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I. AaupunKi

?^Misttl_li, Wenäjän waltakunnan toinen pääkaupunki ja
Keisarin asuntopaikka, on nuorin Europan pääkau-
pungeista. 169-muotisen olonsa aikana on Pietari

ihmeteltärvällä nopeudella kasmanut laajuudessaan, kauneu-
dessaan ja komeudessaan, niin että se tätä nykyä on suu-
rimpia, kauniimpia ja merkillisimpiä paikkoja maailmassa,
joten sitä useasti ja syystäkin sanotaan Pohjan Pa.myra'ksi.
Mitä mesi-yhdistysten paljouteen tulee, sopii asettaa sitä
Amsterdamin, Tukholman ja Venetsian jälkeen. Seitsemän-
toista mesihaaruetta ja kahdeksan kanamaa halkaisee sen ja
sen ympäristön ristin rastin, ja noin neljännen osan kau-
punkia piirittää Suomen lahti. Wiimeisen, m. 1869 teh-
dyn, mäliluivun mukaan, oli kaupungissa 669,734 asukasta,
joista noin 580,000 Venäläistä, 50,000 Saksalaista, 21,000
Suomalaista ja Ruotsalaista, 12—15,000 Franskalaista,
5,000 Englantilaista ja Amerikkalaista, sekä melkoinen luku
Juutalaisia, Tatarilaisia, Armenialaisia, Italialaisia, Kreik-
kalaisia, Espanjalaisia y. m. Kaupungissa on 500 katua ja
amointa paikkaa, 92 siltaa, 92 kirkkoa, 158 rukous-huonetta,
sekä 9,200 kartanoa, joista moniaissa asuu yli 1000 ihmistä.
Kaupungin hallituksen etupäässä on tätä nykyä kaupungin
prefekti (gradonatschalnik), joka samalla on poliisin päällikkö;
tämän alaiset päällysmiehet pitämät järjestystä 13:ssa kau-
pungin-osassa, mitkä taasen jakautumat 38:aan kortteliin.
Kussakin tällaisessa korttelissa on mahtikonttori. Taloudel-
liset asiat hoitaa pormestari (golomu) ja »valiokunta. Laki-
suhteissa on kaupunki jaettu 30:een rauhatuomari-kuntaan.

I
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A.
Mdresst-Konttsri: S. Sadomaja- ja S. Podjatschestaja-katu-

jen kulmassa, ilmoittaa kaupungin asujainten asuinpaikkoja.
ManlUkU. Wenäjällä on mielä moimassa Julianin ajan-

luku, joten siellä ajanlaskussa ollaan 12 päimää jälem-
piinii muuta Europaa.

Mvnettw<-f. Tamallisimpia ajoneumoja omat: droschfat, ka-
leesit, sekä kahden ja neljän istuttamat katetut maunut.
Hinnasta on sopiminen ajurin kanssa. Lyhyemmiistä mat-
kasta maksetaan, droschkasta 15 kop. ja katetuista Mau-
nuista päimässä 2 r. 50 kop. ja enemmänkin.

Akatemiat: Medilo-kirurgillinen Akatemia, Wiip. p. esikaup.,
lähellä Liteini-s., on keisari Paamalin perustama m. 1799.
Siihen asti oli Wenäjällä ainoastaan Pietari I:sen pe-
rustamia lääkäri-kouluja, jotka olimat yhteydessä hospi-
taalien kanssa. Niiden tarkoitus oli kasmattaa ainoas-
taan wälttäwiä haama-läMreitä; kaikki marsinaiset lää-
kärit olimat ulkomaalaisia. W. 1835 järjestettiin mediko-
kirurgillinen akatemia uudelle kannalle. Siinä ei lueta
ainoastaan niitä oppi-aineita, jotka suorastaan kuulumat
läiike-tieteesen, tämän sanan marsinaisessa merkityksessä,
maan myös farmasia- ja eläinlääke-oppia. Akatemian
kummassakin osastossa on 14 professoria, 8 apulaista, sekä
ylimääräisiä professoreja. Oppilaiden luku lienee tätä
nykyä 8 eli 900.

Meri-akatemia, W.-0., Neman kaji, 11 l.
Sota-akatemiat: 1) Insinööri-akatemia, katso

Wanha Mihaelin palatsi. 2) Kenraali-staapin-akate-
mia. Englantilainen kaji, 32. 3) Tykkimäestön-aka-
temia, Wiip. p. esikaup., lähellä Liteini-s.

Taideakatemia, W.-0., Neman kaji, 3:nen ja 4.nen
11. mälillä. Tämä neliönmuotoinen, 400 jlk. pitkä, 400
jlk. lemeä, sekä 70 j. korkea kartano rakennettiin kei-
sarinna Katharina 11-sen aikana mm. 1764—68. Akate-
mian saleissa pidetään muosittain näyttelö, joka tätä ny-
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kyä awataan Huhtikuussa. — kokoelmia saadaan Katsella,museon Konsermatorin tumalla, Ma päimii Xl. N— 2 Mii.
Rakennuksen »vastapäätä, Neman rannalla, on kaksi sfink-
siä, jotka omat tuodut muinoisesta Thebestä »v. 1832.

Tiedeakatemia, W.-0., Neman kaji, lähellä Hoivin-sil-
taa. Laitos on saanut sääntönsä jo Pietari I:sen aikana
m. 1724, mutta mihittiin »vasta Katharina I:fen halli-
tus-ajalla. Rakennus on kolminkertainen kartano pyö-
reällä tornilla, jossa on tähtitieteellinen obsermatorio.
Tätä nykyä on akatemiassa kolme osastoa: yksi fysiko-
matemaatillisia, toinen historiallisia ja historiallis-kieli-
tieteellisiä tieteitä, kolnlas Wenäjän kieltä ja kirjalli-
suutta marten. Muuten on laitoksessa 21 marsinaista ja
55 kunnia-jäsentä, joiden joukossa 7 ulkomaalaista, sekä
noin 200 kirjeenmaihtajaa. Akatemiaan kuuluu myös kir-
jasto, joka sisältää noin 148,000 nidettä, sekä käsikirjoi-
tuksia, joiden seassa yksi, 18:ssa niteessä, mainion Keple-
rin tekemä ja Nestorin aika-kirja »vuodelta 1280. Akate-
mian aasialaisessa museossa on kiinalaisia, mongo-
lilaisia, arabialaisia, persialaisia, turkkilaisia ja japaani-
laisia kirja-teoksia, lumultaan noin 12,000, joista 1369
kiinankielistä, sekä sen lisäksi aasialaisia jumalainkurnia, kan-
sanpukuja, talonkapineita y. m. Itämaisessa raha-kabinetissa
on nom 2200 mynttiä ja mitalia. Etnografillisessa
museossa on maatepukuja ja talonkapineita Pohjois-
Weniijältä ja Siperiastakin. Eläintieteellinen mu-
seo on myös jommoinenkin, maikka tosin, mitä kokoel-
main sisältöön tulee, paljoa mähempi-armoinen kuin mo-
net muut kokoelmat useissa Europan pääkaupungeissa.
Merkillisin on tässä museossa osasto ennen meden-
paisumusta olleita eläimiä marten, joiden seassa
on nähtärvänä mammut-elämiin luuranko, tuotu Siperiasta
m. 1808. Anatomillinen, kimennäis- ja kasmi-
tieteellinen kabinetti sekä kokoelma kemiallisia ja fy-
sikallisia apparaateja tarjoamat myöskin paljon humitta-
maa. AoKoelmat za Kirjasto omat amoinna zoka arki-
piiimst, Xl. N^3 pillä, paitsi Joulukuussa.
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Aleksanterin Kolonni, Talwihowin eteisellä torilla, on rus-
keanwäristä suomalaista graniitti-kimeii, dorilaisen mallin
mukaan. Tämä kolonni on ehkä suurin yksitiminen teos
maailmassa. Sen korkeus on 84 j., läpimitta 14 j. Ko-
lonni kohoa 30 j. korkealta graniittiselta lantakiweltä,
joka on koristettu pronssista tehdyillä, kauniilla korko-ku-
milla, sekä »voitonmerkeillä ja muilla koristuksilla. Kolon-
nin yläpäässä on pronssi-pallo, jolla seisoo enkelin-kuma,
joka »vasemmassa kädessään pitää ristia, oikealla osoittaa
taimasta kohden ja jaloillaan polkee käärmettä. Kaksi-
toista turkkilaista kanuunaa tukee kolonnia suojaamaa pis-
teaitaa. Muistopatsaan piirrokset on tehnyt franskalai-
nen artitehti Mondferrand, joka myös johti rakennustöitä;
enkelin-kuma on Orlowskin målarna. Tämän kauniin pat-
saan asetti kantakirvelle Aleksanteri Newstin (elokuun 30:nä)
p:nii m. 1832 400 työmiestä ja 2000 Aleksanteri I:sen
aikuista sotamiestä, 60 rakennuslaman amulla. Muisto-
patsaan koko korkeus, maasta ristin korkeimpaan huip-
puun on 154 j. Kantakimessä on menäjänkielinen kir-
joitus: Aleksanteri I:selle kiitollinen Wenäjä.

AmiraaMeeM: Uusi-amiraaliteetti, Neman »vasemmalla ran-
nalla, Nikolain-sillan alapuolella, on merkittämä kahdesta
oiwallisesta sotalaiwa-weistännöstä. Rakennuksen yhtey-
dessä omat myös nuo laiwanrakennus-tarpeita sisältämät
am arat makasiinit Uusi Hollanti nimisellä saarella.

Watthan Amiraliteetin, Neman rannalla Talwihowin
ja Senaatin malilla, Pietari I.nen perusti m. 1704,
jolloin hckn täällä rakennutti laimastonsa ensimäisiä lai-

moja. Nykyinen Amiraliteetti-rakennus on perustettu Alek-
santeri I:sen aikana ja tekee suuren neliön, jokaon amoinna
Neman puolella ja jossa on laimanmeistämö pienempien
laiivojen rakentamista marten. Amiraliteetin torni, jossa
on 100 j. korkea kullattu huippu, jonka päässä on pieni
niinikään kullattu laima, on valtakunnan korkeimpia ra-
kennuksia ja siitä on ihana näkö-ala kaupungin yli. Ami-
raliteetti-rakennus on pidettämä kaupuAgin marsinaisena
keskuksena, sillä sen läheltä juoksee kaupungin koAne pää-
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suonta, Newski-prospekti, Garuhowaja- ja Wos-
n^senski-kadut, jotka säteiden lailla ulottumat hymin
kauas, leikaten useissa paikoin monta katua ja kanamaa.
Älköön siis matkustaja unohtako kauniina, kirkkaana piii-
miinä, noin puolipäimiin tienoilla, menemästä Amiralitee-
tin torniin, katsomaan sieltä kaupunkia, sillä ainoastaan
siten saa hän todellisen käsityksen Pietarin kaupungin arva-
ruudesta ja sen säännöllisestä rakennus-lHdusta.

AnneliaisUUS-laitoKfia on Pietarissa enemmänkin, mutta
tilan ahtauden tähden mainitsemme niistä ainoastaan muu-
tamia. Merkillisin niistä on epäilemättä Pietarhomiin me-
nemän tien marrella, seitsemän mirstaa kaupungista olema

Hullujenhuone, joka on rakennettu m. 1836 ja erit-
täin sopimasti järjestetty. Paitsi monta lääkityssalia sekä
makuu- ja ruoka-huoneita, on laitoksessa mielii kreikkalais-
menäläinen ja lutherilainen kirkko, ynnä asuntoja lääkä-
reitä ja mirkamiehiä marten.

