagaskar 
1000 m. kõrge kiltmaa, mis iäa pool järsult ronnalaulikmaole 
alla langeb, lääne poo! oga pikkamisi laumaks läkeb. Kiltmaal 
tõulewaä mõned mäeä üte 2000 meetri kõrguseni merepinnalt, 
äaore idapoolses jaos on kliima palaw ja niiske, ning lelle tõttu 
on taimekasw wäga lopsakas, äaare läänepoolne jagu on palama 
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ja kuiwema kliimaga robtlaos wõi sawann. lermisele kabjuliku 
kliimaga palamas ronnamaäalikus kaswatatakle riisi. l<arja- 
kaswatamine ja metsatööstus on kõige täbtlamaä töä- 
karuä.

Matimast elab INaäagaskoris ainult 4 miljoni, kuna see saar 
oma pinnasuuruse poolest prantsusmaast üle käib, praegu on Ma
dagaskar prantsuse walitsuse all, ebk küll siitmaa kuningas nime- 
piöi riigipääks on. prantsuse kinäralkuberner elab lananarivs 
linnas, mis rauätee läbi la mata ve laäamalinnaga übenäatuä 
on. — l<a tNoäagoskarilt looäe pool olewaä wulkaonleä l<omori 
laarekesecl on prantsuse walitluse all. — Maäagaskarilt iäa pool 
asuwaä wulkaanseä Maskareeni saareä, kus 3000 m. kõrguseiä 
mäetippusiä leiäub. Neeä saareä on wäga wiljasigitawa põllu- 
pinnago. Liin kasmatakse lubkru-pilliroogu ja teili lõuna
maa taimeiä. Maskareeni saartest on prantslaste päralt Reunion 
(reüniong), ja inglaste walitsuse all Mauritius (mouriitlius).

Ülemaaäe.
Euroopa-Nalia mannermaaga on Aafrika ainult kiräe pool 

kitsa äuesi maakitsule läbi otlekobeles übenäules. Kuiä põbja 
pool, Oibraltari wäina ja äitliilia saare juures ja kiräe pool kitsa 
punase mere terme! pikkusel läbeneb Aafrika Euroopale ja Aasiale, 
äelle tõttu on ka põbjapoolse N.trika looma- ja taimeriik, nii
sama ka siin elawaä rabwaä ja nenäe kultuur nimet. maailma- 
jaguäe omaäego wäga larnoleä.

Oma kuju poolest on Nitrika wäga Lõuna ameerika sarnane. 
Niisama kui Lõuna ameerika on Natrika põbja poolt laiem ja 
läbeb lõuna poole kitsamaks. Natrika ranäoäel on wäbem labti 
ja kääruliä kui teistes ilmajaguäes. t<a paollaareä ja lae- 
wasõiäu eäenemisele nii täbtlaä ranna läbeäa! alewaä saareä 
puuäuwaä Natrikas peaaegu täiesti. Natrika on tüwi ilma ok- 
saäeta. l<õrwe ulatab kuni mereni. luul kannab liiwa kõrbe 
piiriäest mereste, kus sellest leetseljakuä tekiwaä, mis loewosõitu 
suuresti tokistawaä. Niisama suureks laewatõiäu takistuseks on 
ka lainete murä merekallastel. Nöiä saäamaiä on Natrikos wäga 
wäbe. kõigil nimet. põbjustel ei ole neegritelt meremebeä saanuä. 
Nmult wabe mere rannal tekkis manal ajal, Euroopa kultuuriga 
kokku puutuäes, täbtis meresõitja Kartbago rabwas.

Natrika maapi iä on nuiama üksluine kui ta kaläaäki. Nat- 
rika on peaaegu terwelt kiltmaa (Keskmine kõrgus 600 kuni 700 
meetr.), mis mereranäaäes järskuliä kallakuiä sünnitab, äeilepäralt 
ei ole siin ka palju teiä, mis mere poolt kiltmaa pinnale 
wiiksiä. kiltmaa on suuremalt aialt kas robllaas wõi kõrwe. 
sll/äga suurt mõju Natrika kultuuri eäenemiie pääle awaläas lai 
kõrbewöö, mis lääne poolt iäa poole Põbja-Natrikalt läbi läbeb. 
liõrbrlt põbja pool olemaä ^abe mere piirkonnas asuwaä maoä 
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loulid kõrgele waimlile ja majanduslike edene
mise astmele, Euroopa kultuuriga alaliselt üben- 
<luses seistes, Lellewastu aga jäi kõrbest lõuna 
pool asum Aafrika osa madalale kultuuri ast
mele seisma, sest kõrbe kaudu oli wäga raske 
ükendutt mõlema nimet. Aafrika osa walael 
nlalkoida.

Läbikäimise takistuseks Aafrika sisemaaga 
on leetseljakud, mis loewadele ei luba mere 
poolt jõesubu sõita, kääle selle sünnitawad 
Aafrika jõed, nende alamal jooksul kiltmaast 
ranna lausikmaale alla woolates, koski ja 
kärestikka, mis niilama laewasõitu takistawad. 
Viimasel ajal on aga siia toodud aurulaewade 
abil suurtel Aafrika jõgedel ja järwedel elaw 
läbikäimine ning kaubawalaetus üksikute maa
kondade walael tekkinud. Läält kobalt, ku; 
koled jõgedel laewasõitu takistawad, on raud
teed mererannani ebitatud.

Aafrika asub mõlemil pool ekwaatorit. 
Niiwiili on selle ilmajao suurem osa (^5) pala
mas kliimawõõs. Aafrika kõige põkjapoolle- 
mod ja lõunapoolsemad maajaod ei ole palju 
üle 1000 kilom. põõrijoontest eemal. Lrlle 
tõttu on Aafrika kõige palawam ilmojaga 
maakera pinnal. Aafrika on palju palawam 
kui teised ilmajaod sellesama laiasesibi all, 
lest merelabtede puudute! ei wõi meri kliima 
paäle mõju owaldada, ning kiltmaad piira- 
wad kõrgendikud takistawad meretuul, kilt
maale tulemast. Ilma taimekaswuta kõrbe 
maapind läkeb päikesepaistel nii kuumaks, et 
õbus olew weeaur Mitte wedelaste olekusse 
^wibmaks) ei saa minna, kõrbes jubtub 
mõnikord isegi, et wikmapiisad õbus auruks 
muutuwad, enne kui nad kuumale maapin
nale laamad langeda.

Lademele järele jagatakse Aafrika 5 wõözse: 
ekwatoriaallete lademete wöö. 

Lelles kitsas poolitaja all olemas ainult 
lajaz möö; sajab wikma igal aasta

ajal. kõrge temperatuuri mõjul aurab palju 
wett õbku ning kuum õbk tõuleb tugewa 
püstloodis wooluno üles, mis peaaegu iga 
päew õbkkonnas pilweid sünnitab, ning selle 
järeldusel ränku, ku d ainult mõni tunt kelt- 
waid, boogwib na ladusid tekitab;

klLsäetesäus.
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troopika lademete ringkond, luurem ola Lõuna- 
Ratrikolt, ekwatoriaallete lademete wäält lõuna pool. kaikele 
leilu järele wobeldawad liin wikmaled kuud pikemate põududega. 
^Oikmalojud algawod liin, kui päike kõige kõrgemale leilukobale 
on jõudnud. 5iin on kaks aastaaega: kuiw aastaaeg ja witi
in a n e aastaaeg.

Aafrika muslooni-lademete wöõ, ekwatoriaallete 
lademete wöölt põbja pool kuni äabara kõrbeni, põbjalaiule 50" 
ja 18° wokei. Meie luwe ajal pubuwad liin meretuuled, mis 
ränku wikmoladulid übes toomad;

wikmawaeled mookobad, äakara kõrbe ja edela
poolne Zotrika, kus peaaegu alati kuiwad tuuled pubuwad;

talwelademete ringkond, Aafrika põbja- ja lõuna- 
randadel, kus iseäranis mägede külgedel kaunis rokkesti wibma 
lajab ja nimelt taimel, mil õbk jabtub.

/tatrika kulla- ja teemandikiwi-Iademed käiwad teisle ilma- 
jagude omadelt kaugelt ette, ka rauda ja kiwilütt leidub liin ja 
äabaras on luured loolalademed. — Taimeriigi laadustelt weetakle 
kõige enam wälja: korgitamme koort, baltarobtu, 
palmiõli ja kautlbuki. Istanduste orw kaswab wäga jõud
sasti, kus kalulikka taimi kaswatatakle. — Loomariigi laadustelt 
mängiwad elewondiluu kõrwol praegu luurt ola 1 ambawil 1 
ja jaanalinnululed.

Llatrika on kõige kolme loodulewalla laa
duste poolelt wäga rikas ja sellepärast onkuroopa 
suurriigid üksteise wõidu katsunud liin maakondi 
alumaadena oma alla beita.

Kobaralt elab Katrikas umbes 150 milj, ümber, nii liis 
1 m - kilomeetril 4,5 inimelt, kuid mitte igalpool übepaklulelt. 
peaaegu ilma elanikkudeta on äakora kõrwe ja jagu Lõuna- 
ZTotrikalt (Kalakaari kõrwe). Kelk Katrikas elad rabwalt pakle- 
mait, kus robked wibmalajud mao wiljaligiwult märklalt tõstowad. 
Kõige paksemalt elab rabwalt lTiilule jõe alamjooksu orus, ise
äranis jõeluu-loarestikus (kuni 400 inimest 1 sH - kilomeetril).

Aafrikast leiame walget, musta ja kollalt tõugu rabwoid.
kalget tõugu on kõbja-Katrika rabwad, abessiinlased ja 

juudid, kelledelt wiimoseid iseäranis Marokkos, lunilis ja Liidias 
leidub, kurooplaled elawad pääasjalikult Lõuna Llatrikas ja wabe- 
mere rannamail.

äuurem jagu Llatrika musta tõugu rakmastelt on neegrid, 
kes keele poolelt kakle karusse jagunewod: äudaoni neegrid ja 
6 antu neegrid, esimesed poolitojast põbja pool, teised lõuna 
pool (w. pilt 74, IKK. 65). — Musta tõu teine karu on nõnda 
nim. Lõuna-Katrika rabwad (botten tatid ja wõla ini
mesed). Llende juurde arwatakle ka mitmeid neegrite keskel 
elawoid rabwoid (bärjapõlwe-robwad). Kollalt tõugu on 
bowad Madagaskari saarel.
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Ueegrid on suuremalt osalt paganad. Uad uluwad kääde ja 
kurjade maimude lible. Nende ormamile järele wõib ka kõiksugu 
igapäemostes asjades üleloomuline jõud olla. Niisugust üleloomu
lise jõuga asja nimetatakse „fe t i l tl' i ks" (portugali keele sõnalt 
fetisso — nõidus) — Araablased on üle terme põbja Aafrika Mu- 
kamedi usu laiali laotanud. Nistiululili on Aafrikas õige wäbe.

Nafrikas leiame rakmaid kõigilt kultuurialtmetelt. ^õsainimeled 
elamad loomapüügilt, kaffrid, tuaregid ja t. on kolijad karja- 
kasmatajad. äuur osa neegrid ei tunne adraga põllukündmilt, 
nad kabliwad põllupinda kirgastega. lõästus ei ole edenenud, ja 
läbikäimile-abinõud ning kaubowobetus seilawad meel madalal 
edenemise altmel. Kaubawedu sünnib liin killamooridega: põbja 
poal kannawod kaamelid Kaupo, mägedes — eeslid ja kobueeslid. 
Kelk-Nafrikas kannawad inimesed seljas kaupu ja Lõuna-Aafrikas 
weetakle kaupu suurte wankrite pääl, millede ette mitu paari 
kärgi on rakendatud, viimastel aastatel on aga ka liin uue aja 
läbikäimile-abinõud tarwitusele maetud. — Euroopaga on Aafrika 
mitme merealuse telegraafikaabeli 
läbi ükendatud. Kapilinna l<airoga 
ükendam mailamoa telegraaf laab 
läbemos tulewikus malmis.

Naudteid leidub peaaegu kõi
kides eurooplaste walitlule all oie- 
wates maakondades (Egiptulemaa, 
nigeeria, lunis, kapimaa ja mujal).

Enamasti kõikide suurriikide 
aurulaewad teemad korralikku lõi- 
tusid Euroopa ja Aafrika sadama
linnade wakel.

Aafrika sisemaal on bulk 
neegririikisid, karitikult wägiwalla- 
walitluslise riigikorraga. paale
Abesbinia ja Liberia on terme 220.
Aafrika eurooplaste ülemwalit-
lule all. i<õige laialisemad asumaad on liin 
inglastel.

Neeger.

-prantslastel ja

4. Ameerika.
5uurus, piiriä ja rakwaarw. Ameerika alub meie maa

kera lääne-poolkeral. Maapinna suuruse poolelt on Ameerika ekk 
Uus maailm teine maailma jagu (42 miljoni sH-kilom.).

Ameerika seilab kabelt ileleismalt jaost koos: põbja- ja 
tõuna Ameerikast. Neid labutab üksteiselt 4500 meetr. lügaw 

20*
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Karai ibi 'meri. Maapinda on Põkja-Nmeerikal 24 milj.
Hj-kilom. ja Lõuna-Nmeerikol 18 milj, j^j-kilom. kõkja- 
Nmeerikat ükenäab Lõuna Ameerikaga kanama maakitlus.

Kakwalt elab Nmeerikas 170 miljoni, s. o. 4 inim. 1 s^-kilom.

põkja-klmeerika.
?õkja-Nmeerika läänepoolset kallast määäa, Nljaska pool

saarelt algaäes, läkeb Koräiljeeri mägestik mitmes karus 
lõuna poole.

Õige rokkesti leiäub siin ka tegewoiä ja kustunuä tulemäge
sid. kõkja Nmeerika iäopoolses jaos, Ntlanäi ookeani ranna läke- 
äal läkemaä eäela poolt kiräe poole maäalamaä Nllegkon^ 
(älligeeni) mäeä.

Kaljumägestiku ja Nllegkon^ mägeäe wakel asub päratu 
tuur totanäik, mis lääne poole kõrgemaks läkeb. äelle talanäiku 
põkjapoolne jagu, N r kt i laulikmaa, läkeb kõkja-Iäämere poole 
laumaks. la lõunapoolne jagu, lil issi stipi lausikmaa läkeb 
Mexiko (mekiko) lake poole maäalamaks, nii et mõneä ranna- 
maakokaä tooteä on.