PerinAruhtinas Cesarewitschin turvapaikka parantu-
mattomille mielitautisille, lähellä Kolomjagan kylää. Lai-
tos on rakennettu H. K. K. Perintöruhtinaan Aleksander
Aleksandromitschin määräysten mukaan, H. K. Korkeutensa
omalla kustannuksella. 25:nä syntymäpäivinänsä lahjoitti
näet H. K. K. turmapaikan rakentamiseksi 75,000 ruplaa,
määräten samalla sen ylläpidoksi muosittain 20,000 ruplaa.
Pietarin ja Moskoman kauppamiehet ottimat osaa asiaan,
lahjoittaen joksikin suuria summia. Laitoksessa on »vas-
taiseksi sijaa 130 sqiraalle ja järjestyksensä puolesta »vas-
taa se nykyisen tieteen ankarimpiinkin »vaatimuksiin. Lai-
toksessa on kylpyhuone, ansari y. »n. Huonerimien ma-
tissa on aleijoja elikkä lehtokujia, ja laitos kokonaisuudes-saan näyttää somalta kartanolta, jonka keskellä seisoo ko-
mea kirkko.

Temidowan turmapaikka työtä«tekewille, Moikan mar-
rella 106. Laitoksessa on kolme osastoa: 1) työtä-te-
lemäin naisten osasto 75 hengelle; 2) köyhäin
tyttöjen kasvatus-osasto 154 kasmatille; 3)ruo-
kahuo ns et köyhille, joissa »varattomat saamat joka
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päiwä k:lo 11—2 p. mitä halmimmalla hinnalla ruokaa.
Mi sellainen ruokahuone on itse laitoksessa, muut 6 eri
osissa kaupunkia.

Pietarin kaupungin waiwaishuone, sekä siihen yhdis-
tetty köyhäinkoti H. K. K. Perintöruhtinas-»vainajan Ni-
kolai Aleksandromitschin muistoksi, Podgornaja-k. 32, lä-
hellä Smolnan luostaria. Laitoksessa on sijaa 900 mie-
helle ja 300 laiselle. Paitsi sitä otetaan laitokseen mielä
400 henkeä, 80 ruplan muosimaksua mastaan.

Anastasian turwapaitla ijäkkäille ja raajarikoille, lä-
hellä Staro-Obrjadskoje nimistä hautausmaata. Suurella
Ohdalla.

Keisarinna Aleksandra sseodorownan turwapailla kai-
ken säätyisitte köyhille, heikoille ja raajarikoille, W.-0.,
13 l. 40.

Pyh. Annan leskihuone emankelisten seurakuntien ijäk-
käille ja raajarikoille leski-maimoille, Piet. esip. kaup.,
S. Poscharskaja-k. 14.

Diakonissain eli laupeuden-sisarten laitos. Peski, 2:n
k. 26. Laioksen tarkoitus on rehelliseen työhön totuttaa
langenneita ala-ikäisiä tyttöjä, sekä niitä täysi-ikäisiä,
jotka omat »vakaasti päättäneet tehdä parannusta.

Inwaliidi-koti wanhentuneille ja raajarikoille merisoti-
laille sekä heidän rvaimoilleen, lähellä Stroganorv-s. Ka-
mennoi-Ostromallll.

Köyhäin komitean huone kaiken säätyisille kerjäläisille.
Englannin-prospektin ja Torgowaja-k. kulmassa 20—24.

Köyhäinkoti H. K. K. Perintöruhtinaan Cesarewi-
tschin Nikolai AlersandroMschin muistoksi, wanhentuneille
raajarikoille ja parantumattomille miehille ja naisille, Pod-
gornaja-k. 32. Paitsi määrättyä lukua, otetaan laitok-
seen mielä elättiä 100—120 ruplan »vuosimaksusta.

Leskihuone, lähellä Smolnan luostaria. Laitokseen
otetaan ainoastaan mirkamiesten leskiä, erityisten mää-
räysten mukaan.

Pyh. Magdalenan lutherilainen tckwapailka langen-
neille, Ositserskaja-k. 54.
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Pyh. Magdalenan turwapailla, 1) ala-ikäisille lan-
genneille tytöille, sekä niille täysi-ikäisille, jotka eimät ole
mielä niin nimitettyjä julkisia naisia; 2) parannusta
tekemille julkisille naisille, sekä 3) niille nuorille naisille,
jotka piiäsemät ulos mankeudesta: Furschtatskaja-k. 4.

Nikolai Tschesmeniliiisen inwaliidi-huone, Moskoman
chausst., 7:nellä mirstalla.

Puutteen-alaisen työwäen asuntojen parantamisesta
huolta pitäwä komitea, Ofitserskaja-k. ja Englannin-pros-
pektin kulmassa 55.

Pyh. Pietarin seurakunnan turwapailla, ijäkkäille naisille,
W.-0., Pieni prospekti.

Porwarw-yhtiön köyhäinhuone, wanhentuneille raaja-
rikoille, sekä ala-ikäisille köyhäin pormarien ormoille, Fon-
tanka 80.

Saksalainen waiwaishuone, saksalaisen Pyh. Kathari-
nan seurakunnan heikoille ja wanhentuneille jäsenille:
W.-0., Pieni prosp. 2—65.

Sokeiden instituutti, miehille: Liteinin prosp. 31.
Turwapailla ijäkkäille ja raajarikoille käsityöläisille,

lähellä Nomo-Demitschin nais-luostaria. Laitoksessa on
sijaa 124 miehelle ja 83 naiselle.

Kreiwi Kuschelew-Besborodlon turwapailla ijäkkäille
naisille. Pienellä Ohdalla 795.

Turwapailla palweluspiioille, Wosnesenski-prosp.,
wastapiiiitä Suuriruhtinatar Marian Nikolojewnan ho-
rnia. Laitoksen tarkoitus on: 1) antaa Pietariin työn-
hakuun tulleille naisille »väliaikaista mukarvaa ja huokeaa
asuntoa, sekä 2) olla »välittäjänä työn-antajien ja työn-
tekijäin mälillä. Laitoksessa olijat maksamat asunnosta
ja ylläpidosta 9 kop. päimässä. Ne palmeluspiiat, jotka
ainoastaan käymät laitoksessa tiedustelemassa itselleen
paikkaa, maksamat 10 kop. piljetistä, joka oikeuttaa heitä
käymään joka päiwä tiedustelemassa. Saatuaan paikan,
maksamat he kerrassaan 10 "/<> heidän ensimäisestä kuu-
kauspalkastansa laitoksen hymäksi. Työnantaja maksaa sitä
mastoin 15 "/o hänen piialle määräämästä kuukauspaltasta.
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Laitos on amoinna joka päiwä: herrasmäelle k:lo I—3j.
p. p. ja piioille k:lo 9—ll e. p. p.

Wapaa kortteeri, suomalaisen Pyh. Marian seurakun-
nan ijäkkäille naisille, Suuri Konjuschennaja-k. 6.

Lastenkotija, on yli 20, joissa hoidetaan noin 2,500
lasta. Suurimmat niistä omat: Suuriruhtinatar Olga
Nilolajewnan lastenkoti 200 lapselle, Obuhoivski prosp.
12; Parooni Stieglitzin 1.-loti 150 lapselle, Pieni Mas-
terskaja-k. 4; Pyh. Alldttan 1.-loti 150 lapselle, W.-0.,
Suuri prosp. 42; Suuriruhtinatar Aleksandra Nilola-
jewnan malli-koti 150 lapselle, Nannan kaupungin osa,
»vastapäätä lunkkarikoulua 40.

Arsenaalit: Uusi Arsenaali, Liteinin prosp., »vastapäätä
Wanhaa Arsenaalia, sisältää ase-kokoelmia ja ase-mers-
taita. Samaa tarkoitusta marten on äskettäin rakennettu
Wiipurin puoliseen esikaupunkiin toinen arsenaali, jossa
olletikkin maletaan kanuunia.

Wanha Arsenaali, Liteini-sillan korwalla, sisältää
monta historiallisesti merkillistä esinettä, muun muassa
Pietari I.sen kabrioletin, joka on »varustettu tienmittaus-
koneella, sekä moitonmerkkeja monesta linnasta, mieläpä
sotalippujakin, joista Kosziuskon mapauden lippu
ansaitsee erityistä huomiota. Osa tästä arsenaalista on
nykyjään muutettu Pietarin läänin homioikeuden (Sudeb-
naja Palatan) istunto-saleiksi.

V.
Mlewardeja: Amiraliteetin b. ympäröi Amiraliteetti-ra-

kennusta kolmelta suunnalta ja on kumapatsailla kaunis-
tettujen, tuuheiden lehtokujiensa tähden mieluinen kärvely-
vaikka.

Hewoskaartin b. alkaa lisakin torin itäiseltä kulmalta,
jossa ikäänkuin porttina on kaksi koreaksi silattua gra-
niitti-kolonnia, joiden huipuilla seisoo pronssista maletut
moiton jumalattaret.
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C.

Kircus: Circus Hinne, Mihaelin maneesin eteisellä to-
rilla. Näytelmä-jakso kestää tamallisesti Lokakuusta Huhti-
kuun loppuun.

D.
Ziligenfia, katso Omnibus-maunut.
Znnma, raatihuone, Nervski prosp. 31.

E.
KreMitage, Miljonnaja-k., Talwihowin mieressä, on epäi-

lemättä suur.mman-o.rwoinen kaikista niistä keisarillisista
rakennuksista, jotka sisältämät taide-aarteita. Jo keisa-
rinna Katharina II antoi m. 1768 arkitekt, de la Mot-
ton rakentaa Talwihowin wiereen rakennuksen, jossa
keisarinna, pienemmän ja malitun seuran keskuudessa, sekä
»vapaana hornin melskeisestä elämästä, olisi saanut työs-
kennellä kirjallisuuden ja taiteen aloilla. Keisarinna an-
toikin siitä syystä rakennukselle nimen „Eremitage" s.
o. eräkäs-maja. Tähän sijoitettiin nyt kaikki armoi-
simmat, siihen saakka ostetut taide-teokset. Mutta kun
rakennuksessa piakkoon ei ollut enää tilaa kaikille niille
teoksille, joita yhä ostettiin lisää, niin keisarinna a»»toi
»v. 1775 arkitekt. Welten'in rakentaa toisen rakennuMn,
joka holmikäytämällä yhdistettiin edelliseen. Keisari
Aleksanteri Imen käski sittemmin sijoittaa siihen armok-
kaat, omat ostamansa kumat, ja salli taitelijoille ja tai-
teen ystämille pääsyn rakennukseen. Keisari Nikolai päätti
myöhemmin m. 1839 koota yhteen ainoaan rakennukseen
kaikki, niin hänen ostamansa taulut, kuin nekin taideteokset,
jotka säilytettiin siellä täällä, olletikkin Tsarstoje-Selossa
ja Taurian hornissa. Tätä toimeen saadaksensa raken-
nutti hän uuden amaran kartanon. Rakennustöitä, jotka
aljettiin m. 1840, johti tunnettu Myncheniliiinen arki-
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tehti Leo vonKlenze. Rakennus tuli malmiiksi m. 1850
ja mihittiin m. 1852. Eremitage on lnaja, 515 j. pitkä,
375 j. lemeä suunnikasmainen rakennus, jonka keskessä on
kaksi amaraa pihaa. Sen otsapuolella pistää esiin komea
mestibyli, joka kannattaa kahdeksan pilaria; näitä pila-
reja »vastaan seisoo mino-asemassa kymmenen, kantakimen
kanssa yhdessä 22 j. korkeaa Telamonia. Kun tämän li-
säksi luetaan sieivyys ja puhdas kauneuden tunto raken-
nustaiteellisissa muodoissa, monilukuiset mainioimpain
tllideniekkain »veistämät kumapatsaat, sekä aineiden kauneus
ja kalleus, niin saattaa sanoa, ettei Eremitagella ole »ver-
ran »vetänyttä missään muualla Europassa. Niinpä omat
esim. äsken mainitut kymmenen Telamonia yhtä ainoata,
kaunista, haaleanharmaata, hienojymäistä graniitti-kimeä,
Sortamalan tienoilta Suomessa, ja eteisen katon tuki-
pilarit, lumultaan 16, owat niinikään kauniita yksikiwiä
ruskeanwiirisestii Suomen graaniitistä, Carrara-marmori-
silla kapiteleilla. Ne 22 porrasta, jotka kolmessa penke-
reessä, miemät alaalta toiseen kerrokseen omat myöskin
mainittua marmoria.