Krkti- ekk pökja-laarestik.
Ameerika mannermaast põkja pool asub läämeres Nrkti 

saarestik. äün on kiräe pool 6röönimaa, meie maakera kõige 
suurem saar (2 milj, ruvtkilom.). 6rõönimaa on kuni 2000 
meetrit paksu jääga („m a n n e r i j ä ä g o") kaetuä kiltmaa, äile- 
maal on jääpinä sile, kiltmaa kallakutel ags on tuureä prooä ja 
kuristikuä, mis jää sulamise läbi on lünäinuä ja kus suwel jõeä ja 
ojaä woolawaä. Kokati tulewaä suureä, mitäkümmenä kilom. 
laiaä jääliugustikuä kuni merekoläani. äün muräuwaä mere 
tõusu ojal mäetuuruseä jääpangaä lokti. lieiä meres ujuwoiä jää- 
mägetiä wiib merewool lõuna poole kuni 40. põkjalaiute kraaäini. 
Naä on Euroopa ja Ameerika wakel tõitwatele laewaäele suureks 
kääaokuks. kääle lelle jokutawaä naä õkku ja teewoä põkja- 
poolke Nmeeriko weel jakeäamaks kui ta külma merewoolu tõttu 
juba on. Nagu 6röõnimaa, nii on ka teileä Nckti laareä suuremalt 
osalt igawele jääga kaetuä.

Inimesi elab ainult Oräõnimoa eäelopoolsel kaläal. äee 
laar on äaan laste päralt. Neiä elab liin ainult mõne saja 
inimese ümber. Nluu rakwos (umbes 12.000 in.) on kollast 
tõugu eskimoä. äuwel elawaä naä külgenokalt telkiäes, tol- 
wel — urtlikutes, mis kiwilt ja sageäasti ka ainult lumest on 
ülesekitatuä. Klaasi asemel tarwitatakle kalapõielt oknaruutusiä. 
Eskimoäe kekakatteä on loomanakkaäelt walm>s'atuä. kääle koerte 
nenäe! muiä koäuloomi ei ole. Eskimoäe pää eluüiespiäomile
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221. kõtija-ssmeerika.

allikaks on meri. Oma kergetes loomoncbolt tebtvä pcctiäcs 
(„k a j a k i ä e s") sõiäawaä nac! kcrlmata bülgcpüügile, mis 
neile kebokotet (bülgencbko), toiöult ja kütte-, ning walgvstus- 
aineiä (bülgcraswo) annab.

Sriti ?äkja-Ameerika
briti bõbja-Llmeerika lõunapoolseks rajaks on 49. pcbjaloiute 

kraoä ja suureä Xanacla järwecl. äiia juuräe tuleb weel Ltew- 
sounälanäi loor. binult b ! jaska poolsaar loocle pool on 
Öbirriikiäe walitsuse all. äuuruse poolest on briti kõbjo-bmeerika 
peaaegu niisama suur kui terwe Euroopa (9 milj. jH kilom.) 
^okwolt elab siin ainult 8 milj.

Maaplnä. Läänepoolne briti kõbja-Llmeeriko on megine, 
kuna ta iäopoolne osa luuremolt jaolt tasane on. Mäeä algowaä 
bljcska pooltoorel ja löbewoä kabes bcrus kogu poole. Lääne
poolne mäebaru (l<oskoäj mäeä) on iäopoolselt (baljumägestik) 
kõrgem. l<askaõi mägestikus on Lögani mägi (üle 5.500 w. 
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k.) kõrguse pooless teine mõgi kõbja-Nmeerikas. Nimet. mäges- 
tikkuäes on palju jääliugustikka ja igawele lumega kaetuä mäe- 
tippuliä. Ka tulemägesid leiäub liin palju. Kulla poolelt on neeä 
mäeä rikkaä. äuure ookeani ranä on merewooiuäe tõttu wäga. 
sopiline. Cäela poole woolob kullarikas Kolumbia jõgi.

Kaljumägestikult iäa pool, kuni suurte Kanada järweäeni asub 
wäga wiljoligitawa põliupmnogo Nrkti lausikmaa. äelle laulik- 
maa kagupoolses osas aluwaä 5 suurt Kanada järwe (Ülem, 
Micbigani ^mitlkigänü, Nuroni, Crie juri^ ja Ontario 
järw). Naä laaäawaä oma weeä Lauritsa (Lorenri) jõe kauäu 
Ntlanäi ookeani. .

Lauskmaast iäa pool, Nuäsoni (böäsni) labest kuni Ntlanäi 
ookeanini alub talanäik, mi5 läbistikku 300 meetr. merepinnalt 
kõrgem on. Madalates kobtaäes aluwaä järweä ja looä, kult 
kärestikkuäelt ja koskedelt rikkaä jõeä läbi woolowaä. äuurte 
põllukiwiäega on maa üle külwotuä. Kuni 600 meetr. kõrgeä 
künkad labutawoä Nuäloni lobe jõgikonäa Ntlanäi ookeani jõgi
konnalt.

Katiwas. Nriti kõbja-Nmeerikas elab luurem jagu rabwalt 
Lauritla (Loren^i) jõe ääres ja jõrweäe kallastel, äeäa kagupool
set maakonäa nimetatakse Kanaäoks kilkamas mõttes, kuna Kõ!ki 
briti kõbja Nmeerika maakonäi kokku ka Kanaäoks nimetatakse, 
prantslased oliä elimeseä eurooplaleä, kes Kanadasse asusiä. Nenäe 
järele tuliä ingloseä liia, kelle päralt praegu lee maa on. Iga 
aasta ränäab Euroopalt umbes l00.000 inimelt Kanadasse, kes 
kaugemale lääne poole, parema põllupinnoga lausikmaale elama 
aluwaä. Elanikkudelt on umbes 100.000 kollalt tõugu i n ä i- 
a a n l a l t, Nmeerika pärisrabwos, kelleäelt üks jagu on koko- 
nuä põläu barima.

^akwa töö. Kõige täbtlam briti bõbja-Nmeerika elanikkude 
tööbaru on metsatööstus, iseäranis pakluä ja loplakoä 
metloä on eäela pool, briti Kolumbias. Kewaäel parwe- 
tatakle palgiä laeweskitesle wõi puulaäuäcsle, kult neiä wälja- 
maale laaäetakle. Metsatööstuse kõrwal on põlluborimine 
ning karjakaswatamine täktis. Kõrswiljoäelt kaswata
takle liin n i l u, moili, otre ja kaeru, wiljapuuäelt — kõige 
enam õunapuiä.

Kuiä põbjapooiletes metloäes ja tunärus on wõimota põläu 
boriäa. Narma leiäub liin mõni inäiaanlaste külake ja Jäämere 
kaläal eskimo kurtlik. Neeä maakokaä on aga wäga rikkaä 
metsloomade poolelt, miäa liin luurel mõõäul püütakle. 5iin 
eiawaä molbusbärjaä, põäraä, rebaleä ja karud. 
Kõige täktlameä on oga neeä loomaä, kelleäe noka eelt iseäranis 
kõrget binäa makletokle, nagu kobrale ä, pelukaruä, Noob
lid ja t.



311

Lliilama täktis kui põbjopoollete maakoktaäe elanikkudele 
loomapüük, on idapoolsete rannamaade, iseäranis New soundlandi 
elanikkudele kalapüük. Kaladelt püütakse siin pääasjolikult 
übte suuremat tõugu tursla (kabeljau). äee on üks kõige rik
kamatest kalapüügi paikadest moapääl. kaale inglaste on siin 
weel prantslastel ja Übisriikiäe kodanikkudel kalapüügi õigus.

VOabrikuläästus on briti kõbja-Ameerikas meel wäbe edene- 
nucl. Kaubaweo kobta on liin suur talitlus weeteeäel (suured 
Kanada järweä ja nendelt wäljawoolow Lauritsa jõg>). äee wee- 
tee on üle 31/2 tubonde kilom. pikk ja ta pääl wõiwaä mere- 
iaewad käia. Mõnes kokas on lellel weeteel takistustega wõi- 
deläa." Nii on krie ja Ontario järweäe wakel, Kanada ja Ükisrii- 
kiäe rajal, 50 meetr. kõrge Ni agara kolk. (^?aata pilt lkk. 28). 
Niisugustelt takistustelt sõidetakse kaanalite kauäu mööäa.

äuurte järweäe ja Lauritsa jõe kauäu weetakse luurem jagu 
Kanada kaupu Curooposse. Lauritsa jõgi on aga 4 kuuä aastas 
kinni külmanuä, mis laewalõiäule luureks takistuseks on.—Kõige 
täktsamaä Kanada wäljaweo-kaubad on kõrswilja kõrwal 
loomanakaä, palgi ä, louoä, kiwilüli ja kalaä. Lau
ritsa jõe ja suurte järweäe ääres aluwaä Kanada kõige täktsa- 
maä ning rokwarikkamoä kaubalinnad: lN 0 n t r e a l milj, 
elan.), loronto (4O0.OOO elan.) ja Ouebek. — leileks täkt- 
lomoks kaubateeks on rauätee, mis iäa poolt Ntlanäi ookeani 
rannalt lääne poole Waikle ookeani kaläale wiib. äeäa 5000 
kilom. pikka rauäteeä nimetatakse ,põikle ookeani raudteeks".

poliitiline kord. briti kõkja Nmeerika on praegu ileleilaw 
inglile riigi alumaa — Dominion ot Lanoäo. Inglis kunin
gas nimetab kinäralkuberneri ametisse. INaaä walitleb rakwa 
poolt walituä laaäikute kogu.

äuur Aljaska p 0 0 l l a a r on praegu Llkisriikiäe walitlule 
all. Nljasko on kestimaalt 30 koräa suurem. Nakwalt 
(100.000 inim.) on suurem jagu poolmetsikud inäiaanlaleä ja 
eskimoä. Mimalel ajal leiti Nljaska poollaorcl lukoni jõe 
ääres ja naabruses olewates briti kõkja-Nmeerika maakondades 
wäga rikkoiä kullalaäemeiä. Kõige kuullamaä kullakoewanäuleä 
on KIonä^k'i (klonäeiki) linnaümbruses briti kõbja Ameerikas, 
beringi mere rannaä on ameeriklastele lelle poolelt wäga täktloä, 
et naä liin luurel kuiga! mereloomi püöawoä.

briti põbja Ameerika juuräe tuleb ka bermuda saarestik 
Atlandi ookeanis orwato. Lleed on wäga lopsaka taimekaswuga 
madalad korralisaareä. 15 saarekese pääl elawad inimesed, teised 
on tübjad.

Pölija-Nmeerika Ütiläriigiä.
briti kõbja-Ameerikalt lõuna pool kuni lllexiko labeni ning 

Atlandi ja äuure ookeani wabel aluwaä l?õbja-Am?erika Übis- 
riigiä. äee riik on oma suuruse poolelt esimene Ameerikas ja 
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neljas meie maakera pinnal. Übes Aljaska poolsaarega on see riik 
peaaegu nii suur kui terwe Crroopa (9,4 milj, dj-kilom.).

äuurem jagu Übisriikideit on tasandik, ainult taane pool 
tõulewod kõrged mäed ning kiltmaad toewa poole.

praegu on Übisriikides ilma alumacclesa üle t05 milj, ela
nikku (nendelt lO mi!j. neegcrt ja mulatti, ning 250 060 Amee
rika päriselanikku, indiaanlast). Indiaanlased elawad jseäro- 
listes olukobtodes (reserrvatlioonides), kus teistel elamine 
keelatud on. Aaiia ja Austraalia asumaaclega kokku on Übisritki- 
des tl8 milj. elan.

Ameeriklaleä on wäga elowaä ning nerwilised inimesed, selle 
põbjuseks on jaolt ka kuirv kliima. Naä on wäga kakkajoä ning 
edoiipüüdjod. iseäranis suur ettewõtmise jõud on ogaratel ja bok- 
kojatel kirLlepoolkcte riikiäe kodanikkudel, nõnäonim. ^onkee'de^ 
(jenkidel). Neid on kõigelt tO. osa Übisriikide elanikkudest, aga 
siiski on '/z ola kõikiäelt ärilistelt ettewõtetest nende käes. Nende 
seast on ka suurem jagu Ameerika teadusemeestelt ja kirjanikku
delt tekkinud.

Missouri indiaanlane. lllustojala-siaux, (tiiu). Oakota-sioux. 

Indiaanlased kõtja-flmceriko Ükisriikidest.

Übisriigid on 48 iseseiswo wobariigi übendus. igal riigil orr 
oma walitlus. Kuid läbikäimine wõõroste riikidega, sõjokoewostjk 
ja robaasjondus on kõikidel riikidel Libised ja seisab nende kor
raldus Libise walitsuse käes. Übisriikide walitluleks on kõikide 
riikide robwa poolt roolitud saadikute kogu (kongress) ja nelja 
aasta pääle roolitud president, kes ka kõrgemaid riigiometnikka 
nimetab. Kongress annab riigi seadused wälja, mis kõikidele üksi
kutele riikidele sunduslikud on. president on seaduste täidesaatja. 
Igas üksikus riigis on ka oma saadikute kogu ja roolitud riigipöä» 
keda kuberneriks nimetatakse. Riigikeeleks on kõikides riikides.
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Inglis keel. Übisriikide päälinnos ^Valklngton ks (ueskingtn), koib 
kongress koos ja elab president.

toodule poolelt ja rabwa pää-tööbcrude järele jaotatakse 
Übisrigid 4 kogusse: idapoolsed, lõunapoolsed, keskmised ja lää
nepoolsed riigid.

Idapoolsed riigid. Oma rnoopinna wormi poolelt on ida
poolsed riigid lääne pool mögised (üliegban^ mäed). Mäges- 
tiku ja Znondi ookeani wakel alub lausikmaa. Kuni 2000 m. 
kõrged üllegkan^ mäed on metsaga kaetud. äiin leidub palju 
järwi. äadulid on ütlegonzi mägedes robkesti. sellepärast on 
siin luure bulga meerikaste ebk küll mitte pikkade jõgede allikad, 
lda poole woolawad jõed sünnitowod Atlandi ookeani rannas 
loewolõidule wäga kõibulikka labti ja käärulid. Lääne pool 
woolawad Kentucky (kentöki) ja lenneslee (tenesb) jõed 
Obio (obeio) >õkke, Mislislipi jõe karusse. 200 wcrsta laiule 
LKIegban^ mägestiku kõige kõrgemad mäetipud on edela pool, 
kmde poole läkewad mäebarjod loiemaks ja madalamaks. Mägede 
külgedel ja orgudes leidub luuri kiwilöe-, raua- ja kiwiõli- 
lodemeid. äelle tõttu on siis ka idapoolsetes riikides «vabri
kutööstus wäga jõudsasti edenenud, kõige enam wobrikuid, 
iseäranis raua- ja masinawabrikuid on kiladeltla ja pitts- 
burgi linnades. Aimetes elab üle milj., teises üle 500.000 
inimese.

Idapoolsed riigid on kõige wanemod ja rakcvast elab nendes 
paksemalt kui teistes Übisriikide jagudes. Nad on Euroopale kõ'ge 
läkemad ja sellepärast läbeb ka kauplemine nende kaudu, kõige 
luurem kauba- ja sadamalinn on Nem-Lork (njujõrk), robwaarwu 
poolest teine linn maa pääl (agulitega kokku 5'/2 milj. elan ), äee 
linn alub Nudloni (kääsni) jõesuus (pabcmcl kalda!) ja on wee- 
ning raudteede abil, kanada järwedega kui ka Obio jõgikonnaga 
übendatud. — (belapeake'i (tlbelapiiki) lobe säres on täb is 
kauba- ja sadamalinn Baltimore (üle milj, elan.); kaupleb 
tu ba ka, wilja ja austritega. — Idapoolsete riikide ela
nikud on suuremalt jaolt inglased, kabwoboridus 
seilab liin kõrgemal järjel kui teistes oscriikides. bostoni sada
malinnas (üle 700.LOO ei.) on patju raamatukogusid, täktlaid 
kunstiasjade- ja teaduslili kogusid ning õpeasutuli. -

Lõunapoolsed riigid asuwcd Mislislipi laulikmoal ja Mlegban^ 
mägedelt tõuna peol kuni Lltlondi ookeanini, põllupind on liin 
wäga wiljoligitow ja kästi niisutatud, kliima on liin loe, Mcxiko 
lobe ääres ja florida poolsaarel ilegi polaw. — Lõunapoolse
tes riikides karid robwas põldu. Maapind on luur- 
põllupidojote (plantoatorite) puralt, puuwillo kasmatatakle liin 
enam kui mujal maa pääl ja körswiljadelt maisi, pääle lelle 
koswotatokse weel luurel kulgol tubakat, lukkrupilli- 
roogu ja riili. Lõuna pool weetakle palju metsa wäljo.
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mererannad on liin suuremalt jaolt Uimased ja sooled, äelle- 
päralt on liin ka kaid sadamaid wäga wäke, neid leidud ainult 
jõesuudes, kuku laewad wee tõusu ojal kergesti sisse pääsemad. 
Kõige suurem lõunapoolsete riikide kauba ja sadamalinn on New- 
Orleans (njuorlins), Mislissipi jõesuus (400.000 elan.), äelle 
sadama kaudu weetakse iseäranis palju puuwilla wäljamoale, 
mis liia Missislipi ja ta karujõgede kaudu tuuakse, — Lõuna
poolsetes riikides ei ole aga ülepää nii luuri ja rakwarikkaid 
linnu kui idapoolsete. — elanikkudelt (8 milj.) on lõunapoolse
tes riikides üle poole neegrid wõi mulatid.

keskmised riigid aluwad lllissislipi jõe ülemjooksul 
ning ta karude Missouri (missuuri), Arkansase ja Okio kollastel, 
äee maa on suuremalt jaolt laulikmoa, la oli ennemalt rakuga 
kaetud prerii. Nüüd on prerii ülesküntud ja põlluks tektud. 
Kokati leidub liin ka karjamaad. Nakwa päätöö on põl- 
lukarimine ning korjakaswatamine. Maapind ei ole 
liin mitte luurpõllupidajate käes, nagu lõunapoolsetes riikides, 
woid ta on liin wäkemateks tükkideks jaotatud, mis talupidajate, 
term eri te, oma on. Kõrswiljadekt kaswatatakle liin kõige 
enam nisu ja mai li. Molli tcrwitob kokalik rakwos ise, oga 
nisu weetakle kuroopasle. Nilu ja puuwilla poo
lelt on Ükisriigid esimene riik maa pääl. Korja 
koswatatakse liin ka luurel mõõdul, veiseid peetakse wobalt 
preriis, wäga osowate ratsanikkude (cowboz/de) ülewaotuse all. 
wilja ja elajatega kaupleb wäga suuresti Lkicago (lkikoogo) 
kaubalinn, M-cklgani järwe kaldal. Nakwa arwu poolelt (2^4 
milj, elan.) on Lbicago teine linn Ükisriikides. 70 aasta eelt oli 
see linn weel mõnekümne majakesega küla. Nii jõudsasti ede
nes Lkicago oma kää koka tõttu Mickigani järwe kaldal, äiin 
algab weetee, mis Ntlandi ookeani randa wiib. leilelt küljelt 
ükcndab Lkicagot Mislissipi kgru Illinois kõikide maakonda
dega, kult Mislissipi ja ta karujõed läbi woolawad. kääle teile 
on Lkicago üle 40 roudteekoru läbi teiste linnadega llkendatud.— 
Lkicagolt põkja pool, ka Mick-gani järwe kaldal, otub teine kou- 
boknn Milwaukee (milwoki), üle 450.000 elan, äee linn kaupleb 
suuresti jobuga, wilja ja loolalikaga. — Crie järwe ääres on ka 
mitmed suured tööstuse ja kaubalinnad. Nendelt on kõige taltsamad 
Detroit (ligi 1.100.000 elan.), L l e v e I a n d (kliiwleno) 800.000 
elan, ja 8 utta lo (500.000 elan.). — Okio ääres alub luur 
Cincinnati (sinlineeti) kaubalinn (400.000 elan.), äiit weetakse 
kõige enam soolatud sealika ja jaku wäljo. Ka Mississipi ääres on 
mitrnet täktsacl linnad. — ät. Lo uis (lentljuis, 770.000 elan.) 
on Übisriikide jõe loewolõidu kelkkokt, selt liin ükendawod ennast 
Missouri ja Illinois Mislissipi jõega ja mitte kaugel liit ükineb 
Mislissipiga ka Okio jõgi. pääle selle tulewad liin linnas kuur 
kulk raudtee karusid kokku. .
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Lõuna poole läkeb 
läbiwoolaw Koloraoäo 
ka Kolöraaäoks. 
jõgi ja ta karuä, Ke5 
wäga sügowoä ning 
Niilugubä lõbestikko 
(Vl/aata pilt IKK. 16). 
inim. " "

Läänepoolsete rllkläe maapinä on mägine. Kõige tätittamaä 
mäeboruä on lääne pool Kas ka äi mäeä ja äierra Ltevaäa 
ning iäa pool K a l j u m ä g e st i k. Mäebaruäe watiel aluwaä 
luureä kiltmaaä. Üle 4000 m. kõrgeä mäetipuä on liin igawele 
lumega kaetuä, kuiä jääliugustikka liin ei ole. kõikorguäe puu- 
äulel on raske mägestikkuäelt läbi laoäa. Llenäel kõrbetaolistel 
kiltmaaäel on wäbe niiskust, ja wäga wäbe woolab liit jõgeliä 
meräe. äoolajärwi leiäub tiin robkesti. luul on kokati pebme- 
moä kiwilaäemeä bäwitonuä, KSwemaä kaljuä on aga järele 
jäänuä. äelle tõttu on niisugustel maakobtoäel, mis siin „p or
ki ä eks" (puiestikkuäeks) nimetatakse, sageäasti wäga imelik 
kuju. Kobani leiäub siin kustunuiä tulemägesiä. ^elowltoni 
puiestikkus leiäub palju geileriä, kuuma meega olbkaiä ning 
weekoski. äee puiestik asub Kaljumägestikus, ning on ini
mestele asumine siin keelatuä, et looäute iluäuseä puutumata jääksiä. 

kiltmaa tasasemaks, aga kõrgemaks, äiit 
jõe järele nimetatakse seäa kiltmaa jagu 
sibina sajab siin wäga wäbe. Koloraaäo 
kõik Kaljumägestikutt tulewaä, on enäale 
järsu kallastega nõwaä wäljaõõnistanuä. 
nimet. „c a n n o n'it e ks" (kanjoniteks). 
Kabwolt elab kiltmaal wäga wäbe (üle 4 

1 kilom.). Kareäa ning kuiwa kliima tõttu bari- 
takse siin wäga wäbe põläu. 50 aastat tagasi leiti mägeäes ja 
kiltmaal luuri kulla- ning bõbeäa-Iaäemeiä. lltäetäö körwal 
on karjakaswotamine robwa pää-lissetuleku allikas, äoola- 
järweäelt laaäakse palju soola. '

käelopoollel rannamaal, Kalitornias, sajab ka wäbe wikma, 
oga kliima on liin soojem ja ookeani läbeäule tõttu niiskem, 
äuure ookeani ranna-maakonäaäes on põllubarimine, aia- 
piäamine, tööstus ja kaubanäus täbtlamaä kui mäetöõ. Kõrs- 
wiljaäelt kaswatatakle kõige enam nisu, ^täga luurel mõõäul 
weetakse liit wiinamarju, puu- ning aiawilja wälja.

Kõige täbtsam tööstuse, kauba- ja laäomalinn äuure ookeani 
kaläol on 8an krancisko (üle 500.000 elan.). la seisab rauätee 
läbi täbtlamate Übisrnkiäe linnaäega übenäules. Ka oma suurte 
teoäusliste ning õpeasutuste poolelt on äan srancisko täbtis.

Läänepoolsetes riikiäes elab ka palju biinlasi, kes enäiä 
käsitööga ja kauplemisega toiäawaä.

Übisriikiäes on põllubarimine ja ^vabrikutööstus 
kõrgemale eäenemise astmele jõuänuä, kui kuskil mujal, kõläu 
küntakse ja wilja lõigatakse mölinate abil. Iltäetöõ on wäga 
täbtis. Kõige enam kaewatakle rauäa, kõbeäat ja kuläo. 
Kiwilöe kaewanäuleä on nii jõuälasti eäenenuä, et 50»/o kõigelt 
meie maakera pinnal laaäuä kiwisäelt Übisriikiäest tuleb, vab
rikutelt on malmaekituse- ning metalliwabrikuä kõige täbtlamaä. 
lööstus on Llkisriikiäes nii kõrgele eäenemise astmele jõuänuä, et 
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Ameerikast wobrikukaupa isegi Euroopasse tuuakse. Ükisriikiäe 
kaubandus on ka wäga taktis. V^/älja weetakse siit puu- 
wilja, maisi, nisu, lika, kiwiõli ja metall kaupa. 
Ükisriikiäesse luuakse kõige enam sukkrut, kokwi ja riioe- 
kaupa. Läbikäimise-teeä seisowoä kõige paremas korras. Ksuä- 
teict on kiin enam kui terwes Euroopas. 4 rauäteeä läkewoä 
iäa poolt lääne poole Ukisriikiäest läbi ning ükenäawoä Atlanäi 
ookeani ranäa äuure ookeani rannaga.

Mexiko
Ükisriikiäest lõuna pool asub lllexiko (mekiko) riik, lllõle- 

mate rnkiäe wakel on jaolt Kio Ora näe äel Aorte jõgi 
rajaks, mis lllexiko lokte woolab. kääle kõkja-Ameerika lõuna
poolse joo on lllexiko päralt kajagu Kekk-Ameerikat ^lucatani 
(lukatani) poolsaarega. Oma suuruse poolest (ligi 2 milj, ^-kilom.) 
on lllexiko Ükisriikiäest 5 koräa wäk m, oga suurem kui kõik 

Euroopa riigiä.
Koräiljeeri mägestikul on 

lllexikos seesama nõgu kui 
mujal kõkja Ameerikas. äuure 
ookeani ja lllexiko lake wa
kel olem maa on peaaegu 

223. Kaktuteä.

kõik üle 2000 meetri kõrge 
kikmoo, mis looäe pool Ko- 
loroaäo kiltmaaga ükenäules 
seik b. Kiltmooä piirawaä 
lääne poolt mögestikuä, mir 
järsult kitsa rannomaäoliku 
poole alla longewoä. läo- 
poolseä liiwaseä ja saoleä ron- 
nomoäalikuä on paksu troo- 
piko-taimekaswuga kaetuä. 
äiin walilscwa külmotõbe pä
rast ei ole naä inimestele 
elamiseks kõlbulikuä. Loewa- 
sõiäule sünäsoä kääruä ja la- 
äomoä puuäuwoä peaaegu 
täiesti, llimetatuä põkjustei 
ei taka ka Vera Eruri 
(weerokrulsi)-saäamoknn Me- 
xiko lake ääres mitte eäene- 
äo. äuure ookeani koiäoä on 
enam kaljuteä ja sellepärast 
laewasõiäule enam kokoseä. 
Kiltmaal on aasta ümber
soojoä ilmaä, wikma sajab



317

224. Ngoawepuu (kuni 12 meetr. k.)
ssgaawe maklalt walmistawaä mexiklatect oma pu 1 que (pulke) 

jooki ja ta lektecie kiud tarwitatakle kanepi alemel.

ainult lumel, äellepäralt on liin ka wäga wake metsa olemas, 
äuuremolt jaolt kaswawad liin koktulecl ja agaawepuud. 
5lpaawepuu kiult koetakse mattilid ja köili. Jõgesid kiltmaal ei 
ole. Mõned üksikud ojakeled woolawad loolojärwedesle. linult 
lõuna pool (5lnakuak'i kiltmaal) tungiwad mõned wäkemod 
jõed mõgestikult lübi ja woolawad merde. kõkja pool woolab 
mõni jõgi Mo 6ronde del Norte jõkke, äowile kitkiwi lade
metes leidub rikkaid kobeda- ja kokati ka kullalooni. 
/lnakuaki kiltmaa lõunapoolsel weerel on rida luuri, üle 
5000 meetri kõrgeid tulimägelid. Kõige tõktlamed nendelt on 
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0 rj 2 oba (orisaada), 1 oru11o (korüljo) j. t. pilt 79^ 
IKK. 70).

Kakwast elab Mexikos 16 milj, ümber. 5igi pool ola (43v/g) 
elanikkudest on indiaanlaste ja kispaanlaste segawerd järeltulijad 
— mes titti cl. kukostwerd inctiaonlati on 38o/o, nendelt on 
tuur ota rveel paganacl.

Umbes ^/s kõigist elanikkudelt on Euroopalt liia asunud kis- 
paanlaste pukaltwerd järeltulijad, nonclanim. kreoolid. Uaä 
on wäga lõuna-eurooplaste tarnotecl, kuid lükema koswuga ja 
weidi tumedama ibunabaga. Nendel ei ole tuurt eltervõlmile 
jõudu ego iseloomu-kindlult. laskemate tööde tormis puudub 
nenctel jõud. Nende, kui teile maa ärawõitjate, järeltulijate 
käes on kõik riigi- ja teltskondlited ametid. Jaolt elawad nad ka 
tuurpõllubarijatena oma mõisate („k a-i e n d a de") pääl.