Taulukalleri. Katharina II ostatti Rafael Mengs'illa
Ruomassa ja Grimmillä Pariisissa sen ajan merkillisim-
mistii yksityisten kokoelmista koko joukon mitä armoisim-
pia tauluja, niin että jo siihen aikaan kalleri tuli mel-
koiseksi. Olletikkin saatiin kokoon maalaustaiteen tuotteita
Arozat'in, Choiseul'in, Trochin'in, Baudoin'in ja erittäinkin
Sir Robert Walpol'en kokoelmista. Keisari Aleksanteri
I:sen aikana saatiin armoisa lisäys ostamalla keisarinna
Josefina'»» ja Tanskalaisen Coesweldt'in kokoelmat; keisari
Nikolai I:sen aikana ostettiin Saint-Leu'n herttuattaren
ja Barbarigon kumastot, sekä muutamia mestari-teoksia
Alankomaiden kuninkaan ja marsalkki Soult'in kokoel-
mista. Nykyisen keisarin aikana on ostettu ostamistaan
sekä tauluja että meisto-kumia Campana'n kumastosta Ruo-
massa. — Tätä nykyä on Gremitagen taulukallerissa 1632
armokasta taulua, jotka ornat malitut nom 4000 teosta
sisältämästä kumastosta. Ne taulut, jotka eimät ole saa-
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neet sijansa Eremitagen saleissa, omat sijoitetut Talmi-
palatsiin, sekä Tsarskoje-Selon, Pietarhowin ja Hatsinan
howeihin. Sen lisäksi on Eremitage'n pamiljonissa 100
taulua, ja 200 hymää maalikumaa on keisari lahjoittanut
Moskoman uudelle museolle. — Italialaista maalauskoulua
edustaa Eremitage'ssa 337, hispanialaista 115, flaami-
laista, hollantilaista ja saksalaista 944, englantilaista 8,
franskalaista 172 ja menäläistä ainoastaan 65 teosta.
OllMkkin on kalterin rikas hispanialaisista ja flaamilai-sista tauluista, niiden seassa 20 Murillon, 6 Velasquez'in,
60 Rubens'in, 34 van Dyck'in, 40 Teniers'in, 10 van
der Helst'in, 41 Re»nbrandt'i»», 50 Wouvermann'in, 9
Potter'in, 40 Jakob Ruysdael'in ja saman merran Sny-
ders'in teoksia.

Eremitage'n alakerrassa on suuri kokoelma egyptiläisiä
ja assyrilllasia muinaislaluja, sekä komea kalteri, sisäl-
tämä ruomlllaisia ja kreikkalaisia weistoluwia ja muinaisia
pronssi-astioita. Tämä kokoelma on meidän aikoinamme
saanut armoisan lisän ostoksilla Campanan-kallerista ja
nykyjään möisi sitä mallan hywin asettaa monen muun
armoisimman kokoelman rinnalle Europassa. Luettelo tä-
män komean kalterin muinais-kaluista sisältää 361 n:roa,
joiden seassa on monta komeaa, mainittamaa ja kallis-ar-
moista esinettä. Eremitagen kalliimmat aarteet omat toki
taide-lappaleet ja muinaislalnt limmeriläisestii Bosfo-
Illstll. Suurin osa näistä kaluista on löydetty Krimistä,
jossa muinaisilla Kreikkalaisilla oli melkoisia siirto-maita.
W. 1831 löydettiin eräästä hautakummusta — johon oli
haudattuna muuan Skyytiliiinen kuningas, maimonsa, talli-
mestarinsa ja sota-ratsunsa kanssa — kuninkaan kruunu,
»vaatteet, kalliita talon kapineita, kullattuja pronssi-astioita
ja joitakuita muita esineitä. Näitä muinaislaluja, kul-
taisia, hopeisia ja pronssisia laakeriseppeleitä, neuloja,
kaularenkaita, ketjuja, sormuksia, maljoja y. m. on noin
2000, jane omat asetetut lasisiin kaappeihin ja pyramideihin.

Kokoelma, sisältämä taiteellisia piirroksia ja painoku-
via on kasmanut 200,000:ksi eri lehdeksi ja lisäytyy
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päiwä piiiwältä uusilla armollisilla kirja-lehdillä. Cam»
panan lallerista malitut 566 muinaisllikaista waasia
omat myöskin kallis-armoisia. Alakerrassa on myöskin
Eremitagen kirjasto, jonka perusti keisarinna Katharina
11. Joku aika sitte oli siinä 100,000 nidettä. Niinikään
ala-kerrassa olema myntti- ja mitali-kokoelma on melkoinen
ja hyminkin täydellinen, marsinkin mitä »venäläisiin ja
muiden slaamilaisten kansain, niinkuin Puolalaisten, Böh-
miläisten, Sermialaisten y. »n. myntteihin tulee. Äs-
kettäin keisari Aleksanteri I.sen aikana ostettujen Peroms-
ki'n ja Reichel'in kokoelmien kautta, on kokoelma suuresti li-
säynyt ja sisältää nyt yhteensä 160,000 eri mynttiä ja mi-
talia. Paitsi sitä on Eremitage'ssa mielä suuri joukko
lraweerattuja liwiä. Tämä kokoebna sisälsi jo Katharina
Il.sen aikana 10,000 eri kappaletta ja on siitä saakka mel-
koisesti lisäynyt.

Pietari Suuren lalleri sisältää erittäin merkillisen
kokoelman taide-teoksia kullasta, hopeasta, helmistä, ti-
manteista ja muista kalliista kirvistä, sekä sen lisäksi mielä
tsaarin omatekoisia kappaleita norsunluusta ja metallista,
hänen höyläys- ja warwinpenkkinsä, sekä hänen komerta-
mia, malamia, leikkaamia, talttaamia ja sormaamia kapi-
neita, niinkuin mitaleja, aseita, pikareja, lippaita y. m. s.
Huoneen keskessä seisoo ruhtinas Potemkinan Katharina
Il.lle lahjoittama suuri puun-muotoinen kello musiikki-ko-
neineen. Sen lisäksi nähdään siinä huoneessa mahakuma,
kuivaama Pietari I:tä kasmunkorkuisenaan, hänen Pulta-
man tappelussa ratsastamansa arapialaisrotuinen hemonen
ja hänen kaksi koiransa, jotka kaikki omat täytetyt sekä
suuri joukko hänen kämely-keppiänsä. — Kolmannessa ker-
roksessa olemaan eremitage-tellteriin mahtuu noin 500
henkeä.

Pääsy keisarillisen Eremitagen kokoelmiin on awoinna
liiwijöille paitsi heinä- ja elokuussa sekä perjantaina ja
suurina juhlina1010 wuoden jolapiiiwiihelmikuusta heinä-
kuuhun k:lo 10—4 p. ja syyskuustahelmikuuhun l:lo 10^3
p. Pietari I.sen kalteriin päästetään piljeteillä, joita jae-
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taan ilmaiseksi Gremitagen kansliassa, joka arkipäimä k:lo
11—1 p. Wenäjän- ja Franskan-kielisiä luetteloja kokoel-
mista myymät Eremitagen smeitsaarit eli portinmartijat.

Mintarha, katso Puistot.

G.
Oostinnoi Iwor, katso Kauppapaikat

H.
AaUtaUSMaat. Pietarin kaupungin hautausmaat ylipäänsä

ja olletikkin Wasili-Ostrowalla, 17:nlinjan päässä olewa
Smolenskoin-hautausmaa orvat monilukuisten, kal-
liiden ja taiteellisesti tehtyjen marmori- pronssi- ja
rauta-hautapatsaidensa tähden, komeat nähdä. Komeuden
suhteen sopii asettaa toiseen sijaan Wolko man ja Mi-
trofanin hautausrnaat ja wiimeiseen Ohdalla olema
kirkkomaa.

Zeiniitori, katso Torit.
hospitaaleja. W. 1863 oli Pietarin kaupungissa yhteensä

62 hospitaalia, joissa hoidettiin »vuosittain noin 74,000
sairasta. Wiime 10 wuoden kuluessa on hospitaalien
luku melkoisesti lisäytynyt. Sota-Hospitaaleja oli kym-
menen muotia sitte 20, joista suurimmat mielä nykyjään-
kin owat I:nen ja 2:nen sota-hospitaali maa-mäkeä mar-
ten. Niistä mainitsemme alempana enemmän. Lääkä-
rejä oli m. 1863 noin 400. Muutoin on noin 10,000
»vuodetta sairaille, maan nämäkään useasti eimät riitä.

Kaupungin etemimpien hospitaalien seassa mainit-semme ensin Katharina ll:sen aikana perustetun Obu-
howan kaupungin-hospitaalin, Fontankan marrella, 95,
Obuhow-s. korwalla. Tämä hospitaali on 650 j. pitkä
kaksikerroksinen rakennus, jossa on kirkko, apteekki, asun-
toja lääkäreille ja palmelijoille, leipo-huone, kyökki,
höyrymoimalla käypä pesulaitos ja eneMmän kuin 1000
muodetta miehille. Hospitaalin arvaralla tilalla on myös-
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kin yksikertaisia puutartanoita, joihin sairaita muutetaanasumaan kesän ajaksi. Rakennuksia ympäröimät hymin
hoidetut puistikot, joissa paranemaisillaan olemat saa-
mat nauttia raitista ilmaa. W. 1838 lisättiin hospi-
taaliin mielä osasto naisia marten, joka on sopimasti
järjestetty ja sisältää 300 muodetta. Hospitaalin asioita
johtaa ylilääkäri, 25 alalääkärin etupäässä. — MllNllN
hospitaali rakennettiin m. 1803. Hospitaali on Liteini-
prospektilla, 58, kauniissa päärakennuksessa kahden simu-
rakennuksen kanssa, jota ympäröipi komea kiwi- ja rauta
aita. Otsapuolella on kirjoitus: „Marian hospitaali köy-
hille, wuonna 1803". Tätä nykyä on laitoksessa 100 muo-
detta. Sairaita hoitamat 40 lääkäriä ja kirurgia. —

Maria Magdalenan hospitaalissa, W.-0., i:n linjan
päässä, 60, on 160 muodetta ja 8 lääkäriä. — Kalin-
linan hospitaali, Fontankan marrella, 160, lähellä Ka-
linkin-siltaa, parhaasta päästä kuppatautisia marten, pe-
rustettiin m. 1779 ja laajennettiin melkoisesti keisari
Nikolain hallitessa. Päärakennus on kolmikertainen suu-
rilla simu-rakennuksilla ja sisältää kaksi osastoa, toinen
miehiä, toinen naisia marten. Lääkäreitä on 13. — Työ-
Wiien hospitaali, Fontankan marrella, Ismailomski- ja
Egypti-siltojen mälillä. Laitoksessa on 26 lääkäriä ja
350 muodetta. — Pietari-Paawalin hospitaalissa, Piet.
esip. kaup., Arhiereistaja-k. 6, on 11 lääkäriä ja 252 muo-
detta. — Pyh. Olgan hospitaali parantumattomille, Tmer-
staja-k. 22.

Maksimilianin polyllinitassa, Wosnesensti- ja Maksi-
milianomsti-prospektien kulmassa, on 18 lääkäriä. Tämä
on todellakin armeliaisuus-laitos kaupungille, sillä siihen
on kaikille mapaa pääsy ja kullakin sairaalla on siinä ti-
laisuus kysellä neumoja kaupungin etemimmiltä lääkäreiltä,
30 k:an maksua ivastaan kerrasta. (Varattomat ilmaiseksi).
Sen lisäksi on melkoinen määrä muoteita itse laitoksessakin
hoitoa marten.

Harjoittelevien lääkärien polytlinitla sairasten hoitoa
warten, NemDn prosp. ja P. Sadowaja kadun kulmassa.
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on myös amoinna neumoa kysyiville Wkan maksua mas-
taan kerrasta. '-

Sotahospitaaleista ansaitsee tulla mainituksi erittäin-
kin Ensimmäinen sotahospitaali maawiikeii warten, lähellä
Smolnan luostaria. Se perustettiin m. 1841. Edulli-
sen ja tarkoituksen mukaisen järjestyksensä tähden pidetään
tätä hospitaalia pääkaupungin mallilaitoksena, ja »valais-
tus sekä mentilationi omatkin todella kelpo laatua. Myös
täälläkin on eri kesä-asuntoja sairaille. Nuoteita on noin
1500. Tuo niin nimitetty Toinen hospitaali maawäleä
Warten, Wiip. puol. esikaupungissa, on marsinainen osa
mediko-kirurgillista akatemiaa, jonka professoreilla ja
oppilailla on täällä laaja »vaikutus- ja harjoitus-ala.
Tässä suurenlaisessa parannuslaitoksessa on noin 1800
muodetta.