Nakwas elab Mexikos suuremalt jaolt põllubarimisett. 
Kiltmaal kaswatatakle maisi ja nisu. Kokati on põllud kunstlikult 
kraamide ja tammide abil niisutatud, lelle eelt annawad oga 
põllud ka 2 ja isegi 3 lõikust aastas, äeke pääle waatomata 
kaswab ainult nii palju wiljo, et teda kädawaewoga liitmoa rok- 
wole jätkub, lett ainult kokeklas osa lllexiko maapinnalt on 
karitud põld, tto^iendodes kasmotatokse enam korja, iseäranis 
kitli. Madalamates, palama kliimaga maokoktades kaswata- 
takle kokwi ja lukkru-pilliroogu. kõkukarimile kõrwal 
on Mexikos mäetäö täktis. Iseäranis palju kaewatakse liin 
kõbedat. kool olo sellelt kõbedast, mis inimeste käes maailmas 
liikumas, on Mexikost toodud. Mexiko pää wäljoweo-ained on 
kõbe, kuld, mask, agaawekiud, kokwi, loomad ning 
loomanakad. Mägise mao tõttu on Mexiko läbikäimise teed 
kolmas korras. Raudteedest on kõige täktlamad need karud, mis 
Mexiko linna Übisriikidega ja Mexiko sadamalinnadega üken- 
dawad. Mexiko Ükisriikide päälinn on Mexlko (ligi 500.000 
elan.) Nnakuaki kiltmaal. Liia linna tulewad kõik läbikäimile- 
teed kokku, äee linn on riigi mainikse ja majanduslike elu 
kelkkokt.

Kelk-Kmeerika.
Ükisriikidelt lõuna pool läkeb Ameerika mannermaa kitsa

maks ja lõpeb lekuantepeki maakitlusega. äiit kagu poole 
kuni kanama maakitluleni minewat Ameerika mannermaa 
jagu ükes Lääne-lndia saartega nimetatakse Kesk-Nmee- 
r i k a k s.

Kelk Ameerika mannermaa.
kanama maakitsus tõuseb ainult 80 meetri ümber merepin

nast kõrgemale ja lekuantepeki maakitsus 300 meetri ümber 
Mõlema maakikuse wakel on 2000 meetr. kõrge mägine maa 
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5ün läkeb äuure ookeani kallast möõäa riäa 4000 meetr. kõrgeiä 
tulemägeliä. Kesk Ameerika mägist maaä jaotab Oikoraguo järwe 
nõgu 2 osasse. Oma seisukoka tõttu kabe ookeani ja 
kake mannermaa wakel on Kekk-Ameerikal kau- 
banäuse kokta wäga suur täktlus.

Kliima on Kekk Ameerikas niiske ja palaw, sellepärast on 
toimekakw kiin wäga lopsakas.

Kakwas on siin suuremalt jaolt kaunis moäalal kultuuri 
altmel seiswaä mestitsjäja i n ä i a a n I a s e ä, kes põläu kari- 
waä, sest wulkaaniäte laäemete tõttu on põllupinä siin wäga 
wiljaligitaw. Kõige enam kaswatatakte siin kokwi, pääle selle 
meel tubakat, kakaot, tukkrupilliroogu, puuwiljo, waniljet ja m. 
Iroopikametsaäes raiutakse palju kallist makagooni- ja wär- 
roipuiä. Mägeäekt kaewatakse kuläa ja kõbeäot.

kääle lllexiko walitsuse all olewa looäepoolke maakonna on 
Kekk-Ameerika mannermaa 6 wabariigi päralt. Kõige täkttam 
Kelk Ameerika tööstuse- ning kaubalinn on 6uatemala (õle 100.000 
elan.), sellesamanimekse wabariigi päälinn. panama waboriigis 
on 60 kilom. laiusest maakitsusett laewakõiäu kaanal läbikaewatuä, 
mille kauäu kaupa tike ookeani rannast teise ranäa weetakse,. 
kest ümber Lõuna Ameerika riigi köita wõtab palju aega, ka on 
kee lõit kääaoktlik.

Lääne-lnäia saareä.
Läöne-lnäiaks nimetatakse kõkja- ja Lõuna Ameerika wakel 

olewaiä kaari, äelle nime anäis neile Kolumbus, kui ta neiä 
ülesleiäis, kekt ta arwas, et naä Inäio juuräe kuuluwaä. Kõikiäe 
Lääne-lnäia kaarte maopinä kokku on umbes 3 koräa kuurem kui 
kesti- ja Lätimaa maapinä.

Kolmest kaarestikust on äuureäja^äikleä An tilli 
koareä suuremalt jaolt mägiseä, kuna Laka ma saareä ja sl ti
ri äa poolsaar koralliloomakeste tegewuke läbi on tekkinuä.

Lääne-lnäia asub palamas ning wikmarikkas 
troopika-kliirnawõös. ^ulkaaniste laäemete tõttu on 
põllupinä siin wäga wiljokigitaw. äellepärokt on taimekosw ka 
wäga lopsakas, lllägeäe küljeä on pakku troopikametkaga kaetuä. 
Loomatõugukiä on kiin oga wäke. kõläu karitakke kuure koolego. 
Kõige enam koswatatakke kiin suurte istanäuste pääl kukkru- 
pilli roogu, tubakat, kokwi, banaaniks ä, matkija 
puuwilla.

Kakwalt elab kiin wäga pakku!", kokku umb'ä 6 miljoni. 
Nenäelt on neegriä ja mulatiä, ^4 w a I g e ä. Istanäuste 
peremekeä lakewaä enäile ka lnäiakt ja ttnnait töölisi (^kuuli- 
tiä") tuua.

Lääne lnäia kaartest on ainult kl o i t i (kaiiti) täiesti ikckeisew. 
äelle kaare läänepoolses jaos on tl a i ti w a b a r i i k, neegri rakwaga»
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125. banaani puu.

Löödama wiljaga banaani puu on 
tõuna-Raiiast igalepoole troopika- 
maadesse wiidad, kus teda luure 

eduga kaswatatakie.

Kuna idapoolse, Oomingo wa
bariigi elanikud suuremalt 
jaolt mulatid on. klaiti riigis, 
kui endisel krantlule alumaal, 
on labikäimile-keeleks ?rontlule 
keel, Kuno vomingo riigis ttis- 
paanla keel walitlewaks keeleks 
on. Mõlemate riikide waktluled 
on koolimatacl ja puudub nen
del asjatundmine, äaare loodu- 
lerikkuled leilawad puutumata 
ja tarwitamata. klaiti riigilt wee- 
takle kõige enam kokwi wõl- 
ja, vomingo riigilt, aga l u ti
ir r u t.

kndine klispaonia alumaa 
Kuuba laar on nüüd waba- 
riik, leilab aga kõkja-Ameerika 
Übisriikide kaitle all. leidelt 
äuure Antiik saartelt seilab 
korto Kiko Übisriikide wolit- 
lule all, kuna 7 amaiko, lngks 
keeli Jamaica (dlkemeeka), Inglis 
alumaa on.

Kõige suurem neilt on Kuuba, äee laar on luurem kui kesti- 
ja Lätimaa kokku. Kilavalt elab liin üle 2 milj. Kuuba loode- 
paolles rannas alub lelle laare päälinn La ttavana ebk kl a- 
wanna (üle 1/4 milj elan.), Lääne India kõige tdbtlam kauba- 
ning töõrtulelinn. Wä'ja weetakle lnt kõige enam lub krut ja 
tubakat.

õamaika laare! elab umbes 1.000.000 in., kes lukkru- 
pilliroogu kokwi, banaanisid ja kookuspalmilid kaswatawad.

U/aikled Antilli laared on m tme Curoopa riigi päralt. Kõige 
enam laari on inglaste walitlule all. Nende leolt on Irinidad 
Lõuna-Ameerika ranna lõkedal kõige luurem. Loodule ja kliima 
poolelt on ta en im Lõun 1 Ameerika sarnane. Kokwi ja lukkru 
kõrwal weetakle ka kulda ja asfalti walja. — lulemägelid 
on waikeste Antillide pääl luur kulk. Marutormid teevad liin 
sagedasti suurt kakju.

Lõuna-Nmeerika.
Lõuna Ameerika on põbja poolt laiem ja läkeb lõuna poole 

kitsamaks. Lõuna-A veerikus pauduvad suuremad poolsaared, 
laked ja saared. Anult mannermaa lõunapoolses otsas leidub 
kõõrulid ja nende ees laare«reli. Lõuna pool lakutab Magellani 
wain lulemaa laare Löuna-Aveerika mannermaalt ära.
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226. 5õuna Ameerika kaart.

r^asäetesöus. 2l
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Lõuna-Ameerikolt leiame meie 10 wabariiki ja I eurooplaste- 
päralt olema alumaa.

Lõuna Ameerika maapinnalt on luurem ola laulikmao. Aoga 
kõbja-Ameerikos, nii läkewaä ka liin Koräiljeeriäe elik 
Anäiäe mäekoruä 7000 kilom. pikkuselt Luure ookeani kallalt 
rnöääa lõuna poole, kuna iäa pool, Atlonäi ookeani piirkonnas, 
kelkmile kõrgusega mägestikuä aluwaä.

Korcli!jeer!äe rügrä.
NIaapinä. Lõuna Ameerika Koräiljeeriä elik Anäiä algawack 

looäe pool Koraiibi mere ääres, ja läkewoä kolmes karus lõuna 
poole, äügawaä oruä lakutawaä neiä mäekaruliä üksteiselt, 
koolitaja all ükinewoä Anäiäe mäekoruä Quito (kwiito) mäe- 
lõlmes. Liit läkewaä Anäiä kakes karus lõ^na poole, lltaekaruäe 
wakel alub liin kõrge kiltmaa, mis lõuna poole laiemaks ja 
kõrgemaks läkeb. Umbes 30. lõunalaiule-kraaäi all ükinewoä 
Anäiäe mäekoruä ükeks karuks, mis lõuna poole ikka maäa- 
lamaks läkeb. äuure ookean! poole langewaä Anäiäe mäeküljeä 
järlult allo, kuna mägestik iäa poole pikkamisi laumaks läkeb.

Mägestikus ja kiltmaa! alub kulk kõrgeiä tegewoiä ning 
kustunuiä tulemägeliä; neeä on Ameerika kõige kõrgemaä mäe- 
tipuä. !<õige kõrgem Ameerika mägi, 7000 meetri kõrgune 
Akonkagua wulkaan, alub 3t lõunalaiuse kroaäi alt. lleäranir 
Anäiäe lõunapoolses jaos awaläawaä maowärilemileä oma käwi- 
tawat mõju.

Anäiäe maakonäaäes on suuremalt jaolt wäga kuiw kliima, 
kt mäeä pääle lelle wäga läkeäol mereka äalt aluwaä, liis ei ole 
Anäiäes nimetamilewäärt jõgeliä olemas, pääle Magäaleena. 
jõe, mis Koraiibi mcräe woolab.

Kolumbia, Ecuador, peLuu ja bolümio.
Lelle 4 riigi päralt on luurem jagu Anäiäe Niägestikult ja 

lelle naabruses olewate Orinoko ja Amatloonale laulikmaaäe lääne
poolne ala. Anäiäe iäapoolleiä troopikametlaga kaetuä ning, 
kästi niilutotuä moekülgi on weel wäga mälie uurituä. Liin on 
luure kuiga Ormoko, Amatloonale ja karaguo^ jõe karuäe allikaä.

Lelle maa kelkimine jagu on kas mägine wõi kiltmaa (2—4 
kilom. kõrge). Loolale ja jaolt lawile, jaolt kiwile wõi liiwale 
põtlupinnoga kiltmaal ei kaswa witja. tgalpool leiäub liin loola- 
jarwi ning loiä. Nenäelt järweäelt, mitleäelt liti kaka kõige 
luurem on, ei woola jõgeliä mere poole. Kiltmaa kliima on 
wõrälemili loe ning kuiw. Aagu igolpool mägeäes, nii on ka 
liin temperatuuri wakeläuleä wäga luureä. wikma lojob lij^ 
wäke, lelle alemel mäilawaä liin lumctuiluä ja lageäate kõue- 
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müristamiste oja! lojcb rängasti raket. Lumepiir on mägeäes 
kuiwo kliima tõttu wäga kõrgel.

Toimekasu) on kräur, puiä ei oie tiin olemaski. LNaapinä 
on suuremalt osalt õreäa põõsastikuga rraetuä. Ka kalli ning kõma 
rotiuga rotiilaani leiäub siin, kus kliima wäga kuiw on. Kõige 
enam kaswab siin 4—6 meetri kõrguteiä kaktuusiä, mis ka 
abjukütteks tarwitatakse. Loomi on liin wätie, kõige enam leiäub 
siin blalikka ja närijoiä.

lllägeäest lääne pool olewal rannamaal sajab ainult põkja- 
poolses jaos rokkesti troopikawibma, mille tõttu maapinä rikka 
taimekaswuga kaetuä on. 2 lõunalaiuse-kraoäist lõuna pool on 
rannamaa wäga kuiw, wibma sajab siin wäga barwa ja mitmete! 
maakobtaäel on kõrbe nägu, äelle näbtute põbjuseks on lõuna 
poolt möõäa merekallast tulew külm keruu merewool. Külma mere 
poolt tulewoä tuuleä toowaä küll niiskust übes, oga weeaur ei 
wõi sooja õbku sattuäes mitte tibeneäa ja wibma sünnitaäa. äar- 
nott näbtult paneme ka Lõuna Aafrika eäelapoolsel rannamaal 
täbele.

227. duicbua incliaonlaste küla.

Kakwas (t6 mil. umber) on suurem jagu inäiaanloseä ja 
mesiitkiä, kuna kreooliliä ja eurooplasi kaunis wäbe on. Nnäiäe 
mägestikus elawaä inäiaanloseä üksikutes sugubaruäes, milleäett 
Ouicbua (kilsbuo) sugubaru kõige täbilam on. Mitmeä sugu- 
boruä, iseäranis Nnäiäe iäapoollel küljel, seilawaä meel praegu 
wäga maäalai kariäuse oltmel. äuurem jagu inäiaanlastelt oga 
korib põläu ja ka^watab karja.

Nagu teistes enäistes tiispaonia alumaaäes, nii on ka siin 
suurem ,ogu moopinäa lelle maa örowõitjate, kispaanlaste järel
tulijate (kreooliäe) omo. breooliä elawaä suuremao ornaniKkuäena 
oma mõisate — bo-ienäaäe — pääl. Mcstitliä ja inäiaanloseä 
renäiwaä nenäe käelt wäga rasketel tingimistel maalopikeli. Oma 
raskete elutingimiste poolest wõib niüugusi rentnikka päris
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orjadega worrelda. Ranna-maakondadesle luuakse wiimalel ajal 
põllutöõlistena künloli.