Paitsi näitä mainittakoon mielä: NilolllM lasten-
hospitllali,S. Podjatschestaja-k., kaikensäätyisiä 3—14 wuo-
den »vanhoja lapsia marten, 102:lla »vuoteella. Silmä"
hospitaali, Mahowaja-k. 34, j. n. e.

Msityisten hospitaaleja: Balandin'in nais-hos-
pitaali, S. Konjuschennaja-k., 9, Waxmannein hos-
pitaali köyhille lapsille, Kakuschkin-sillan korwalla, 70.
Wreden'in hospitaali kormatautisille, Moho-
maja- jaSergijewskäja-kk. kulmassa. T:ri Hemelian'in
elektro-galmanillinen hospitaali, S. Morskaja-
k. 19. Heiking'in hospitaali mielisairaille,
Nomosagorodni prosp. 20. T:ri Nordströmin mesi-
parannuslaitos,P. Konjuschennaja-k., saksal. kirkkokar-
tano. Professori lungen silmäklinikka, Ser-
giewstaja-k. 3. j. n. e.

hotelleja. Mainitsemme niistä ainoastaan etemimmät : Uö'
t6l cly _^i-ÄNO6, liki Poliisi-siltaa; Hotel-XILL, Mihailomsta-
ja-k.; _3öt6l-I)6mutli, S. Konjuschennaja-k. ; Hötsl Viotoril.,
edellisen mieressä ; Hötsl 66 ___ sllsvus, Nemsti prosp. 58; H5-
t6l Xaigsi-, W.-0., 13 1., »vastapäätä merikadettikoulua;
KrimH-11ä.e., lisakintorin ja P. Morskaja-k. kulmassa;
(Tsi-anä-llötsl äe ?_»r_B, edellisen wastapäätä. Wenäläi-
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sistä hotelleisHHomat etewimmät: Mostvst, Nemski prosp.
ja Wladimirskaja-k. kulmassa; Palermo, Italjanskaja- ja
S. Sadomaja-kk. kulmassa; Balabinan hotelli, S. Sa-
domaja-k., keis. kirj. mieressä; SerapMNN hotelli, Obu-
homski prosp., mastapäätä Konstantinin junkkarikoulua.
Maksut huoneesta wuorokaudessa owat kaikkialla yhtä suu-
ria ja waihettelewat 75 k:n ja 15 ruplan »välillä. Päi-
wällinen maksaa: t_»dl6 6'liut6 1 r. ja ö, la carto,,s. o.
ruokalipun mukaan 1 r. ja enemmänkin. Muuten löytyy
kaikissa suuremmissa ramintoloissa asujia »varten »vau-
nuja, kylpyhuoneita, piljarteja, t.legrafikonttor.ja, ulko-
maan sanomalehtiä, eikä lyhyen 010-ajan aikana 010 tule
niissä kalliimmaksi kuin pienissäkään, jota mastoin ne tar-
joamat paljon enemmän mukamuutta.

hoveja, katso Palatseja.
höyrylaivoja kulkee .

1) Saaristoon, s. o. Aptekarski saarelle, Tschor-
naja-Retschka'lle, Kamennoi- ja Krestomski-
saarille, sekä Kuschelem-Besborodkoon, joka puolen
tunnin kuluttua. Laiturit (pristanit) Senaatin ja Kesä-
puiston luona. Matkasta maksetaan 15 ja 20 kop.

2) Lahdelle. Laituri: Engl. kaji.
3) Strelna an, kaksi kertaa päimässä, Engl. kaji.
4) Pietarhomiin, 4—6 kertaa päimässä, Engl.

kaji. I:nen luokka 45 k., 2:nen l. 22V_> kop.
5) Kronstadtiin, 5 kertaa päimässä, W.-0., »vasta-

päätä 6:tta linjaa. I.nen luokka 60, 2:nen 30 kop.
6) Schlysselburgiin, Kesäpuiston ja Smolnan

luostarin luota. 1:n luokka 1 r., 2:nen 56 kop.
7) Ishoraan, Kesäpuiston ja Newskin luostarin

läheltä.
8) Konemitsaan, Walamoon, Käkisalmelle

ja Sortamalaan. Perjantaisin höyrylaima „Walamo"
Liteini-sillan yläpuolelta. Sortamalaan: 4 r. 50 kop.,
3 r. 25 kop. ja 2 r.

9) Riikaan, Riiiimeliin, Haapasaloon ja
Arensburgiin, W.-0., mastapäätä 14 l.
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10) Ly beck'i in. Konttori: W.-0., S. Neman ja 14
l. kulmassa.

11) Stettin'iin. Konttori: W.-0., 13:ta ja 14:ta
linjan mälillä.

I.
IsvosfiKKa on useimmiten hymänluontoinen, ystämällinen

ja puhelias. Jokaiselle jalkamiehelle tarjoelee hän pal-
melustaan, mieläpä mitä nöyrimmällä ja imartelemalla
tamalla. Muukalaisen tulee kuitenkin olla Maroillaan,
ettei hän tulisi aika lailla petetyksi. Lyhyemmästä mat-
kasta maksetaan kesällä 15 kop., talmella 10 kop., pitem-
mästä 20, 30, jopa 40 kopekkaa ja enemmänkin.

IttNkKariKottlUja, katso Oppilaitoksia.

15.
AadettiKottlUja, katso Oppilaitoksia.
Kahviloita: Dusaux ja Borel, S. Morskaja-k.; Wolff,

Poliisi-sillan korwalla; vomiuiyus, Newski-prosp., l^afo
6u _?l»88_»86 y. m.

Aajia eli rantakatuja: Englantilainen laji, Neman
masemmalla puolella. Uudesta Amiraliteetti-kanamasta
Pietarin torille saakka. Pitkin tätä rantakatua on suuri
joukko komeita yksityishotteleja, jotka omat parhaasta
päästä pankkiirien omia.

Linnan kllji, niinikään Neman masemman-puoleinen
ranta, Amiraliteetti-boulemardilta Liteini-sillan konnalle.
Tällä rannalla, jota paikoittain on laskettu puuparketilla,
on Talmihomi ja Eremitage, Suuriruhtinas Wladimirin
ja Mihaelin palatsit, kesäpuiston komea piste-aita ja
marmori-kapelli, sekä koko joukko yksityisten palatseja, joissaasuu korkeimpia ylimysperheitii.



18 KANAVIA.

Aanavia on Pietarissa enemmänkin. Suurimmat niistä
omat: Fontanka, Moika, Ligowkan kanawa ja Obwodni-
kllnawa.

Aasvatuslaitokfia, katso Oppilaitoksia.
Aasvitarha, katso Puistoja.
Aatatinanhovi, men. lekateringom, humilinnoineen ja puis-

toine.»», kaupungin lounas-reunalla, Pietari I:n perustama
(m. 1711) muistoksi eräästä tappelusta, jossa »venäläiset
oliwat saaneet moiton ruotsalaisten yli. Alusta oli Katari-
nanhomi ainoastaan hänen puolisonsa Katrinan kesä-asun-
tona. Puinen palatsi seisoo mielä entisellään ja on siis
jo jotenkin rapistunut, mutta puisto tällä entisellä sota-
kentällä on melkoisesti laajennettu. Wapun päimänä tul-
mailee tänne runsaalta kansaa, mähä-maraisemmat jalan,
nuoret keikarit ratsastaen, roumasmäki ja manhemmat
herrat Maunuissa, roskissa j. n. e. »viettämään juhlalli-
sesti kesän tuloa. Ajokaluja on tässä huivimatkueessa
niin paljon — niiden luku annellaan 8 eli 10,000:ksi —

etta ne, jotka ornat taempana ehtiwät masta 2 tai 3 tun-
nin kuluttua perille, jolla aikaa etemmäiset omat jo en-
nättäneet toista tietä palautua kaupunkiin jälleen. Kei-
sarillisella perheellä, joka tamallisesti jo huhtikuussa on
muuttanut Tsarskoje-Seloon, on tapana sinä päimänä
käydä kaupungissa, ja keisari nähdään täällä hetkisen ai-
kaa ratsasteleman suuriruhtinaiden ja loistaman staabin
kanssa.

Aatuja: Nevskin prospekti, tahi niinkuin ulkomaalaiset
' sitä nimittämät Nevskin perspektiivi, on 5500 kyynärää

pitkä, 72 kyynärää lemeä ja siis epäilemättä Pietarin
malta-katu. Kun kadun alkukohdasta. Amiraliteetin torin
kulMastll, kulkee tätä katua ja menee Moikan poikki mie-
märt Poliisi-sillan yli, näkyy heti komeita kartanoita, oi-
kealla kreimi Stroganomin pulska palatsi ja sen »vastassa
Hollantilainen kirkko; muutama askele eteenpäin »vasem-
malle on S. Tallikatu, jossa on Reformincn ja Suoma-
lainen kirkko; siitä wasemmalle NemMllä, Pyhän Pieta-
rin sekä Ruotsalainen ja Katolinen kirkko ja oikealla
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muhkea pilarinen Kasaanin tuomiokirkko. Kuljettuaan Ka-
saanin sillan yli, näkyy »vasemmalla, Mihailomskin kadun
takalikolla, uusi Mihaelin palatsi ja oikealla Raatihuone
torneineen ja Gostinnoi-Dmorin pitkät kalleriat. Wähän
»natkaa siitä, niinikään oikealla, on Keisarillinen Iteinen
Kirjasto ja sen mieressä torin perässä Aleksandran teateri
pyllväincen ja muhkeine otsapuolineen, sekä »viimein pe-
rintöruhtinaan homi, Anitschkomin palatsi. Mutta senpä
»vieressä on taas tuo korkea Anitschkinin silta, joka »viepi
Pietarin leweimmän kanaman Fontankan yli ja on kaunis-
tettu neljällä pronssi-kurvalla. Tältä sillalta on kummal-
lekin puolelle, pitkin koreilla kajilla warustettuja rantoja,
niin jalo ja kaunis näkö-ala, jollaista ainoastaan Harma
kaupunki moi tarjota. Kanmua itse, joka on jotenkin le-
meä ja oikeastaan onkin Neman lisä-joki, on täpösen
täynnä kaikenmoisia parkkoja ja »veneitä, sekä kauniisti
koristettuja, waapuwia pesuhuoneita, uimahuoneita ja pie-
nemmillä asumilla warustettuja kala-korsuja. Katsellessa
pitkin kajia, näkee niin pitkälle kuin silmä kannattaa ko-
meita ja suuria 4 ja 5 kertaisia kartanoita, joiden mö-
listä siellä täällä ja »viimein siintämän kaukana kohoaa
kirkontorneja kullattuine kupukattoineen ja huippuineen.
Jos kulkee sillalta alemmas katua, niin kuuluu heti kon-
naan paljoa suurempi ajokalujen ratina, kuin sillan ylä-
puolella. Syy siihen on se, että Newskin katu on aina
Anitschkin'in siltaan saakka laskettu parketti-moisella puu-
permannolla, joka on tehty kuusikulmaisista, noin kortte-
lin korkuisista honka-pölkäreistä, jotka omat asetetut lo-
matuksin sileälle lauta-pohjalle. Tällaisella permannolla
ei paljon kuulutkaan hemosen kenkien ja pyörien jyryä, —