Rakwa pää-tääkaru aa siin põllukorimine. Andide ida- 
poolletel külgedel ja ronnamadaliku põkjapoolles jaos, kus maa
pind kasli niisutatud ja kliima palaw on, kaswatatakle troopika- 
taimi: kakaod, kokwi, lukkru-pitliroogu, bonaanilid 
ja kii no puid. Kuiwa ning paraja kliimaga maakondades 
kaswolatakle neidsamatugulid taimi, mis Kelk- ja Oõuna-Ouroo- 
paski: wiinamarju, aiawilja, maili ja muud kõrs- 
wilja. Kõrgemates koktades kaswatatakle enam koduloomi, 
keda pääosjalikult koormakandjateks tarwitatakle, nagu loa- 
molidja kokueesiid. llletsloomadelt püütoirle loamatõugu 
guanako't ta willa päralt ja wäikelt närijat elajat ickinckil- 
I a't (tlkintlkiljat) ta naka päralt.

»?öga täktis on liin ka mäetäõ, lelt Andide mägestik on 
mineraalide poolelt wäga rikas, kääasjolikult kaewatakle liin 
kobedat, maske, kulda ja tina. Rannamadalikus leidub 
rikkaid la lp eetri lademeid ja laorte pääl luuri linnu
sõnniku lademeid, mis liit guano (gwaano) nime all täktla wäete- 
ainena luurel kulgc-l wäljo weetakle. Wabrikuiöästult ei ole liin pea
aegu olemaski. >Vabrikukaupa tuuakse liia Euroopalt ja Ükisriikidelt.

äuurem jagu linnadelt alub kiltmaal, mererannalt eemal. 
Kõige põkjapoollem riik on Kolumbia, Sogata päälinnaga 
(120.000 elan.).

Kolumbialk edela pool alub mägile maapinnaga wäike Ocua- 
dori rrik Quito päälinnaga. äee linn on raudtee läbi 6ua^a- 
quil'i (gwajakwik) lodamalinnago ükendatud. äelle riigi päralt 
on guano lademete poolelt rikkad 6alapagos'e laared (äuu- 
res ookeanis, üle li00 kilom. Ecuadori rannalt lääne pool).— 
Ecuadorilt lõuna pool alub keruu riik, neljalt riigilt kõige luurem 
ja rakwarikkom (umbes 5.000.000 elan.). Riigi päälinn Lima 
(liima, 150.000 elan.) on (all oo (kaljoo) sadamalinnaga raudtee 
läbi ükendatud.

Soliiwia piirid ei ulata mererannani. Majanduslilelt on 
lee mao wäke edenenud. Ainult mäetöä on liin täkeieponemile- 
wäärt.

(tiile.
Andide mägestiku lõunapoolses jaos alub Okile (tlkiile) ekk 

Okili riik, äelle mägestiku läänepoolled küljed ja äuure ookeani 
rannamadakk 19. lõunalaiule-kraadilt lõuna pool on Okile päralt, 
kuna Andide idapoolsed Küljed Argentiina päralt on. Andide mäe- 
lelg on mõlemate riikide wakel rajaks. Kaljulaorte kui ka manner
maa rannad on merekoolude tõttu wäga lapilised.

Okile põkjopoolles jaos on Kliima palaw ja kuiw, kus selle
pärast wõimata on põldu korida. äun alub lalpeetri lademete 
poolelt rikas Ata kooma kõrwe. Oõuna pool on kliima paras, ja 



325

sademeid on siin rokkesti. Lelle tõttu leidub rannaäärsetes moä- 
koktades palju järwi. Ekk küll Lindid liin madalamaks läkewod, 
sellegipärast on noä rotikete sadude tõttu enam lumega kaetud; 
ka suuri jääkugustikka leidub siin suurel armul. 47. lõunalaiuse- 
kraadi all ulatawad jääliugustikud kuni merekaldani. Andide 
mäeküljed on (kiles paksu metsaga kaetud. Alamates maakok- 
tades kaswawad alatikaljad tammed ja pukipuud, kõrgemates — 
mitmetseltsi okaspuud, iseäranis oraukaariad.

Lõuna ameerika riikide seast elab (kiles rakwast kõige pak
semalt, 4 milj. inim. Nendest on kaugelt suurem osa mestitiid ja 
kreoolid, karaja kliima tõttu on (kile riigi rakwas töökam, 
ettewõtlikum ning kakkajam kui teistes Kordiljeeride riikides, 
(kile keskmistes maakondades karitakte põldu, kelt põllupind on 
wäga wiljasigitaw. Liin koswatatokse Euroopa kõrswiljakid, 
iseäranis nisu, wiina- ja wiljapuid. Liin elab rakwalt kõige 
paksemalt ja asub ka riigi päälinn Lantjago (350.000 elan,).

Lõunapoolsetes maakondades elab rväke rakcoalt. Luuremalt 
jaolt elowad siin poolmetsikud indiaanlased.

Kaubandus on (kiles ülepää kõrgemale edenemise astmele 
jõudnud kui teistes Kordiljeeride riikides. Kõige enam weetakse 
salpeetrit rvälja. leiked wäljaweo-kaubad on kõbe, kuld, 
mask ja nisu, (kile sodamolinn Vaip araiso (^/alporaiiko) 
(tOO.OOO elan.) on äan-froncisko järel kõige täktkam Limeerika 
kaubolinn Luure ookeani kaldal.

Kokwokaridus seisab (kiles kõrgemal järjel kui teistes 
Lõuna Nmeerlka riikides.

Iroopika Löuna-kimeeriko.
Lõuna-Nmeerika idapoolses jaos, Koraiibi merest kuni lõuna

poolse pöärijooneni on peaaegu ükesugune palarv ja wäga niiske 
troopikakliima. kõkja ja lõuna pool on 2 aastaaega: wikmone 
ja kuiw. Ekwaotori läkedal, Ltmatkoonase jõe orus sajab wikma 
aasta läbi, Ladude rokkute tõttu on siin palju jõgesid ja ojasid, 
mis kõik kas Limatkoonase wõi Orinoko jõega ükinewad. Et maa
pind siin lage on, sellepärast on jõgedes weewool wäga pikaldane, 
ja kõrge weeteisu ajal uputawad jõed wäga laialt kaldamoid üle.

Kakke niiskuse tõttu on toimekasu? kiin wäga lopsakas, 
iseäranis troopikametsades. Lleid on jõgede laukkmaadei ja 
mägede idapoolsetel külgedel iseäranis palju. Looduse poolelt on 
kee Lõuna Limeerika jagu kõige rikkam. Kakwakt oga elab kiin 
wäga wäke. Metsades elawad indiaanlased, kes wäga madalal 
kariduseoktmel leikamad. loiduks püllawad nad omale metkos 
elajaid ja lindusid ning korjawad marju. Eurooplased kaswatawad 
istandustes kõiktugu troopikataimi: kokwi, kakaod, banaa
nisid, kuk kru-pilliroog u ja m.
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Venezuela (wenetiueela) ja 6u^ono (güjaana).
Iroopika Lõuno-bmeerika põkjapoolses jaos atuwad Vene

zuela wabariik ja 6u^ana alumaa. Loode ja kagu pool 
on maapind liin mägine. Mägede wokel on suur Orinoko laulik- 
mao. Mäed on suuremalt jaolt paksu troopikametsaga kaetucl. 
Lautikmaol olewaid sawannitid nimetatakse liin lj aa nad'eks 
(maata p. IKK. 54). Maapinna suuruse poolelt on Venesuela 
prantsusmaast ligi 2 korcla suurem, ratimalt elab liin aga ainult 
3 milj, ümber, Llendett on kaugelt suurem osa mestitlid, mulatid 
ja tlambocl. Eurooplasi leidub liin wäbe. kakwas elab suuremalt 
jaolt loodepoolsetes maakondades, Venezuela Kordiljeeride külgedel 
ja orgudes. Iroopikamets oa liin kobati maba raiutud ja ta 
alemal on suured kokmi-, sukkru-pilliroo-, banaanid e- 
ja k a ka o-istanduled. äiin alub ka Venezuela riigi päälinn 
Earacas (Karakas).

V?äke elab rabwalt ijaonodes, kus karja kaswatatakle. äiin 
ja lõal leidub palmipuu metsatukkasid, äiin elawate mestitlide 
ja kreoolide talud (ko^iendad) alumad jõgede lobedal, äiin kas- 
watatakle weileid ja bobuleid, kes karjakaupa Ijaanos wabalt 
peaaegu üsna ilma karjusteta ümber kulguwod.

Weel wäkem kui Ijaonodes elab rakwast Õunana mägisel 
maol. Eurooplasi leidub siin waiklel armul, kes mägedes kulda 
otsimad. bääle selle elawad siin neegrid ja indiaanlased.

Venezuela riik seilab 13 osariigilt koos. lööstulelt ei 
wõi juttugi olla. Kaubandus ei ole ka suuresti edenenud. 
Mälja weetakse kobwi, kakaod, kulda, loomi ja looma
na b k u.

Õunana mägise maa idapoolne jagu, Atlandi ookeani kaldal, 
on eurooplaste päralt. Loodule ja rabwa poolelt on lee maa 
naabruses olema Venezuela riigi sarnane, kannamodalik on wäga 
Viljarikas. Kuid palawa ja niiske kliima tõttu on eurooplastel 
wäga bädaobtlik siia aludo. Iseäranis möllab siin külmtõbi. 
äellcpäralt tuuakse siia töölisi istanduste paale Lõuna-Llafrikatt. 
Kõige enam kasmatatakte liin sukkru-pilliroogu. õunana 
läänepoolne jagu on inglaste, keskmine — kollondlas^e ja ida
poolne — Ea^enne (Kajenn) linnaga, prantslaste walitsuse all.

õl-asiilio.
Vene^uelatt lõuna pool atuwad brasiilia Ükisriigid, mis 20 

üksikust osariigist koos seisowod. brasiilia ei ole Euroopalt mitte 
palju wäbem, aga rakwast elab tiin ainult 30 milj, ümber. 
Loodute poolest jaguneb brasiilia kakte ososle: kõkja pool on 
Llmatioonate jõe lautikmaa ja lõuna pool — brasiilia 
mägine maa.
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ktmatsoonas on wee rohkuse poolest kõige suurem jõgi meie 
maakera pinnal. la allikaä on llncliäe mägcäez umbe5 80 kilom. 
äuure ookeani kalclalt eemal, la woolab iäa poole terroest Lõuna
ameerika mannermaalt läbi. Juba keskmilel jooksul on ta enam 
kui 5 kilom. lai, oma alamjooksul oga 30 ja enam kilom. äiin 
-on ta kuni 80 sülcto sügaw. la jõesuu on suure merelobe sarnane.

228. Asnalloonale soe ääreä elarvacl iocliaanlole^.

5uur kulk jSgelld woolawail läuna la pSklo poc>1! klmalloonale 
iükko la lellenäraN on temas oos!o läbi rokkesti mett, kakem- 
noalletelt karudelt on kio Negra käige täktlom Nmatloonote 
nzg> wõiwoö käige luuremod merelaewad 2000 kilom loeluult 
nl„^ noole ISlta. 5ellepääle waotamoto ei ole laewoloit im 
kaenud la Nmatloonole Kallas el alad wäga wäke linnu, lelt 
zägi waolab põliles troopikometlas.
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224. õ^tokuudi lugukaru mees 
õsaliidos.

Nmatkoonos woolab ekwoatori all, kus palju wikma sajab» 
selleparast on toimekosw selles jõgikonnas wäga lopsakas, Need 
troopikametlad (i^^woked) on kõige suuremacl meie maakera 
pinnal: nacl katawocl umbes poole Euroopa suurust maatükki.

Nakwalt elab Nmatkoonose selwastes wäga wäke: umbes 
600.000 indiaanlast. Nad elowad üksikute perede wõi külacle 
kaupa meikas, ebitowoci omale puuokstest kergeid kurtsikuid, 
sagedasti tulpade otla. pilt 77, IKK. 67). Mitmed sugubarud 
käiwad ibubolasti. Nende pää eluülespidamise sllikaks on mets
looma- ja kalapüük. Elajaid ja lindusid tabawad nad kibwtitatud 
nooltega ja odadega. Mitmed sugubarud ci tunne siiamaani weel 
rauda; oma nood, noolte ja odade otsad walmistawad nad luukt 
wõi kiwist. Luurte jõgede^ääres elawod indiaanlased on euroop

laste mõju all oma eluwiiljsid ja 
elukorda palju muutnud; nad on 
ristiusku, kannowad riideid, elawad 
kindlates elukobtodes ;a kariwod 
põldu. Nad koswatawod pääasja- 
likult puuwillo, maniok'i ja ba- 
taatikid.

Nmatkoonase põlistest metsadest 
weetakse gummit, biinapuu 
koort, kõiksugu kollilt waiku 
ja wärwilist puud wäljo.

Lõunapoolne brasiilia on madal 
kiltmaa, kus kuni 1500 meetri kõr
ged mäebarud suuremalt jaolt loode 
poolt kagu poole läbewod. Üksikute 
mäekorude wabel on laiad tasan

dikud, kus suured jõed kas Nmatkoonole jõkke wõi Mändi ookean» 
woolawad.

Jõgede kaldad ja mere poole pööratud mägede küljed on 
troopikametloga kaetud. Kuiwal kiltmaal metsa ei ole, waid 
ainult kawannid, mis kiin komposteks nimetatakse. Kam- 
posed on pika rakuga kaetud, Kokati leidub ka puid: 
põbja pool polmipuid ja lõuna pool okaspuid — 
araukoariaid. Maapind on kiin wäga witjaligitaw ja kliima 
kuiw ning terwe. äellepärott elab ka kuurem jagu brasiilia rak- 
wakt selle riigi lõunapoolses jaos.

Kakmas. Nagu teistes Lõuno-Nmeerika riikides, nii on ka 
brasjjlios suurem jagu elanikkudest mestitsid ja mulatid. Ka 
neegrid elab kiin patju. Eurooplasi ja selle maa endiste peremeeste, 
portugaollaste, järeltulijaid — kreoaklid — elab kiin wäbem, ekk 
küll wiimostel aastatel wäga palju eurooolasi on kakanud kagu
poolsesse brasiiliasse rändama. Nakwas kario siin suuremalt jaolk 
põldu, äiin koswatatakse juuretaimi, nagu m a n i o k'i, j a ms'j, 
bataotikid ning kartulid. Need on rakwa päätotduaineks.
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Kõige enam oga koswatotokle Brasiilias kokwi. Üle paole 
kõigest ilmaturule ilmumast kolimist tuleb brasiillast. Kompostes 
kasmatatakse suurel bulgoi mejseicl. lllägeärs kaematokse kuiäa 
ja teemanäikiwo. lööstus seisab braliilios meel maga mc- 
äalal astmel. — Kaubariclus on maga jõuclsasti eclenenucl. Kõige 
enam weetakse kokwi wäl^a (5antos'i linna kauäu) ning gum- 
m i t. Kõige täktlamoä laclomalinnac! on Kio äe I^ineiro (rioäe- 
ikaneero), brasiilia põõlinn (800.000 elan.), ja babia (250.000 
elan.).

La klataäärseä rjjgjä
Kaljukitle-pöörijoonelt lõuna pool on Ameerika mannermaas 

juba teine nõgu, Maopinä on siin suuremalt jaolt lage, ta läkeb 
oga lääne poole järk järgult kõrgemaks. Kliima on paros ja 
eurooplastele kobane. Ilkäa kaugemale lõuna poole, leäa wäbem 
on saclusiä ja seäa waekem on taimekasm. Iroopikametloä on 
koäunuä. Aenäe oleme! leiame lawannisiä ja lõuna pool rokt- 
laani (pampas). Ka loomoäe poolelt on pöõrijooneit lõuna pool 
olewatel moakonäaäel põbjopoollete trocpikomoaäega wäbe 
larnaäult. Wäga palju on liin wäkemaiä närijaiä elajaiä, kes 
ennolt taimeteroäega toiäawaä, ning robtlaones elutsewaiä luuri 
jooksjaiä linäuliä, millest na näu ekk Ameerika jaonalinä kõige 
suurem on. leäa peetakse aeäaäega piirotucl koplites (üle N/r 
milj, tükki) ta lulgeäe päralt, kääle lelle leiäub eurooplastest 
siia tooäuä weileicl ja k-obuliä, kes roktlaanes karja kaupa 
wobalt metsloomaäe miilil elukemaä ja liin wäga jõuälasti on 
liginenuä. Kokwos elab siin karjakaswatamilelt ja 
põllutööst.

See maa on kolme riigi: Argentiina*),  Paraguay (päragmai) 
ja Uruguay (ürugwoi) päralt. Kõige suurem ja rakmarikkam 
nenäelt on Argentiina.

*) Argentiina — babecta jõe maa.

j^gentuna.
lltaapinna suuruie poolelt on Argentiina keskmaalt 50 koräa 

luurem. Aakmolt elab liin oga ainult üle 7 milj. inim. kökja 
poolt lõuna poole on lelle riigi läbimõõt üle 31/2 tukat kilom. 
Sellepärast on ka kliima ja looäule poolest Argentiina põkja- ja 
lõunapoolsete maakonäaäe wokel kuur wake.

kõkjopoolne Argentiina on Paraguay ja Uruguay moba- 
riikiäe sarnane. kõk,a pool asumacl luureä troojiikametsaä ja 
nenäest lõuna pool iamonniä. kõkjapoollet Argentiinat niisutawoä 
karana jõgi ja kelle karuä. Kuiä nimekat, jõgeäes on wäkem 
mett kui Amatsoonele jões, ka ei wõi nenäe pääl nii luureä laewoä 
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Käia, lorana jõesuu, Lo kl ata, kuku ka Llruguo^ jõgi woolob, 
on merelake taoline nagu Amatloonase jõeluugi. La klata ääres 
oluwaä ka siinsed kõige täktlamad kaubalinnad: Suenos kiires, 
(õle t milj, elan.)*)  Argentiina päälinn ja Montevideo (üle 
300.000 elan.) Uruguay päälinn.

') buenos /tires (bueenos älres) — kääd õbud s. t. terme kliima.

Loodepoolse Argentiina wäkeled elanikud, indiaanlased, on 
jaolt poolkoritud, kes banaanisid, apelsiinisid ja matepuud koswo- 
towod, mille lebtedelt nõndan. karaguo^ teed walmistatakse, jaolt 
on nad meel metsinimesed, kes loomapäügist elacoad. — karana 
ja Uruguay jõgikonnas elab rakwast palju paksemalt, äiin leidub 
palju kuroopa otunikka, kes luurel mõõdul põldu kariroad 
ning karja kaswotawad. Maa karimilt kergendab asunik
kudele suur kulk raudteid, mis siin cviimaiel ojal ekitoti. Kõige 
täktlam raudtee-koru läkeb ida poolt lääne poole Lõuna Ameerikast 
läbi üle Andide mägestiku, Akonkogua «vulkaanilt mööda. la 
Likendab Luenos Airesk linna äuure ookeani kaldal olema Okile 
riigi Vaipa rai lo sadamalinnaga.

2Z0. 6 a u ck o d (gautlkod).

Argentiina keskmine jagu on roktlaos, mis siin pampa'ks 
nimetatakse, äee on tasane lagendik, wäikeste jõgede kõrwal 
leidub liin wäga palju soolajärrvekeli. Kliima on liin soe. Kuid 
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wikmo sajab nii rööbe, et puud koswada ei wõi. ka on kuiw 
kagutuul puukaswule möga bädaobtlik.

pampad on Argentiina kõige paremad maakobad, Ku5 rob- 
walt paksult elab, äiin elawad paäosjalikult mes titsi cl ja 
indiaanlased. pampas elawaid mestitliliä nimetatakse 
gaucbo'deks (gaussboLieks). Nad koswatowad lambaid, bobuiid 
ja weileid. ^?äljaweetawa i a m b a ro i 11 a poolelt on Argentiina 
Austraalia järel teine riik maa pääl. weileid tapetakse suurtes 
tapamajades ja meile- ning lambaliba saocleiakse külmanud 
olekus, sootatult wõi kuiwatatult wälja. Loomanabad, larwed, 
lorad, kondid ja kanäijobu on liin ka tõbilaks kaubaoineks.

Vl/iimalei ajal on Argentiinasse teiste eurooplaste karmal ile- 
äranis palju itaallasi alunud. Asunikud barimocl pampas 
põldu, lelt maapind on liin wäga wiljaligitaw. puuduliku niiskuse 
päralt ei la aga liin suuremalt jaolt ilma kunltlile niisutamiseta 
läbi. Kõige enam kaswatatakle liin nilu ja maili. ^väljawee- 
tawa nilu bulga poolelt käiwad ainult põbja Ameerika Übisriigid 
Argentiinalt ette, pampas ebitatud roudtee-karud tulewad kõik 
Buenos Aires'i linna kokku, äelle linna kaudu läbeb ka 
suurem jagu wäljaweetawalt kaubalt wäljamaale.

Argentiina kõige lõunapoolsemat jagu nimetatakse pata- 
goonia'ks. äee on kelkmile kõrgusega ning kõrbetaoline kilt
maa. kliima on liin palju külmem ja kuiwem kui pampas, 
äellepäralt on patogoonia suuremalt jaolt kidura taimekarwuga 
robtleas. äiin elawad poolmetiikud indiaanlased, kes ennait 
k a rj a k a s w a t a m i l e i t ja looma- ning kalapüügilt 
elotawod. Euroopa asunikud kaswotawad liin lambaid, küli, 
roeileid ja bobuleid. Vl/älja weetakle pääasjalikult iambawiIla 
Za pääle lelle meel lambaid, loomanabku ja linnululgi.

Argentiinalt kirde pool alud Paraguay waboriik. Maa
pinna luurule poolelt on lee riik kolm korda meie Eestimaalt 
suurem, rabwalt oga elab liin ainult H00.000 inim. ümber. Ela
nikud on liin suuremalt õlalt mestitlid ja indiaanlased ning rää- 
giwad indiaanlaste keelt. Ainult ametitailitustes torwitatokle his
paania keelt, niisama räägiwad leda keelt ka wäbeled kirjaoskajad.

Mao looja kliima ja lopsaka taimekaswu pääle waotomata 
seilab põllubarimine wäga madalal järjel. Ainult matepõõla kos- 
watamine on nimetamilewäärt, rmlle lebed täbllaks kaubaalneks 
on väikepõllupidajad, kelle käes suuremalt jaolt maa on. kas - 
watawad karja, pää läbikäimise teedeks on parana ja 
Paraguay jõed, mis Paraguay piirides ilma käresbkkudeta on.
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2Z1. laiu Paraguays.

Uiugua^.
Argentiinalt ida pool asub Uruguay wobariik. la on 

Estimaalt 4 korda suurem, Kakwait aga elab siin ainult üle I 
milj, Maapind an kidura puukaswuga künkline tasandik. Argen
tiina lawannidega tal sarnaclust ei ole. Kliima on terwe, kuid 
temperatuur muutub siin wäga ruttu ja sagedasti, kukalt werd 
indiaanlasi siin enam ei ole. äuurem jagu elanikkudelt on mes- 
titlid äuurmaa omanikud on kreoolid, kes oma luurte mõisate 
("SLtLnaiL") pääl weileid ja lambaid kaswatawad. äegawerd 
gauckod on nende juures karjosteks wõi koriwad oma taludes 
põldu, lelt wiimalel ajal on liin ka põllukorimine edenenud, 
walja weetokle weileid, lambaid, willu, loomanokku, 
liba ja muid korjalaoduli. Kaubad läkewad kõik Montevideo linna 
kaudu (300.000 elan.), mis ka riigi päalinnaks on.

Ülewaade.
Ida pool iakutab Ameerikat Z—6^2 tukande kilom. laiune- 

Atlandi ookean Euroopalt ja ssatrikolt, Idane pool 6 — 15 tukanle 
kilom. laiune vaikne ekk äuur ookean /laliolt ja /sultraoliast. 
äellepäralt leiti Ameerika üles alles 15 aastasaja lõpul, /sinult 
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Kaugel põbjas iäbeneb looäe pool Ameerika 
Aasiale, kus neiä omas kõige kiilamas 
kokas kuni 90 kilom. laiune Leringi wäin 
labutob. äiit kauclu oä ka elimeleä inimeleä 
Aaliast Ameerikasse tulnuä. Nencle suurte 
merecle pääle waatamota, on Ameerika lei- 
lukobt maga õnnelik, selt merelõiäu eäene- 
mile läbi,iseäranis ourulaewaäe tarwitulele 
wõtmile tõttu, on läbikäimine übelt poolt 
Ameerika ja teiselt poolt Euroopa ning 
täa-Aalia suurte kultuuriwoläoäe wabel 
wäga elamaks läinuä. panama kaanali 
awamile tõttu kaswab meel Ameerika 
täkttus, lest tema tarmitaäa on nüüä 
kõige otlem meretee Lääne-Euroopa ja 
täo-Aalia wabel. Ameerikat übenäawaä 
Euroopaga kõige kinälamaä ajaloolileä 
ja majanäuslileä siäemeä.

l<aubanäusiilt läbikäimist Ameerikas 
eäenäawaä põkja pool lopilileä mere- 
rannaä oma bääcle saäamatcga. Eõuna 
pool täiäiwaä merekääruäe alet laiaä 
ja lügawaä jõesuuä ning laewasõiäule 
kõlbulikuä weerikkaä jõeä.

päämäebaruä läbewaä Ameerika 
lääneranäa mäöäo põbja poolt lõuna 
poole. 5ee l<oräiljeeri abelmägestik 
on kõige pikem mägestik meie maakera 
pinnal. 5iin leiäub enam tulemägetiä 
kui teiste maailma-jaguäe mägestikkuäes. 
põbja- kui ka Eõuna-Ameeriko iäopoolne 
jagu on kiltmaa. Nagu meie lellest näeme, 
on Ameerika! küna mooäu moapinä: iäa 
ja lääne pool on moapinä kõrgem, keskel 
on laulikmaa. põbja Jäämere kaläalt 
wõib lõuna poole kuni Mexiko labeni 
rännata ja Lõuna-Ameerikos Orinoko 
jõelt lõuna poole kuni patagooniasle, ilma 
et tuleks mägestikult üle minna. — 
Mägestikkuäe ja kiltmaaäe all on umbes 
pool Ameerika pinnast ja laulikmaaäe 
oli teine pool.

Mi suurte lausikmaoäe tõttu on bin 
ka suureä jõeä tekkinuä, mis läbikäimiit 
üksikute maakonäaäe wabel wäga ker 
genäawaä. äelt Ameerika suurematel 
jggeäel on wäga lübike mägestikult wõi
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231. 
Läbilõige 

Lõuna am
eerika 

m
aapinnalt 

lääne 
poolt iäa poole 

16 Igunaloiuse-libi kaudu: pikkulem
õöt 

1:25 m
ilj., 

kõrgutem
õõt 1:2,5 m

llj.

kiltmaalt läbiwoolaw ülemjooks, kuna 
neil lauiikmaadel wäga pikk laewalõidule 
kõlbulik alamjooks on. Aäit. woolowad 
5auritka jõgi ja Mislislipi omal terwel 
jooksul laulikmaolt läb», mispärast nende 
pääl ka peaaegu kuni allikateni laewaä 
sõita wõiwoä. päälcgi on weelakkmeä 
Ameerika jõgikondade wabel nii madalas 
et wiimaseiä wäga kergesti wõib kae- 
wanäite abil ükenäoäo.

Ameerika läbimõõt põbjalt lõunani 
on üle 80.000 kilom., sellepärast leiame 
liin ka wäga mitmesuguse kliimaga 
maokobti. Kuiä põbjopooisete ja lõuna
poolsete maakoktode kliima wabel ei ole 
wake mitte nii suur kui Aasias. 
Aimelt puuduwad Ameerikas ida pooli 
lääne poole minewad mägestikud ja teiselt 
poolt mõjuwad kaugele mannermaa sis^e 
ulataw Mexiko labt ning suured järweä 
ja jõed kliima pääle. põbja Ameerikat 
on enam mannermoa-kliimo, sest põbja 
pool ei ole ta Pöbja-Iäämerelt pubuwate 
külmade tuulte eelt mitte kaitstud, kuna 
Lõuna-Ameerikol suuremalt jaolt mere
kliima on. Üleüldiselt on Ameerika 
kliima jobedam kui teiste maailma jagude 
oma. Kuid mitte igas paigas ei ole 
Ameerika kliima terwe. Iseäranis on 
lAexiko .Iobe ja Karaiibi mere ranna
maad bäwitawa kollatõbe asupaigad.

Ameerika on ainus maa
ilma jagu, mis külmast põbja- 
kljimowöäst lõuna paraja 
kliimawõäni ulatab. äelle 
pääle põbjeneb ka Ameerika 
taimestiku ja loomastiku mit
me kes idus. wäga tõbilatelt kultuuri- 
taimetest, mis Ameerika meile annud, 
olgu nimetatud: mais, kartulid, tomaadid» 
kakao, wanill, tubakas j. t. (Ameerika 
loomastiku üle waota Ibk. 61 ja 62).