mutta Anitschkomlln sillan alapuolella on katu laskettu tamal-
lisilla kuvilla. Muuten ci »viimemainittu osa katua tarjoa-
kaan muukalaiselle samallaista näköalaa, kvin edellinen.
Kadun kummallakin puolella olemat kartanot ornat kyllä
yhtä komeat, jopa komeammatkin edellisiä ja kraniitti-
raitteet yhtä lemeät ja somat, mutta liike täällä on
jo wähemmin maihettelemaa ja »vilkasta. Noin puolen
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wirstan matkan päässä, Snamenskaja-torin marrella, on
Moskoman rautatien asemapaikka ja siihen loppuukin mar-
sinainen katu, sillä siinä kääntyy se kaakkoista kohden ja
kestää noin wirstan Newan rannalla oleman Aleksanteri
Newskin luostarin luo. Tällä »viime suunnallaan on
katu jo hymin yksinkertainen, eikä kaikin paikoin kaasulla-
kaan »valaistu. Ihtähymin on rumettu jo siihenkin ra-
kentamaan kauniita taloja ja pianpa lie tämäkin osa
Nemskiä edellisten lainen. — Etewimmät Newskin jäl-
keen owat pituutensa ja muunkin suhteen Gorohovtljll-
iHerne-Mu, 3,387 knr. pitkä ja 40 knr. lemeä, sekä Wosne-
senskin prospekti, 5000 knr. pitkä ja 37 knr. lemeä. Kum-
pikin katu alkaaAmiraliteetin torilta, lähellä Nemskiä, mutta
niiden päät omat toinen toisestaan 1 _» 2 wirstan päässä.
Pietarin marsinainen kauppa-katu on Suuri Sadovllja,
joka alkaa Mars-kentältä, mutta masta sillä kohdalla,
missä se yhtyy Newskiin, käy »vilkkaan »vilkkaaksi. Tällä
kadulla on noin 3:n wirstan matkalla kaupungin ete-
wimmät kauppapaikat eli basaarit, niinkuin Gostinnoi-
Dmor, Marian ja Aleksanderin kauppapaikat, Waltion
pankki, Heinätori, uusi Aleksanderin kauppapaikka, Ni-
kolskin kauppapaikka j. n. e. Gorohomajan pituinen
on Sllgorodnin prospekti, jolla Newskin eteläpuolella
on nimenä Wllldimirslajll-katu ja sen jälkeen Liteini-
prospelt, joista molemmilla »viimemainituilla, sekä niiden
poikki-kaduilla Troitsti-pereulol ja Sergiemskaja katu, ynnä
Miljonnaja ja Glllernajll kaduilla, sekä Englannin ja
GagariltlM lajilla on parhaasta päästä muhkeita yksi-
tyisten hotelleja, joissa asuu paras osa »venäjän ylimys-
säätyläisiä. — Luulemme tehneemme jo kaikki, mitä
maan tilan ahtaus sallii, jos näiden lisäksi mainitsemme
mielä eräitä Newskin poikkikatuja, niinkuin Suuri ja
Pieni Morslaja, Mihailovslaja ja Karavannaja kadut,
joista olletikin ensimmäinen komean komeiden franskalais-
ten, italialaisten ja saksalaisten kauppa-makasiinien kautta
on yleisön marsinainen tamelypaikka ja pulskin koko kau-
pungissa.
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AatU-rautatiet, katso Rautateitä.
Kauppapaikat eli Basaarit: Gostinnoi-Dvor, Nemski-

prospektin ja S. Sadomaja-k. kulmassa, on suuri kaksi-
kertainen kartano, jossa on noin 350 puotia, makasiinia
ja »varastoa. Pituus, yhteen laskettuna, on 1050 jlk.,
lemeys 700 ja 350 jlk. Alakerrassa säilytetään parhaasta
päästä tamaroita; alakerrassa on sitä mastoin melkoinen
määrä pulskia makasiineja ja rihkama-puotia. Kaikki se,
minkä täällä näkee, kuulee ja ostaa, on suurimmaksi osaksi
kansallista, s. o. »venäläistä. Omituista kyllä on, että
samanlaatuisen tamaran kauppiaat, omat asettaneet puo-
tinsa pitkään riwiin toinen toisensa »viereen, josta syystä
riwiä nimitetäänkin kauppa-linjoiksi (^unili, M/ibi).
Siten jakautuu Gostinnoi-Dmor seuraamiin linjoihin:
1) Werkalinja (Sukonnaja), Newskin pr.iin päin: 2)
Peili lin ja (Serkalnaja), S. Sadomaja katuun päin;
3) Silkkilinja (Suromskaja), Gostinnoi-per.; 4)Kan-
gaslinja(Suromaja), Tschernischom-per.; 5) Matrassi-
linja (Perinnaja), eri rakennuksessa Gostinnoi-Dmorin
ja Duuman »välillä, sekä 6) Pieni Gostinnoi-Dmor,
Dumnaja-k.

Marian ja Aleksanderin kauppapaikat, S. Sadomaja-
k., mastapäätä Waltion pankkia, oli ennen tulipaloa m.
1862 jaettu Tschukin- ja Apraksin-Dmoriin, ja yhdistetty
monen monesta suuremmista ja pienemmistä puodeista, sekä
läkkilemyistä ja laudoista kyhätyistä myömä-suojista,
joissa kaupiteltiin manhoja maatteita, talonkapineita, »vie-
läpä toisinaan äärettömän kalliita taide-kappaleitakin. Ny-
kyjään on siinä komea rakennus, jonka otsapuoli on S.
Sadomaja katuun päin, ja jonka laaja keski-piha on tä-
pösen täynnä puotirimijä. Puotijen ja myömä-suojien
luku tehnee 1500.

Uusi Aleksanderin kauppapaikka S. Sadomaja-k.n ja
lekateringowski-pr:n kulmassa, rakennettiin m. 1868 ja
on laajuudeltaan edellisen »vertainen. Täällä tehdään
kauppaa osaksi puodeissa, joita ympäröipi kaksikertainen,
lasikattoinen kalteri, osaksi myös paljaan taimaan alla.
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Puoteja on noin 1000. Rakennusta lämmitetään ja men-
tileerataan apparateilla.

Paitsi näitä on eri kaupungin osissa mielä kymmen-
kunta suurempia ja pienempiä kauppapaikkoja, joissa pää-
tamarana omat ruoka-aineet.

Aanpungiu osat. Tilastollisten tietojen mukaan »vuodelta
1863 on Pietarin kaupungin pinta-ala 19 milj. neliö-
syltä elikkä 81 neliö-lvirstaa, 9—lo mirstaa poikki mi-
taten ja 35 mirstaa ympäriltään. Rakennuksia on noin
20,000. Tämä ala on jaettu 13:een kaup.-osaan, joista
9 ensimmäistä omat Neman masemmalla ja 4 »viimeistä
sen oikealla rannalla. Nämä kaup.-osat omat: 1) Ami-
raliteetin kaup.-osa; 2)Kasaanin k.-o>; 3) Spas-
skajan k.-o. ja 4) Kolomnan k.-0., jotka neljä omat
kaupungin marsinainen, Neman ja Fontankan rajoittama,
keski-osa; 5) Nannan k.-0., Neman, Fontanka- ja Ob-
modni-kanamain malilla; 6) Moskomskaja k. 0., Fon-
tankan, Obwodni- ja Ligomka-kanamain malilla ; 7) Alek-
santeri-Newskin k. -0., Newan, Obwodni- ja Ligowka-
kanawain »välillä; 8) Liteinaja k.-0., Newan, Fon-
tanka, Ligomta-kanaman ja Roschdestmenskaja k.-osan »vä-
lissä; 9) Roschdestwenskaja k.-0., Neman, Ligomka-ka-
nawan jaLiteinaja k.-osan malilla; 10) Wasi li -Ostrom;
11) Pietarin esipuoleinen kaupunki eli Pieta-
rin puoli; 12) Wiipurin puoli ja 13) Ohtan k.-o.

Aeisarillinen Museo, katso E remi tage.
Aeuraali-Staabitt Kartano, Amiraliteetin torilla, masta-

päätä Talwihowia, on Pietarin kaupungin suurin raken-
nus. Sen otsapuoli on ontewa ympyrän-puolisko, jaettu
keskeltä 70 j. lemeällä, S. Morskaja k:lle miemällä, por-
tilla, jonka otsakatolla on suuren suuri malmista malettu,
6 ratsun metämä moitto-maunun kuma. Tässä kartanossa,
jonka eri kohdat pistäytyivät Nemski pr:lle ja Moikan ta-
namalle ja jossa on kymmenen amaraa pihaa, on korkeim-
man sotapiiällystön asema, ja sisältää monta marakasta
kokoelmaa, kirjaston, karttatehtaan, kirjapainon j. n. e.
Täällä säilytetään myös kaikki Wenäjiin sotahistoriaa kos-



23XII^A-Aic^A 5A 801I10^A.

temat asiakirjat, aina Pietari Suuren ajoilta alkaen. Moi-
kaan päin olemassa rakennuksessa on sotaministeristö ja
osa rahaministeristöstä.

Ailpa^ajoja ja Aoutoja, suuremmilla ja pienemmillä pal-
kinnoilla, pidetään taimella sunnuntaisin Newalla, Talwi-
howin alapuolella, ja kesällä. Elokuussa, 3—4:nä sunnun-
takina peräkkäin rautatien-asemapaikan luona Tsarstoje-
Selossa, jossa löytyy mainittua tarkoitusta marten ra-
kennettu teaterinmoinen suojus, missä eri sija maksaa
25 k:sta aina 4:ään ja s:een rpl.

Airjakauppioita. Etemimmät kirjakauppiaat oivat : Wolff,
Isakom ja Bietepage, Gostinnoi-Dmor; Mellier,
franskalainen kirjakauppa, 20, Hessel 13, Schmitzdorff
(omistaja on Röttger) 5, Egyers et C:o 11, Munx
14, lungmeister 18, Basunom 30 ja Kasantschi-
lom 54, kaikki Newskin pr.lla.

Airjapainoja on 83, kiwipainoja 100.
Airiastoja: Keisarillinen Ileinen kirjasto, Aleksandra-torin

ja Newskin pr:n kulmassa, on Europan rikkaimpia. Kar-
tanon rakentaminen aljettiin keisarinna Katharina Il.sen
hallitessa ja saatiin malmiiksi Paamalin aikana. Sittem-
min on siinä tehty melkoisia muutoksia ja lisäyksiä. Alek-
sandra-torille pistäymän otsapuolen toista kerrosta koris-
tamat 18 kolonnia, joiden malilla on 10 suurta, kreikka-
laisten filosofien kumaa. Keskikohdalla on fuuren suuri
pronssista »valettu istuma Minerwa. Rakennuksen toinen,
pienempi puoli, pistäytyy Nemski pr.lle jakolmas S. Sa-
domaja-k.lle. Alaalta toisen kerroksen lukusaleihin pääs-
tään lemeitä kraniitti-rappuja myöten. Nämä lukusalit
omat tarkoituksen mukaisesti ja pulskasti järjestetyt, ja
niissä käy joka päiwä koko joukko ihmisiä. Paitsi komeaa,
yhteistä lukusalia, on pienempi sali naisille ja mielä
eri sali sanomakirjallisuutta marten. Kirjastossa on yli
900,000 nidettä, 30,000 käsikirjoitusta ja autografia, sekä
75,000 maski- ja teräspiirrosta. Kirjasto on saanut al-
kunsa eräästä jesuitalais-seuran kirjastosta Puolan mckalta,
jonka Katharina II käski tuottaa Pietariin. Kirjaston
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harminaisien käsikirjoitusten seassa mainittakoon: Ostro-
mir'in wenäläinen ewankeliumi 12:lta wuosisadalta; Apos-
tolien teko-raamattu, kirjoitettu pergamentille, 15:ta wuo-
sisadalta; kuningas Ren6n käsikirjoitus ; Hispanian kunin-
kaan Filip ll:sen ja hänen puolisonsa Isabellan omakäti-
set kirjeet Amerikan löytämisestä; samoin Katharina Me-
dican, Henrik IV:nen, Ludomik XIV:n, kuningatar Elisa-
betin, Maria Stuart'in y. m. kirjeet; kusi-kirjaiminen ko-
raani (muhamedilainen raamattu), joka, manhan tarun mu-
kaan, on Muhamed'in tyttären Fatima'n kirjoittama; Vol-
taire^ portfel. y. m. Merkillisimmät salit omat: Pa-
rooni Korff'in sali, jossa on noin 30,000 jos jon-
kin kielistä Wenäjän maasta kirjoitettua kirjaa, 2) In-
kunabeli-sali, joka on järjestetty keski-ajan mallin mu-
kaan ja sisältää kaikki merkillisimmät tuotteet kirjapainon
ensi ajoilta aina wuoteen 1521 saakka; niitä sanotaan
oleman 10,000 nidettä, sekä 3) Voltaire'n sali, jossa
on Voltaire'n oma kirjasto ja hänen tumansa, tumaama
häntä istumana nojatuolissaan omassa kirjastossaan. Tämä
marmorinen, tunteita herättämä tuma on Houdon'in meis-
tämä w. 1771. — keisarillisen kirjaston lukusalit omat
amoinna ympäri muotia, paitsi noin Kymmenkunta piii-
mää, joka arki-piiimiinä Xl. llj:stä a. Xl. 9:ään ilt. ja
sunnuntai- ja juhla-päiminii Xl. 12:ta p:llä kl. 3— 4j. p.p.
Käsikirjoitusten osasto on amoinna jota arti-päimä kl.
10:stä a. tl. 3:een j. p. p. Kirjastoa kokonaisuudessaansaa, siitä ilmoitettua, katsella sunnuntaisin ja tiistaisin
tl. I:stä p.llä.