Ameerika maapinna suuruse kobta 
elab Ameerikas wäbe inimesi (I j^j kiloni. 
7 in.). paksult elab rabwast Übisriikide 
kirdepoolses osas (kuni 150 in. I j^j kilom.). 
Kõige paksemalt elab rabwast mõnel
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AntiM loore!. — Ameerika elanikud on kollalt tõugu pärisrab- 
wacl: 1) põbjarakwad (nende leos eskimo cl kõige läbtsamad) 
ja 2) indiaanlased (18 ^ilj.). kaugelt suurem ola elanikkudelt 
on mujalt lisle rännanud wõi sisserändajate järeltulijad. Nendelt 
on üle poole kõikidelt Ameerika elanikkudelt walget tõugu 
(120 milj). Nluska tõugu neegrid ja mulatid (üle 30 wili.) 
elawad Übisriikide lõunapoolses jaos, Kelk-Ameerika saarte! ja 
Vraltiiias. Kollalt tõugu liiin > ali ja jaapanlasi (üle 200.000) 
elab kõige robkem Übisriikide läänerannas, pääle lelle leidub 
Ameerikas meel palju eurooplaste ja indiaanlaste legawerd 
järeltulijaid, mestjtlilid.

pääle mõne metsiku Indiaani luguboru on kõik Ameerika 
elanikud ristiusku, põbja Ameerikas on rabwas suuremalt õlalt 
protestandid, Kelk- ja Lõuna-Ameerikas katoliku usku.

äuur ola indiaanlastelt elatab ennalt loomopüügilt. Kultuuri- 
rabwad muretlewad omale päätoidult põilubarimilega. Aga 
ka karjakaswatomile pääle pannakse luurt rõbku, iseäranis 
Übisriikides, õraliilias ja Argentiinas. >^äga täktis on Ameerikas 
ka mäetää ning Übisriikide idapoolses õlas õitleb wabriku- 
tööstus.

Läbikäimileteedelt on Ameerika wäga rikas. Iseäranis 
libe on raudtee-wõrk Übisriikides.

Ameerika kaubandus on nii jõudsalt edenenud, et ainult 
kuroopa oma temalt weei üle käib.

5. Austraalia ebk Okeaania.
Austraalia seilab kolmelt jaolt koos: Austraalia manner

maa, teda põbja ning ida poolt piirarv papua — Uue Mere
maa saarestikkude look ja polüneesia saarestikud.

Austraalia („LSunamao«) on kõige wäiklem maailma jagu 
(9 milj. jH-kilomeetr.). Kõikidelt maailma jagudelt on Austraalia 
ainuke, mis terweit maakera lõuna poolkeral asub. Austraalia 
mannermaast läbcb põigiti läbi lõuna-päörijoon.

Austraalia on äuurclt ja India ookeanilt ümberpiiratud. Kaldad 
on siin meel wäbem lopililed kui Aatrika omad. Labti ja pool
saart on wäga wäbe; kõige suurem poolsaar — 3 ork — 
on põbja pool, ääällamas on ka kõige lügawamalt mannermaa 
sisse tungiw labt — Karpentaaria. leine lurr labt on 
Austraalia labt lõuna pool. äiiski leidub Austraalia 
kallastel baid sadamaid.

leisteit maailma jagudelt on Austraalia ainult Aasiale kaunis 
läbedal. Kaugus nende wabel on umbes 2'/z tub. kilom. oga mõlema 



336

mannermaa wotiel on palju luuri ja wõiklei6 laari. Kõige luu- 
rem nenäell onUus6uinea laar, Llallraolialt maäala Iorre 5' i

132. /laltraalia kaart.

wäina läbi loliulolucl. Lõuna pool on niilamo moclal 8ols'i 
wõin, mis lasmaania laarl flaltrao!ialt laliulab.
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Austraalia mannermaa.
Maapind. Austraalia on 300 meetrit kõrge kiltmaa, Lelle 

kiltmaa ääred on kõrged, kuna ta kelkpoole laumoks läkeb. 
Kõige madalamal kokal aluwad mõnecl soolase meega järwed. 
Kiltmaa on ida ja lääne pool kõige kõrgem ja ta weertel on siin 
järlud kallokuä. idapoolses jaos tõuseb kõige täktsam Austraalia 
mägestik taewa poole, Austraalia Alpid (äie 2200 meetri k.). 
Austraalia Alpidelt põkja pool aluwad madalamad äiniled 
mäe cl lambi mäetippudega, mis aga järsult merekalclale alla 
langemad. legewaid tulemägesid ei ole Austraalias mitte.

Kliima. Austraalia asub lõuna poolkeral, sellepärast läkewad 
sääl aastaajad meie omadest lakku: kõige soojemad kuud Austraa
lias on jaanuar ning weebruar, kõige külmemad — juuni ning 
juuli. Austraalias on suuremalt jaolt mannermaa-kliima. lem-
peratuuri rvakeldused on wäga suured, iseäranis mannermaa kes
kel : suwel tõuseb palawus üle 50° (., kuna talwel temperatuur 
0 pääle langeb. Austraalia kliimas on iseäranis kuiwus lilma- 
pcustew. Ainult põkja- ja idapoolsetel mererandadel sajab mõni
kord rängasti wikmo. Mida lügawamal mannermaal, seda kui- 
wem, sest niiskust, mida tuuled Luurelt ookeanilt ükes toomad, 
takistawad kõrged kiitma» ääred edali tungimast. Kelk Austraalias 
lajab niisama karma wikma kui teistes kõrbetes.

löecl. Kuiwa kliima toitu on Austraalias wäga wäke jõgesid
ja nad on kõik mee poolelt woeled. Lumel kuiwawad nad sage
dasti üsna ära, wõi jääb nendelt ainult järwekeli wõi weelompilid 
järele, mis üksteisega mitte ükendules ei seila. Lellewastu aga
pailuwacl nad wikmaajal tugewosti, 
tungiwad üle kallaste ja sünnitowacl 
weeuputuli. Niisuguseid jõgesid nimeta
takse creek'icleks (kriikideks). Ilegi 
praegune kõige suurem Austraalia jõgi 
Murray (märre) oma pika jõekaru 
varlingiga ei ole palju teilt laadi, 
lemas on ainult selle tõttu wäke 
rokkem mett, et ta allikad mägedes 
oluwad. Laewasoiduks ei kõlba 
Austraalia jõed mitte. Murra^ pääl 
wõiwad ainult lootsikud käia.

laimekalw. Kuiwa kliima tõttu on 
suur jagu Austraaliast kibuwitsapõõlas- 
tega kõrwe, roktlaas wõi lawann. 
Metli leidub suuremalt jaolt ainult 
põkja ja idapoolsel rannamaal.

Austraalia roktlaantel on isemoodu 
kuju: päratu luured maatükid on 
kõiksugu okaspõõlastikuga („lkrub«) 

^LsärteLäus.

235. kukolüptule puud.
22
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kaetuä. Iseäranis põkja poo! kaswab lkrub nii tikeäalt, et wõi- 
mata on tatt kõdi pääleäo. Kokoti koswod ikrubi oleme! kõrva 
roki wõi niilugulec! toimeä, mi5 looiorikolt moapinäa armastawaä.— 
5!ultraolia mannermaa läänepoolse ja keskmises jaos oluwoä 
suuremalt õlalt täitsa ilma toimekaswuta kõrbeä, milleäelt läbi- 
päälemine iseäranis raske on.

2Z6, Austraalia metsas.

Neiä puicl, mis Austraalia metlaäes koswawaä, ei leiäu teistelt 
maailma-jaguäelt. !<õige enam koswawaä liin kuni tOO meetr. 
kõrgeä kummipuu ä, mitmetlugu eukalüptuleä, arau- 
koariaä ja puutaolileä sõnajala ä. llletlaä näewaä liin 

/ilemooäu wälja: wäkele nüskule tõttu seilowaä puuä õreäolt, 
nenäe lekeä on kakwatanuä ja nagu pleekinuä ning kallikat wõi 
kelelinikot karwa. äageäasti ei ole lekeä mitte oma laia küljega 
päikese poole päöratuä, waiä serwaga, et lelle läbi niiskuse ära- 
ouramilt wäkenäaäo. äelle tõttu on Austraalia metlaäes wäke 
marju. Kalulikkuäe toimeäe poolest on Austraalia wäga waene. 
!<õik kultuuritoimeä (kõrswiljaä, wiljapuuä ja m.) on eurooplaleä 
liia ükes toonuä.
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Loomad. Austraalia loomadel on teiste maailma-jogucle loo
madega wäke sarnadult. Neid loetakse ise ringkonda. Neid loomi, 
mis teistes maades eluNod, ei leidu siin ülepää mitte. Enne 
eurooplaste siiatulekut ei olnud siin ei kabjaelojaid, ei närijaid 
ego atlwilid. kiskjatelt loomadelt leidus liin ainult metskoeri, 
dingo'lid, keda, nagu näka, juba enne eurooplaste siiaalumilt 
Austraaliaste oli toodud. kõikide nimetatud loomade asemel 
elawad Austraalias kukkurloomad. Nad on oma nime kõku- 
oluselt kotilt-laanud, kus lees nad oma poegi kaswatawad. Oma 
wälimile kuju ja eluwiisj poolelt on maga mitmet leltli kukkur- 
loomi olemas. Llende leos leidub kiskjaid elajaid, taimeloäjoid, 
puude paol ronijaid ning muti moedu maa sees elawoid. kõige 
suurem nendelt, känguru, on inimese suurune, kuna kõige 
wäkem meie kiirelt mitte suurem ei ole.

Austraalias elawad ka nõndanimetatud lindelajad: nokk- 
siil ja nokkeIajas. Neid leidub ka lasmoanios ja Uue Ouinea 
saarel. Oma nime on need elajad lellelt laanud, et nendel nina 
alemel linnunokk on ja et nad linnu moodu munewad.

Austraalia lindude leas on ka mitmed niisugused, keda mujal 
ei leidu: mult luik, menuura ekk konnellaba, tutiga 
papagoid ekk ka kadud. kökjapoolletes troopikametlades 
leidub toredat paradiisilindu, sawanNides aga Aafrika jaana- 
linnutaolist eemu't ekk kalauri. (^/aata pildid IKK. 63).

Loomi, keda inimene wõiks taltsutada ja Koduloomaks tar- 
witada, ei ole Austraalias olemaski, kõik koduloomad on euroop
lastest liia toodud. Mitmed nen
delt, nõgu lambad, kobuled 
ja kodujänesed on liin wäga 
jõudsasti liginenud, wiimaled 
nii jõudsasti, et nad rakwale 
nutikuseks on saanud.

Kakwas. Austraalias elab 
karwemalt rakwast kui teistes 
maoilma-jogudes (üle 6 milj. in.). 
äuurem jagu elanikkudelt (900/o) 
on walget tõugu ja Euroopalt 
liia ulunud inglased. Musta 
tõugu an Austraalia päriselani- 
kud, keda weel 200.000 ümber 
olemas on. Llendel on mustad 
juuksed ja suur ning tike kobe; 
ikunakk on nendel tumepruun, 
peaaegu mult; jalad ja käed 
nõrgad. (^. pilt 75, IKK. 65). 
VOaimIilelt seilab Austraalia päris- 
rakwas madalamal altmel kui

237. Lõuna-NullraaUa päriselanik.Aafrika neegrid ja äuure ookeani 
22*
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saarte elanikud. äelle eest on nendel oga wäga terow silma
nägemine ja kõrwakuulmine. kääle mõne juuretoime ei ole 
Austraalias söödamaid taimi olemas, sellepärast oli eurooplaste 
siiatuleku ojal oustroallastei põllukarimine täitsa tunämato. Aenäe 
elu ülespidamise allikaks on looma ning kalopüü-r, milles nacl 
wäga osawaä on. äööiri austraallased ei woli, nacl söömad isegi 
putukate rööwikuid. l<ekakatteks on nendel puukoorest põll, kuna 
naä õlade ümber wabest ka kängurunobka konnawaä. Oma 
silmnäo wärwiwaä naä wolge, punale ja musta märgiga kirjuks, 
ja oma keka kaunistawaä naä tätoveerimise läbi.*)  Oma libtsoiä 
elubooneiä walmistawod naä puuokstelt, milleäe ollod maa sisle 
pistetakse ja päält puukoorega kinni kaetakse, äagedasti tarvi- 
tawad naä ulualusena ka koopaiä ja õõnsaiä puutüwelid. (^aata 
pilt 76, lbk. 67). luid sütitawaä naä kabe kuiwa puutüki 
Sõrumile läbi.

*) lätoweerimileks nimetatakse ibunada kaunistemilt, kus nabasse 
tebtuä kergetesse baawadesle mõnda wärwiollult õõrutakse, millelt wärwi- 
sjsed armid järele jääwad, mis mingisugust joonistult kujutawad.

Eurooplased on Austraalia pärisrobwast kaugele sisemaale 
tõrjunuä. losmoonia saarel oga neiä täitsa ära bäwitanuä.

kollalt tõugu rakwast on Austraalias wäga wäke, suuremalt 
jaolt tiiina ja Jaapani täälileä.

Austraalia alumaad. Austraalia mannermaa on 5 asumaa 
wakel ära jaotatuä. Igal alumaal on ile oma walitsus ja oma 
seaäuleä. Iga osumaoä waktleb Inglise kuninga poolt nimetotuä 
kuberner. Ükes lasmaania saarega on Austraalia alumaadel kokku 
llkine parlament, ja kõikide alumaad^ üle walitteb Inglite kuninga 
poolt nimetatud kindralkuberner. äee alumaade kogu (Inglile 
keeli ..l^ke Oommonv^eLltk ot ^ustralia") on peaaegu ileseisew.

ttarimileks kõlbulikku maad leidub mererandadel, sisemaal 
on aga ainult kunstliku niisutamise abil wõimolik põldu korido. 
kakwas kaswatab siin suurel mõõdul korja, pääasjaiikult lambaid, 
nende kõrwal oga ka weiseicl ja kodusid.

Karjakoswatamise kõrwal on mäetäõ Austraalia elanikkude 
kõige täktlam tõäkaru. äiin leitud kulla poolelt on Austraalia 
kolmas riik maa pääl. l<õige rikkamad kullakoewondused on 
Lääne-Aultraolias, Koolgardie (kuulgordi) juures. Edela
poolses Austraalias leiti wiimatel ojal ka kallid kiwa. l<iwisöe>, 
wote- ja kõbedakoewanduled on nimetamilewäärt.

koidu karitakte Austraalia lõunapoolses jaos, kus nilu 
külwatokse, ja põkjapoolletel rannamaadel, kus puuwilla ja 
lukkru-pilliroogu kaswotatakse. vabrikuid on Austraalias 
wäga wäke; wabrikukaupa weetakse siia Euroopalt ja Ameerikast. 
Austraalia kaubandus on wäga täktis. Välja weetakse lomba- 
willu, kulda, li ka, nilu, wõid ja puid. l<õige täktlomad 
Austraalia sadama- ja kaubalinnad on S^dne^ (lidni, 650.000 ei.),
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Melbourne (melbõrn, 600.000Z elan.) ja Aäelaiäe. Mies ala 
Austraalia elanikkudelt elab linnas. Linnad on üksteisega ja sise
maaga raucltee läbi übendatud. Merealused telegraafid ükendawad 
Austraaliat Aasiaga, Ameerikaga ja Uue Meremaaga.