Tiede-akatemian kirjasto, katso Tiede-akatemia.
Eremitagen kirjasto, katso Gremitage.
H. M. Keisarin kanslian n:sen osaston kirjasto, Li-

teini-pr., Italjanskaja- ja Baseinaja-k:jen kulmassa, si-
sältää yksinomaan lakitieteellisiä ja tameraali-teoksia. Kir-
jasto on amoinna tiistaisin, keskimiikkoisin, torstaisin ja
lauantaisin, kl. 11:ta kl. 3:een j. p. p.

AirKKoja on Pietarissa 250, joista 92 seisomat erillänsä.
Näistä omat 203 kreittalais-katolista, 13 lutherista, 12
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katolista, 3 reformista, 2 anglikaanista, 2 armenialaista,
1 kreikkalainen, 5 staromertsilaisten, 6 synagogaa ja 3
moskeota. Mainitsemme ainoastaan merkillisimmät :

a.) Kreikkalais-tatolisia (menäläisiä) kirkkoja.
Lisakin tuomiokirkko on epäilemättä kaikista kreikka-

lais-katolisista kirkoista merkillisin. Tämä rakennus saa
ihmettelemään kaikkia, jotka rakastamat suurenmoista,
yksinkertaista, mutta muhkeata rakennus-laatua ja jalon-
näköisiä käytämiä. Tästä, pääkaupungin mitä ama-
rammalla torilla rakennetusta, kauniimpien kartanoiden
ja muistopatsaiden ympäröimästä kirkosta saa muu-
kalainen käsityksen siitä, mitä menäläisistä kalliomuoreista,
taimannoista ja rakentajain käsistä on moinut syntyä ne-
rokkaan arkitehtin Monferrand'in johdon alla. Ei mikään
saattane olla tämän kirkon ulkopuolta yksinkertaisempi;
mitään koristuksia ei täällä näe: arkitehti ei ole tahtonut
laimistaa niiden kautta sitä maikutusta, jonka rakennuk-
sen kummastuttama suuruus herättää. — Samalle pai-
kalle, missä nykyinen lisakin kirkko seisoo, antoi jo Pie-
tari I.nen m. 1716 rakentaa puisen kirkon, mutta tämä
paloi pian, ja Katarina ll:nen alkoi m. 1768 rakennuttaa
siihen marmori-kirkkoa, joka tuli walmiiksi masta m. 1801.
Mutta sekin hämisi muorostaan, ja nykyistä, rakennus-
laadustaan niin komeaa, katedraalia rakennettiin rakenta-
mistaan kolmen eri hallitsijan aikana. Työ aljettiin m.
1819, kirkko mihittiin m. 1859; mutta täydelleen malmis-
tui se masta w. 1864. Lisakin kirkko, muodoltaan kreik-
kalainen risti, jonka pituus on 350 jalkaa, lemeys 298
j.aa ja korkeus 340 j:aa, on ulkoapäin suomalaista mar-
moria ja kraniittiä. 48 silattua dorilaista traniitti-pyl-
mästä, jotka omat 68 j:aa korkeat ja 7 j:aa poikki mita-
ten, sekä kukin yhtä ainoata kimeä, muodostamat kullakin
neljällä kulmalla pylmäs-radan, joihin miepi kolme, kirk-
koa kokonaan ympäröimää, korkean korkeaa rappua, niin-
ikään silatusta kraniitista. Patsaiden päällä on joka
neljällä taholla 112 j:aa pitkä päällystä komeilla, 8 j:aa
korkeilla yläis-kumilla pronssista, joita kruunaa korkea, 24
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traniitti-pilarin kannattama, kullattu kupu, jota taasen
ympäröi soma, 24:11ä pronssisella enkelin-tumalla marus-
tettu kalteri. Tämän kauniin, kauan kauas näkymän,
kullasta kiiltelemän kumun päällä on mieläkin pieni, ko-
konaan kullattu torni lyhtyineen, palloineen ja kulta-ris-
tineen. Neljä pienempää tornia kulmissa, niinikään kulta-
kumuilla peitetyt, ympäröimät keskimmäistä kupu-tornia,
jonka otsapuoli on Newskille päin. Tämä keskimmäinen
torni on raudasta. Päällystän koroitekumat, setä ne täy-
tämiä koristamat 12 kumapatsasta omat Vitali'n, Klodt'in
ja Lemaire'n tekemiä. Pronssiset omet omat erittäin tai-

tamaa tekoa ja niin jättiläis-suuret, että ne pidetään isom-
pina, mitä Euroopassa milloinkaan on tehty; muutoin
omat owet koristetut krawauksilla kirkkohistoriasta. Hol-
wikupujen kultaamiseen on mennyt 237 naulaa puhdasta
kultaa. — Kirkon sisusta on tehty mitä kauniimmista
rakennus-aineista. Seinien ja lattian karistamiseen on
mennyt 500,000 puutaa mitä ihanimpaa Italiasta, Frans-
kasta, Siperiasta ja Suomesta marten mastoin tuotet-
tua marmoria, ja koristusten kultaamiseen on käytetty 13
puutaa tutaatti-tultaa. Seinillä, Holmissa y. m. olemat
maalaukset ornat osaksi maali-tauluja, osaksi al fres co.
Muutoin on lisakin kirkko kuuluisa siinä kuultamasta so-
masta kuori-laulusta ja suurista kelloistaan, joistakaikkein
suurin, tuo n. s. „jättiläistello" yksinään, ilman kieltä, pai-
naa 1860 puutaa. Se riippuu luoteisessa tornissa eli
tapulissa. Virallisten tietojen mukaan nousimat tämän
katedraalin rakennuskulungit w.w. 1818—39 28:aan mil-
jonaan, ja m.m. 1840—61 aina 98:aan miljonaan mark-

kaan, siihen lukematta eräitä tallis-armoisia rakennus-
aineita, joita hallitus tuotti omista kimiaarnioistaan ja
kaiwannoistaan. — Lopuksi tahdomme mielii mainita, että
lisakin kirkon ylimmäinen tallen, tuo kullatun holmi-
kumun päällä olema, on korkein ihmisjalan astuma paikka
toto Pietarissa, joten siis siitä on mitä laajin näkö-
ala ja sangen miehättämä panoraama Newan kaupungin
yli.
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Kllsaanin tuomiokirkko, jonka otsapuoli on pienellä,
Newsti-pr:n kanssa yhtymällä torilla, on suuri, keisari
Aleksanteri I:sen aikana w. 1811 rakennettu kirkko, jonka
perustuskimen laski jo hänen isänsä keisari Paamali m.
1800. Tämän komean rakennuksen piirros ja malli on
menäläisen taide-akatemian oppilaan, howineuwos Woro-
nihin'in tekemä; rakennustöitä johti kreimi Stroganom.
Kirkon pohja ja kolonnit ornat wahwasti maajoitetut, ja
masta sitten on laskettu graniittinen alus. Kaksi puoli-
pyöreätä pilarikäytäwää, 435 j:aa poikki mitaten, wiewät
kirkon päärakennukseen, johon päiwä pilkistää korkean ho-
pea-kuwun kautta. Kussakin pylwäskäytäwässä on 32 to-
rinthiläistä pilaria, kukin pilari yhtä 43^ j-kaa korkeaa
kiweä, 5 j.aa läpi mitaten. Tämän pylmäskäytämän tes-
kessä on pääkäytämä, jota koristaa 6:n patsaan kannat-
tama lemike. Pilarien takana olemissa komeroissa on 4
suurta kumapatsasta, jotka,kvin myös koroite-kuwilla somis-
tetut omet, omat pronssista. Kirkon ulkoseinät, niinkuin
pylmästaytämäkin, pilarit y. m. omat peitetyt tarstati-
wellä Pudosch'ista, mutta patsasten alukset omat malmia.
Katedrali on ulkomuodoltaan länsimaalainen risti, jonka
pituus on 238 ja lemeys 182 j:aa; korkeus kupuine päi-
mineen on 230 j:aa. Sisäpuolelta on kirkko hywintin
komea. Kupuholmia, jota poikki mitaten on 58 j.aa, kan-
nattamat 4 suurta pilaria suomen graniitista. Näiden
pilarien luota alkaa neljäriwinen pylwäskäytäwä altta-
rille ja kirkon kolmelle pääomille päin; tämän pylmäs-
käytämän 56 patsasta omat 35 jalkaa korkeita graniitti-
ytsitimiä, joiden alukset ja pää-laukset omat pronssista.
Ikonostaasi tahi alttari-seinä ja hilaelma (balustraadi)
omat puhdasta hopeata ja Donin tasattien lahjoittamat
1812 wuoden sodan jälkeen. Täällä nähdään myös Ka-
saanin Neitsyt Marian ihmeitä tekemä tuma, joka w. 1339
mietiin Kasaanista Moskomaan ja sieltä Pietari I:sen ai-
kana Pietariin. Mainittu tuma on koristettu kalliilla ti-
mantti-kruunulla (400,000 mk.) ja on suuressa armossa
hurskaiden menäläisten luona, jotka uskomat tuman ilmes-
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tyneen erään ihmeen kautta. Muut maalikumat kirkossa
omat menäläisten akateemikkojen tekemiä. Juhlallisten
iltamessujen aikana, tuhansien waahakynttiläin walossa,
herättää täällä wallitsewa komeus jalon maikutuksen. Tässä
kirkossa säilytetään koko joukko Persialaisilta, Turkkilai-
silta ja Franskalaisilta malloitettuja moittolippuja sekä
28 paria, kaupunkien ja linnojen amainta, niiden joukossa
Hamburg'in, Leipzig'in, Dresden'in, Rhein'in, Breda'n ja
Utrecht'in.

Smolnan luostarin kirkko on suuri neliönmoinen ra-
kennus, jonka keskellä kohoaa korkea, sinipohjainen ja kulta-
tähtinen holmi-kupu ja kullakin neljällä kulmalla pienempi
torni. Täällä on monta hymää, uudemman menäläisen
maalarikoulun teosta. Kirkon kummallakin puolella on
aatelineitien instituutti, jossa tätä nykyä on myös osasto
porwarienkin tyttäriä warten. Oppilaita on noin 400.

Preobraschenskin kirkko, Liteim-pr., seisoo nykyjään
sillä paikalla, missä Anna keisarinnan aikana oli Preo-
braschenskin rykmentin kasarmit. Juuri näissä kasarmeissa
päättnvät upsierit ja sotamiehet 25 p:nä Marraskuuta
1741 kohottaa hallitusistuimelle Pietari Suuren tyttä-
ren Elisabetin ja tässä tekimät myös malan. Wuosi sen
jälkeen alkoi keisarinna rakentaa siihen kirkkoa, joka tuli
malmiiksi w. 1754, paloi w. 1825 ja rakennettiin uudes-
taan m. 1829. Niinkuin useammat muutkin kirkot Pie-
tarissa, sisältää tämäkin koko joukon kalliita esineitä,
joita meidän kämisi kuitenkin pitkäksi luetella. Kirkon

ympärillä seisoo 12 kanunaa, ja koko toria ympäröimä
piste-aitakin on kyhätty maski-kanuneista, joita yhdistää
kahleet. Kunkin kamman yläpuolella on keisarillisen kot-
kan kuma. Nämä kanunat owat woitto-saalis useammasta
linnasta ja olletikkin 3Larna'sta. Kirkon päätaytämiin
yläpuolella on pronssi-medaljonija kirjoituksella: „Tur-
kin sodasta 1828—1829". Nuo 12 kanunaa, jotka
ympäröimät kirkkoa, lahjoitti keisari Nikolai alkujaan Puo-
lalaisille siinä aikeessa, että nämä olisimat niistä pystyt-
täneet muistopatsaan heidän Warnan tappelussa laatu-
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neelle kuninkaallensa mutta Puolalaisetpa käyttiwat niitä
w. 1831 — menäliiisiämastaan, ja silloinpa otettiin nuo
lahja-kanunat takaisin. Tällöin käski keisari asettaa ne
Preobraschenski-katedraalin ympärille.

d) L«therilaisia kirkkoja.
Pyh. Pietarin saksalainen kirkko, Newski-pr. 24. En-

simmäinen lutherilainen kirkko Pietarissa rakennettiin erää-seen Amiraliteetin lähellä olemaan kartanoon m. 1703.
Amiraali Kruiss rakennutti w. 1708 uuden puisen kirkon,
joka sai nimekseen Pyh. Pietarin kirkko, ja jota käyttiwat
niin lutherilaiset, kvin reformisettin. Kymmenen muotiasen jälkeen rakennettiin samalle paikalle kimikirkko, ja m.
1760 antoi tunnettu tohtori Busching laajeentaa ja kau-
nistaa sitä, sekä perusti sen kanssa yhteydessä olemasi op-
pineen koulun, jolla mielii nytkin on suuri arwo. Maipa
Busching wielii keisarinna Katarina Il.lta eräitä etu-oi-
keuksiakin lutherilaisille. Tällaisena pysyi Pietarin kirkko
70 wuotta, mutta muosina 1833—1838 tuli se uudes-
taan rakennetuksi, ja on tätä nykyä kaunis rakennus kor-
kealla taytämällä ja tallereilla. Kirkon otsa-huipulla on
korkea enkelin kuma, joka pitää ristin kädessään, ja ra-
kennuksen kummallakin puolella on korkea nelikulmainen
torni. Kirkon sisusta on armokas; alttaritaulu, tumaama
Kristuksen ristiinnaulitsemista, on Brulowin tekemä; urut
omat mitä parhaimpia. Kirkon ympärillä on n. k. saksa-
lainen kirkkokartano, Pietarin kaupungin suurempia raken-
nuksia, josta saadut hyyryrahat käytetään seurakunnan
marsinaisiin maksuihin papistolle, koulun kustannukseen
ynnä muuhun.

Pyh. Anmn saksalainen kirkko, Kirotschnaja- ja Fur-
schtatstaja-t:jen malilla, rakennettiin puusta jo m. 1735,
mutta tuli sittemmin m. 1779 uudestaan rakennetuksi.
Kirkko seisoo aukealla torinmoisella paikalla, seurakunnan
kartanojen wälissä, joissa on myös koulu ja lastenkoti.

Pyh. Marinan saksalainen kirkko, W.-0., Suuri pr.,
I:nen 1., rakennettiin ensin puusta m. 1728, mutta tuli
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uudestaan rakennetuksi limestä m. 1776. Seurakunnalla
on oma koulunsa.Mh. Katarinan ruotsalainen kirkko, P.Konjuschennaja-k..
Alussa oli Ruotsalaisilla ja Suomalaisilla yhteinen kirkko,
rakennettu w. 1734, mutta sittemmin w. 1744 erosiwat
Ruotsalaiset eri seurakunnaksi ja rakensiwat oman kirk-
konsa, joka ensimäisen kerran rakennettiin uudestaan m.
1767 ja toisen kerran m. 1864. Ruotsalaisella seura-
kunnalla, jossa on 6600 jäsentä, on suuri kirkkokartano,
kaksi koulua ja lastenkoti.

Pyh. Marian suomalainen kirkko, S. Konjuschennaja-k.,
rakennettiin ensin puusta w. 1734, mutta tuli sittemmin
uudestaan rakennetuksi w. 1804 ja melkoisesti korjatuksi
w. 1871. Tätä nykyä on se kuitenkin ulkomuodoltaan
kaMungin mähäpätoisempiii kirkkoja, eikä sitä suinkaan
mot' lukea miksikään kaunistukseksi ainakaan siinä komeassa
kaupungin-osassa, missä se on. Suomalaisella seurakun-
nalla, jossa on yli 15,000 jäsentä, on suuri kirkkokartano,
taksi koulua ja lastenkoti.

Pyh. Johanneksen Virolainen kirkko, P. Masters-
kaja-k.

lesutsen lättiläinen kirkko. Semenomstin rykmentin
kasarmeissa.

c) Reformisia kirkkoja.
Schweitsiliiinen reforminen kirkko, S. Konjuschennaja-k.

rakennettiin ensin puusta m. 1731, mutta tuli sittemmin
uudestaan rakennetuksi kimestä m. 1780. Seurakunta on
jotenkin suuri ja sen jäsenet omat osaksi kauppamiehiä ja
käsityöläisiä, mutta parhaasta päästä kuitenkin opettajia,
tasmattajia y. m. s.

Hollantilainen kirkko, Poliisi-s:n törmällä, on ainoas-
taan osa hollantilaisen seurakunnan kirkkokartanosta, jota
kirkoksi ilmoittaa ainoastaan holmikupu katolla>

Englantilainen kirkko, Englannin-kj. Ensimmäinen
englantilainen kirkko Venäjällä rakennettiin m. 1753,
jolloin englantilainen kauppaseura asettui kaupunkiin ja
osti erään kartanon jumalanpalmelusta matten. W. 1813
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teräsi menäläinen tauppamiehistö 25,000 r:aa englanti-
laista kappelia warten, ja Englannin parlamentti antoi
m. 1815 samaan tarkoitukseen 120,000 mk:aa. Genewe'n
kirkon jälkeen, on tämä kauniin englantilainen kirkko Eu-
ropan mantereella. Seurakunnan jäsenet omat parhaasta
päästä tuttu-tauppioita, jotka rikkautensa ja marallisuu-
tensa tähden omat täällä suuressa armossa.

Amerikkalainen- eli metodistien tappeli, Potschtamski-
per.

a) Katolisia kirkkoja.
Pyh. Katarinan kirkko, Newski-pr., 32 ja 34, raken-

nettiin muosina 1761—63. Tähän kirkkoon omat hauda-
tut Puolan kuningas Stanislaus Poniatomski m. 1797
ja kenraali Moreau. Papisto ja seurakunnan koulun opet-
tajat ornat dominikaani-munkkikuntaa.

Pyh. Johanneksen Jerusalemilaisen kirkko, Page-opisto,
S. Slldowaja-k. 20 ja 22, rakennettiin m. 1729 keisari
Paamalin käskystä, joka oli Malta'n ritariston suurimes-
tari. Kirkko uudistettiin m. 1833. lumalanpalmeluksessa
omat usein läsnä kaupungissa olemat katolisten maiden
lähettiläät ja lähettiläiskunnan mirkamiehet, sekä torteam-
pisäätyisiii katolisia.

Pyh. Stanislllin kirkko, Torgowaja- ja P. Masters-
kaja-k:jen kulmassa, rakennettiin m.m. 1823—25, katoli-sen arkkipiispan Siestrenzewicz'in kustannuksella. Seura-
kunnan jäsenet, joilla on oma koulu, omat parhaasta
päästä Franskalaisill, Italialaisia, Puolalaisia, Saksalai-
sia ja Portugaalilaisia. lumalanpalmelusta pidetään mo-
nella eri kielellä.

Pyh. Katarinan armenilainen kirkko, Newski-pr., 40
ja 42, wastapäätä Gostinnoi-Dworia, rakennettiin w. 1779.

Alubeja eli Zemoja. Pietarin klubit omat suuresta ar-
mosta kaupungin yhteis-elämälle ja mieluisia olopaikkoja
miehille, ainakin talmi-iltoina. Muukalaiset pääsemät näi-
hin jonkun seuran jäsenen rekomendationilla. Etemimmät
niistä omat
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Suuri Aatelisklubi.
Englantilainen klubi, Bernardaki'n kartanossa, Newski

pr., 84 ja 85.
Pieni Aatelisklubi, lelisejeman kartanossa, Poliisi-s:n

korwalla.
Saksalainen tanssi-seura. Sinisen-sillan korwalla, 66.

Tama hymä-tarkoituksinen seura on suurin koko kaupun-
gissa, ja sen jäsenet ornat parhaasta päästä marakkaita
käsityöläisiä ja keski-säätyisiä saksalaisia. Seuran tarjoa-
mat huwitukset owat baalit, soittajais-huwit, masteraadit,
neliääninen laulu ja korttipeli. Seuran kesäsuojana on
Tarasoman kartano 102, Fontankan marrella; suojaa ym-
päröi kaunis puisto. Tässä soittelee hymii orkesteri kol-
me iltaa unikossa. Seuran kustannuksella ylläpidetään
17 orpoa ja muutama köyhä leski.

Wenälllisten kauppiasten klubi, Kasanski-sillan kor-
walla;Kauppaplllweljoiden klubi, Poliisi-s:n korwalla, Moi-
tan warrella 63, koettelee suurenmoisten suojiensa ja milk-
kaan ilta-seurojensa kautta wetää wertoja saksalaiselle tans-
siseuralle.

Päälle päätteeksi tulee meidän mainita mielä kaksi sak-
salaista seuraa.

Petersburger Deutscher Liedertasel (Pietarin saksalai-
nen lauluseura), perustettiin neljänäkymmentä muotia sit-
ten ja kokoontuu joka maanantai kokoukseen Demuth'in
ramintolaan. Seuran laulukunnassa on 100 laulajaa.
Sen lisäksi on seurassa noin 400 jäsentä, jotka omat
läsnä yhteisissä kokouksissa, missä jos jonkin sääty-
läiset tapaamat toisiaan, yhteis-ilon siitä mitenkään tur-
meltumatta. — Saksalainen, Die P lllme-niminen tasityö-
läisseura perustettiin masta moniaita muosia sitten, mutta
siinä on tätä nykyä jo 1000 jäsentä. Seuran tarkoitus
on toimittaa matkustamille ja työttömille saksalaisille säl-
leille huokeaa ja mukamaa kortteeria, sekä ylläpitoa ja
hymiiii seuraa. Sen lisäksi on seura marsinainen yhdyn-
täpaikka mestareille ja sälleille, joissa niin toiset kuin toi-
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setkin saamat miettää iltansa. Täällä pidetään myös
yleis-tajuisia luentoja, laulu ja miekkailu-harjoituksia ja
annetaan ilmaiseksi opetusta luonnontieteessä, piirustuk-
sessa ja muissa hyödyllisissä aineissa. Seuran johtajina
omat saksalaisia pappeja ja kouluopettajia. Oimallisten
ja armollisten pyrintöjensii tähden on laitos saanut osak-seen Pietarilaisten mieltymistä ja kunnioitusta.

Aonditoreita: Wolff, Poliisi-sillan korwalla; Domini-
que, Newski-pr. 24; Rabon, Kasanski-sillan lähellä;
Ball et, Newski-pr. 54; Fay et, Karawannaja-k. 9, j.n. e.

Ayttserwatorio, Teatralnaja-k. perustettiin m. 1862. Laitok-
sessa annetaan opetusta, paitsi alkeisaineissa, mielii lau-
luopissa, soittotaiteessa niin pianolla kuin kaikilla orkes-
terin soittokoneillakin, soitto-kompositionin teoriassa, mu-
siikin historiassa, toörilaulussa ja orkesterisoitossa. Kurssi
on 6 muotinen; muosimaksu on 100 rpl.