Aabwakoridus seilab liin kõrgemal jõrjel kui ilegi Inglismaal. 
Ulemalnimetatucl 3 luures linnas kui ka ttobart'is, losmaania 
saarel, akumad ülikooiicl. Uobart on ka oma puuwilja-aedade 
poolelt täbelepanemile-wäärt.

Austraalia laareä ekk Okeaania kitsamas 
mõttes.

Looduse ja rabwa poolelt jaotatakse kõik Austraalia saared 
kolme koguste: Melon eeiia, Uus Meremaa ja polüneesia.

Melaneelia.
Melaneesiaks nimetatakse Austraalia mannermaalt kirde pool 

olewaid laarcstikka, mis lorreli maina ning Koralli mere läbi 
temalt labutatud on:Uus6uinea, 6is marki saarestik, 
äaalomoni saared, Uue ttebriidi saarestik, Uus 
Kaledoonia ja sidlbi saarestik.

Mmetatud saarte sealt on Uus 6 ui nea kõige suurem. 
Oma suurule poolelt (800.000 LI)-ki!om.) on ta teine laar meie mao-

2Z8. papuocl äaalamoni saartelt.
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kera pinnal ja kesti- ning Lätimaalt peaaegu 10 korda suurem. 
Kõik ülemal nimetatucl saared on mägised. Oma looduse poolelt 
on need saared lüliks Austraalia ja Aasia wakel. 5i>n szjab 
palju wikmo, mille päralt ka suurem jagu maapinda lopsaka 
troopikametlaga kaelud on. Melaneesia loomadel on Austraalia 
söömadega palju sarnadult. Mida kaugemale ida poole, seda 
waelemad on need saared oma taimekasmu ning loomatõugude 
poolest. Uue Uerbiidi saartel puuduwad imetajad loomad täiesti.

Nimetatud saarte musta tõugu elanikka nimetatakse papu a'tekr. 
5ee nimi tuleb malaikeelselt sõnast pLpuvvak, mis .käkarot, säbo- 
rat, kräsujuukselist" täkendab. Aakwa järele nimetati ka neid 
saari Mel a n e e s j a'k s (Oreeka keeli melas — must, neesos — 
laar). Oma mälimule poolelt on papuod neegrite sarnased, 
lkunakk on nendel tumepruun; mustad krälujuukled koswawad 
wäga pikaks, niisama ka kobe; nina on nendel lai, weidi alla
poole käänatud, äagedosti ei ole papuadel kekokatet olemaski. 
Mõne saare pääl kannawad nad palmilektedest punutud põlle, 
äellewastu on aga nende juuksed wäga keeruliselt ja kunstlikult 
põimitud. ^?äga suurel mõõdul tarwitatokle liin ka mitmesuguseid 
õlelt, konnakorpidest j. m. wolmistatud kaunistusi, kapuod ela-

2Z4. waiaäe pääle ebitatuä küla Uue-Ouinea kaarel, 
kespool on kealtmaa lootsik, kõrwal ujuwa küljetoega, mis lootsikut ümber

mineku eelt kaitseb.
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road neljanurgelistes ekk ümmorgustes onnides, millede katused 
peaaegu maani ulotowad. Iseäranis Uue Ouinea saarel ekita- 
takse sagedasti onniiid ka jõgedes wõi mererannal tulpacle wõi 
maiade paale wee sisse, papuad elawad põllukarimikest ja kala
püügist. äiin leidub igalpool ka akus- ning laagopalmi- 
puid ja b a n a a n i sid. Koduloomadest kaswatawad papuad sigu 
ja kanu. papuad ei seila mittr' kõige aiamai kari- 
dute astmel: naä oskawacl lawilt kõiksugu anumaicl walmistado, 
micla naä ilulate kirjaäega kaunistawaä. Oma sõjariistu walmis- 
tawaä naä enamasti kiwilt. äuuremait alalt on nenäel 
metalliä tunämata. Oma iseloomu poolelt on naä kaunis 
kõwasüäamelileä.

Kõige täktsam wäljawesaine onparadiililindudenakad. § 
Ola äaalomoni saartelt ja själki laareä on inglaste 

päralt. Uikklademete poolelt taktis Uus Kaledoonia on 
prantsuse alumaa, kuku kurjategijaiä koristuseks elama laaäetakse.

Üleüläilelt elab eurooplasi nimetatuä saarte paal wäke. Uaä 
kaswatawaä istanäustes lukkru-pilliroogu, puuwilla- 
põõlalt, tubakat ja palmipuiä. löälisteks istanäustes 
on kartlikult saarte päriselanikuä popuaä. iseäranis täktsaks 
kaubaoineks on siin «kopra", — kookuspäkklite kuiwatatuä 
seemned. koprat weetakse suurel kuiga! Euroopasse, kus tast 
kookusõli pressitakse, millest seepi Valmistatakse. Ülejäänud 
kestasid tarwitatakse loomatoiäuks.

HUuä Meremaa.
Uus Meremaa on peaaegu 3 koräa nii suur kui kesti- ja 

Lätimaa kokku. la seisab kabest saarelt koos, äiin leiäub palju 
kustunuä ja tegewaiä wulkaane, geiseriä, kuuma wee ailikaiä ja 
järwe. Lõunapoolse suurema saare loodepoolset kallast määda 
iäkewoä eäela poolt kiräe poole üle 4000 meetri kõrgeä Uue 
Meremaa Mpiä. Mäetipud on siin igawese lumega kaetud 
ja nende wakel asuwaä suured jääliugustikuä.

Uus Meremaa asub parajas kiiimawöös. äaartei on üke- 
tugune niiske merekliima, sagedate tormidega. Kliima poolest on 
lõunapoolne saar wäga Inglismaa lõunaranna sarnane.

Loomade ja taimede poolest ei ole Uus Meremaa mitte 
wäga Llustroolia mannermaa sarnane, Eukalüptuse- ja akaotlia- 
puude ning puutaoliste sõnojalotaimede asemel kaswawad liin 
alatikaljad puud ja okaspuud.

pääle nskkkiirte ei ole siin imetajaid loomi olemas. Lindudest 
on k i w i - k i w i. täkeleponemile-wäärt. (Uaata lkk. 63, pilt 5).

Uue Meremaa pärisrakwas maoori'd on kollast tõugu 
malailosed. Eurooplaste siiatuleku ajal olid mõlemad saared 
maooride käes. Kuid weriles lõjas eurooplastega käwitati maoorid 
Lõunapoolsel saarel koopis ära. Jaolt on nad ennast ka euroop
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lastega legonuä. äuure ookeani saarte Malai tõugu elanikkuäesk 
on moooricl kõige suuremate rvaimuonnetega rakwas. Naä on 
kõrge kaswuga inimeselt, kellel tätoweerimise tõttu maga metsik 
nägu on. Maoorilt koriwaä põläu ning koswatawaä korja. 
Curoopa elanikkucjega, kecla siin üle 900.000 in. elab, on nenäel 
ükeluguseä õiguleä. Kaugelt suurem oko eurooplastest on ingla
selt. Nagu /tultraalia mannermaal, nii kaswotawaä nacl ka siin 
korja, pääosjalikult lam bailt (üle 20 milj.). Korjasoaäustelt 
weetakse kõige enam lamb'awillu ja külmonuä liba Inglis
maale. Karjakoswatamile kõrwal on siin weel mäetöõ nirne- 
tamisewöärt (kuilt ja kiwilüli). laimeäelt on Uue Meremaa 
lina kõige täblsam. la kiuäuäelt walmistatakse wäga tuge- 
waiä köisi.

Uus Meremaa on iseseisew Inglise osumao. la üle walitseb 
robwa poolt walituä saaäikutekogu. Kabwokariäus leitad siin 
wäga kõrgel astmel. /tucklanäi (ooklenäi) linnas on isegi 
ülikool.

polüneesia.
Ülewalnimetatuä saartest iäa pool olewaiä saarestikka nime

tatakse polüneesj a'ks (Ureeka keele sõnaäest: pol^s — palju 
ja nessos — saar). Kaugelt suurem osa nenäest saartest asub 
palamas kliimawõös. Naä on kas tulemägeäe sünnituselt wõi 
korollielojate tegewuse läbi tekkinuä maäalcä (3—4 meetr. üle 
merepinna) rõngassaarelt, mille keskel järw („iaguuna") on. 
(w. pilt 87, Ibk. 77). t^äga sogeäosti on ka wulkaanise laare 
ümber korollilaar tekkinuä, wõi wulkoanist saart piirawaä wee- 
aluleä koralliroknuä, mis laewoäele wäga bääooktlikuä on.

polüneesia saartel on übesugune, pebme ja terme kliima. Ck 
meri iäbeäal, siis ei ole liin ka borilikku troopikamoaäe kuumust^ 
ka järluä temperatuuri muututelt puuäuwaä liin täiesti. Ztosta- 
aegaäe wabel wabet ei ole. /tõsta ümber walitseb übesugune 
suwi, kus 'loojamõõtja umbes 260 ( marjus näitob, ja pubub 
übeluaune paslaatituul. Kuiä wabel mõllawoä liin ka kongeä 
marutormiä. /tõsta ümber sajab robkesti wibma, mägistel soortet 
kõige enam mäelatwaäei, kuna ranäaäest ainult iäaronnas küllalt 
wibma sajab, kuna läänerannas saäemetelt puuäus on.

laimekosw on polüneesia saarte kekwal lubjakiwisel pinnal 
üksluisem ja waelem kui boribkult troopikamooäes. Igolpoo! 
leiäub liin kookus-palmipuiä, lest merelaineä ja mere- 
wooluä kannawaä selle puu wilja llbe laare rannalt teile ranäa.

pilt 57, Ibk. 53). Kobwa täbtloks toiäuoineks on Ieiwopuu 
wili. Kolmelt puust jätkub übe inimese alaliseks toitmiseks. — 
toomatõuguäe poolelt on neeä saoreä ka wäga woeseä. Hinäuliä 
on liin kaunis palju, lett linnult lenäowaä kergesti übe laare 
päält teile pääle.
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240. 5eiwapuu.

Kotiwas. polüneesia pärisrakwas, polüneeslased elik 
kanaakicl, on kollast tõugu malailaled. tkunotlk on nendel kele- 
kollakos- wõi rotie- 
kos pruun, otsaesine 
mactol, nina lai ja 
juuksed mustad ning 
sagedasti käharad. 
Nacl on suuremalt 
jaolt wäga ilusad 
inimesed, taimkat
teks on nendel kas 
ainult põll wõi puu
lehtedelt wõi okstest 
punutud ülikond. 
Noisterohwad ehi- 
wad ennast lilledega 
ja konnakarpidelt, 
kondilt j. m. wal- 
mistatud kaunistus

241. ^anaaki naine.tega. Ka tätowee-
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242. kolüneeslaste laew (lõnga saarestikult).

rimine on siin iga! pool pruugiks Nagu kõik malailaseä, 
nii on ka polüneeslased bäää mer^mekeä; sellepärast on naä 
ka teeä nii kaugele leiänuä. Kalapüük on weel praegugi 
nenäe päätää. kaale selle boriwoä naä põläu. praegu on 
neeä saoreä kuroopa riikiäe alumaaä, ainult Nawai saarestik 
ja mõneä äamoa saareä on PSbja-Nmeerika Übisriikiäe 
päralt, walget tõugu inimesi elab siin weel wäga wälie, ainult 
ttawai saartel on neiä robkem kui pärismaalasi, kurooplaleä 
asutawaä siin istanäusj, kus puuwilla, lukkru-pilliroogu 
ja tubakat koswatatakse. pääle selle on nenäel saartel loewa- 
lõiäu Kokta suur täbtlus, sest liin peatawaä äuurelt ookeanilt 
lädisõitwaä ourulaewaä.

polüneesia saarte leolt on 5amao saareä kõige täbtsamaä. 
Nenäest on Upolu saar Npuo linnaga kõige suurem. läbiti 
saarestik on inglaste päralt, polüneesia saarte sealt on ttawai 
saareä kõige luuremoä (nenäe moapinä kokku on umbes nii suur 
kui Eestimaa 4 põbjapoollet maakonäa). Nabwalt elab liin üle 
200.000 inim. Kõige täklsam linn on ttonolulu. ttawai 
saarestik on wäga mägine. 5nn leiäub kuni 4 kilom. kõrgeiä 
tulemägeliä. — ^älja weetokle lukkrut, riisi ja banaanilt ä.
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6. tdntarkti mannermaa.
flkandi ja India ookeani lõunapoolses jao5 leidub ka üksikuid 

Wäikseid saarekesi, kus inimesi paal ei ela. Nad on kõik tule 
mägede tegewule läbi sündinud, walaskalapüüdjad peatawad 
Wakel nendel saarekestel. ^?eel kaugemal, kaljukitse pööri 
joonest lõuna pool, asub maakera lõunanaba ümber suur 
Antarkti ekk Lõunanaba mannermaa, äee maailma jagu on 
nii kõrgele üle merepinna kerkinud, et ta paksu jääkorraga kaetud 
on, mis mitte ilmaski ära ei sula. 3 läliugustikud ulatawad siin 
igalpool kuni merekaldani. äellepäralt on selle ilmojao uurimine 
wäga raske, ka tegewaid tulemägesid on siin täkele pandud, 
läkelepanemise-wäärt on siin kiwisäe-lademed, mis troopikametta 
puudest on tekkinud ja sellest tunnistust annowad, et see man
nermaa Maaosti troopika-kliimawöäs on asunud.

Irüktweacl,
Mis enne raamatu tarwitulele wõtmilt tulewad ära parandada.

ckk. on trükitud peab olema
4 5 rida ülemalt rokuaeda roktaeda

10 3 „ „ seinade seinte
15 3 , „ E 80 meetr. E 120 meetr.
. 4 „ , 120 meetr. 80 meetr.

16 4 „ alt nurkakid nurki
24 5 « „ lubja lupja
25 5 „ . (Aruküla juures, lartu 

läbedal) .
(Unikülas, äangaste kikel.)

d, 4 uus ja mana 
..laewakoda"

5uur ja V^äike ..laewas- 
koda"

33 13 . »
74 13 „ ,

päewakanna 
nimetatakse

päewkonna
nimetatakse iseäranis luure

84 14 ., ülemalt (..moreenid") («moräänid" ekk .mo
reenid"

147 5 „ alt on wälja jäänud: llloeladwal asum raudtee-jaam on
kõige kõrgem inimeste eluale Euroopas, ligi 3460 meetrit üle merepinna. 

„laene" alemel on igalpool ..laine" lugeda, 
„soem" „ „ ,, «koojem »
«looiid" „ „ „ „soid„ «
,teekid" „ „ ,. „teid" »
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