Kylpyhuoneita kuumaa kylpyä marten eli marsinaisia sau-
noja on joka kaupungin-osassa; meri-kylpyä marten ke-
sällä: kylpyhuoneissa Newalla, lähellä Amiraliteettia ja
Nikolai-sillan alapuolella, sekä siellä täällä suurimmilla ka-
namilla. Kuuma-kylpy maksaa 3:sta k:sta aina 3rpl. asti.

1..
AMMrjastoja, katso Kirjakauppiaita.
AinM. Linjoiksi sanotaan kaakkoisesta luoteiseen kulkemia

katuja Vasili-Ostromalla. Kaksi sellaista linjaa yhoeW,
muodostamat aina yhden kadun, niin etta tasainen lin-
jan numero on aina wasemmalla kädellä. Linjoja on ku-
multaan 27. I:nen linja ja kadetti-linja omat yh-
tenä katuna. Poikkikadut, jotka omat linjoja lemeiimpiä
ja paikottain istutetut puilla, omat: Suuri-, Keski-,
ja Pieni prospekti.

Ainna ja sen keskessii olema Pyh. Pietari-Paawalin lill-
NllN-lirkto perustettiin Pietari I.ltii m. 1703. Nykyiset
kimi-marustukset rakennettiin masta m. 1706. Linnan-
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kirkko, tuo Pietarin kaupungin ensimmäinen temppeli, ra-
kennettiin yhteen aikaan kuin itse linnakin ja aluksi puusta.
W. 1714 hajoitettiin se kuitenkin maahan, ja kulmatimi
pantiin uutta kimikirkkoa marten, joka masta m. 1732
»valmistui täydelleen. W. 1723 pystytettiin tuo melkein
470 jlk. korkea, soikenema, kullattu torni; m. 1725 ase-
tettiin siihen kallis kellopeli, jossa on 35 kelloa. Kirkon
sisusta on somistettu sodassa saaduilla Turkin, Franskan
ja Puolan lipuilla ja maakunoilla, setä Pariis'in, Varso-
man, Korfun ja monen muun kaupungin linnan-amaimilla.
Täällä lepää Pietari I:fen ruumis samoin kvin kaikkein
hanen jiilkeistensäkin Venäjän hallitsijoiden, paitsi Pietari
ll:sta, joka on haudattuna Moskomaan. Se, joka on
nähnyt nuo komeat hautapatsaat Englannin, Franskan ja
Puolan kuninkaiden haudoilla, sekä erittäinkin Napoleoni
l:sen hautakummun Inmaliidi-doomissa, — hämmästyy
epäilemättä, seistessään maailman mahtamimpien ruhti-
naiden leposijain mieressä, niinkuin Pietari I.sen, Kata-
rina ll:sen, Aleksanteri I.sen ja Nikolai I.sen haudalla, —

näin yksinkertaiset kimi-arkut säilyttämät Venäjän tsaa-
rien luita. Kesäöillä, jolloin ympärillä olemat tienoot
ornat jo unen helmassa, kuullaan useasti tornin kello-
pelin soittaman wenäläistä tansallis-laulua „3umala, mar-
zele Aeisaria!" Pääsy kirkkoon on amoinna joka päiwä.
Linnan muurien sisässä olemaan MyNttihuoneesen on
pääsy myöskin amoinna.

Aompatti, katso Löytö lasten-huone.
ANtsttNMtosN laitetaan taimella kaikkialla ja eräissä puu-

tarhoissakin. Näillä pidetään myös iltahumeja, jolloin
radat omat walaistut a Ziorno ja orkesterit soittamat.
Parhaimmat radat omat: Nema skating-club. Eng-
lannin kajin mieressä, Nikolai-sillan alapuolella, sekä joki-
jahtiklubin luistinrata lussupoman puistossa, S.
Sadowaja-k., 50.

Anostareita. Pyh. Alelsanderi-Newslin luostari, Nemski-
prospektin itäpäässä, lähellä Newan rantaa, perustettiin
Pietari l:seltä w. 1710 muistoksi siitä tappelusta, jossa
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Nowgorodin ruhtinas Aleksanteri, tarun mukaan, oli näillä
seuduin moittanut Franskalaisten, Ruotsalaisten ja Liimi-
läisten sotajoukkoja m. 1241. W. 1713 tuli ensimmäinen
kirkko malmiiksi ja nyt tuimasi muosi muodelta tänne har-
taita pyhissä maeltajia sekä köyhiä, manhentuneita ja ti-
muloisia keskisäätytäisiä, jotka kaikki hakimat turmapaikkaa
luostarissa. W. 1724 antoi keisari tuoda Vladimir-ni-
misestä kaupungista siellä säilytettiimiit Aleksanteri Nem-
skin jäännökset, jotka kanunain jyrytessä asetettiin altta-
rille. Luostarin ala on tätä nykyä joksikin suuri neliö,
jota ympäröipi timimuuri. Tällä alalla on 7 kirkkoa,
metropoliitan asunto, munkkien kammiot, lumultaan noin
100, hengellinen akatemia, seminari, koulu, konsistorin,
hautausmaa ja suuri puisto.

Luostarin kirkoista ansaitsee tulla nähdyiksi: 1) Kol-
minaisuuden kirkko, jossa on eräs alttari, pyhitetty Pyh.
Aleksanderi Newskille. Kirkon ikonastaasi on italialaista
marmoria; sidepalkki, pylmäät ja patsaskaarento omat kul-
lattua pronssia. Pyhäin kumain taitteet omat maltosuo-
nisia, punamärisiä agaattikimeä; ikonostaasia ympäröimät
kullatut pronssipuitteet, ja itse tumat omat oimia italialaisia
teoksia, maalatut maskilemyille. Piiä-alttarin oikealla puo-
lella on tuo puhtaasta hopeasta tehty arkku, painoltaan
3,250 naulaa, jossa talletetaan Pyh. Aleksanteri Newskin
luut. Tama arkku sekä nuo kirkkoa koristamat hopeiset
pyramiidit, moittomertit jakynttiläjalat, jotta yhteensä pai-
namat 3,600 naulaa, omat Elisabeth keisarinnan lahjoit-
tamat. Sen lisäksi löytyy täällä monilukuisia kalliita, kul-
taisia ja hopeisia astioita ja kynttiliijalkoja, sekä helmillä
ja timanteilla kaunistettuja alttari-liinoja ja kumia.

2) Pyhän Ilmestyksen kirkko, jonka Holmiin on hau-
dattuna muutamia Keisarillisen Huoneen jäseniä, sekä myös
muita kuuluisia menäläisiä.

Pietarin Metropoliini (piiiipiispa) on samalla luosta-
rin arkimandriitta eli pää-muntti ja hän asuukin monas-
terissa. Luostarin miihiitilaisella hautausmaalla löytyy
suuri joukko komeita muistopatsaita ylimysten ja tirja-

3*
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niekkain haudoilla. Luostarin kanssa yhdistetyissä oppi-
laitoksissa, hengellisessä akatemiassa ja seminarissa on
paljon oppilaita; sen lisäksi on näillä oppilaitoksilla oma
kirjasto, jossa lienee 35,000 nidettä.

Woskresensli Nowo-Dewitschin nais-luostari, lähellä
Moskoman moittoporttll, on komeanlaatuinen ja amara
rakennus, joka ulko-komeudellaan woittanee Aleksanteri
Nemskinkin luostaria.

AöytölastMhttoue, Poliisi- ja Krasni-sillan malilla, pää-
täytämä Moikalta, on maltakunnan merkillisimpiä arme-
liaisuus-laitoksia ja syystä kyllä pääkaupungin korskeus.
Laitoksen perusti Katarina Il.nen m. 1770. Tämän lai-
toksen monilukuiset huoneet, joita miime aikoina on yhte-
nään suurennettu ja puistikoilla ympäröitty, sekä monet
simurakennukset ja palmelusmäen asumat, ottamat niin
laajan sijan, että koko rakennus ylettyy Moikan marrelta
S. Mestschanskaja-kadulle saakka. Nykyisen rakennuksen
järjestytti Paamali I.sen puoliso, Maria Feodoromna,
mutta Nikolai keisarin puoliso, Aleksandra Feodoromna, sekä
olletikin nyk. keisarinna, Maria Aleksandromna, laajennut-
timat jakaunistuttimat sitä. Lasten luku on noussut muosi
muodelta, ensin s,ooo:sta 10,000:een, sitten 20,000:een
ja tätä nykyä 25,000:een. Vuosittain tuodaan laitokseen
noin 5—7,000 lasta, mutta niistä kuolee myös melkoi-
nen määrä: noin 15—20 kuolontapausta 100:lta lehto-
lapselta. Laitoksen asioita hoitamat 500 mies- ja nais-
kasmattajaa; muuten tehnee laitoksen koko mirka-asunto pal-
melijoineen 6,000 henkeä, joiden joukossa on 2000 ammaa.
Kapalolapset jätetään 5—6 miikon jälkeen ja sittekun ne
omat laitoksessa rokotetut ammoille maalla. Siellä ne
omat piirilääkärin hoidon alla, joidentulee joka kuukausi il-
moittaa laitokselle lasten termeydestii. Osa maalle jäte-
tyistä pojista jäämät sinne kruunun-talonpoikina, toiset
pannaan taasen kiisityöläis-oppiin. Tytöt joko naitetaan
laitoksesta 100 r:an myötäjäisillä sotamiehille, käsityöläi-
sille tahi muillekin, tahi pannaan yksityisten palmelukseen,
elikkä myös jäämät edelleen laitokseen hoitajina, ammoina
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y. m.; muutamista koulutetaan myös kiitilöimiii. Tämä
atusööri- ja MMnlaitos on niinikään löytölastenhuo-
neen johtokunnan alla. Laitoksessa on noin 50 muodetta
kaikensiiätyisille raskaille maimoille; niille, jotka tahtomat
pysyä tuntemattomina, on erityisiä huoneita. ValmoM
otetaan tänne noin kaksi miikkoa ennen lapsensaanti-aikaa
ja hoidetaan, mitä huolekkaammin. — Löytölastenhuoneen
kanssa on mälittömässä yhdistyksessä myös Nikolain Ms»
titUUtti tytöille, tunnettu ennen nimelläWytolasttN insti-
tuutti. Toinen, marsinainen kätilöin- ja akusööri-
instituutti on Fontankan marrella, lähellä Kalinkinan
siltaa. — Kuuromykkäin instituutti, Gorohowaja-k., on
myöskin alistettu löytölastenhuoneen johtokunnan alle ja
on keisarinna Maria Feodoromnan perustama (m. 1810.)
Laitos laajennettiin ja järjestettiin uudelle kannalle iv.
1835. Paitsi kaikkia näitä kuuluu löytölastenhuosieen
hallituksen alle mielii Katarina Il.sen m. 1772 perustama
Pantti-laitos eli Lomparti. Laitoksen kaunis rakennus
on mälittömässä yhdistyksessä löytölastenhuoneen kanssa
ja pistäkse S. Mestschanskaja kadulle. Rakennus on 180
jlt. pitkä jg siinä on korkeat ikkunat, sekä kaksi paraadi-
käytämiiä. Lompartin kantarahasto on hymintin melkoi-
nen ja kasmaa muosi muodelta yhä suuremmaksi raha-
lainoista marmoja makuutuksia, niinkuin kultaa, hopeaa,
timantteja ja kalliita kimiä mastaan. Sen lisäksi on lom-
partilla yksinomainen oikeus malmisina ja myödii peli-
kortteja.

IX
MaalMsKallerit, katso Taulutallerit.
Hlnneeseja. Suurin on Mihaelin maneesi, kolmikoltkaifen

Mikaelin-torin marrella. Maneesi käytetään konsertti-
salina, erittäinkin suuria soittajaisia ja laulajaisia marten,
jolloinmillistä köörissä ja orkesterissa ottamat osaa 1000:kin
henkeä, joita paitsi mahtuu siihen mielii noin 10,000 kuu-
lijaa. Toisinaan pidetään täällä myös suurenmoisia luk-
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kanäyttelyjii. Rakennuksen eteisellä torilla on mäliaikai-
nen Hinnsn Circus, jossa tamallisesti annetaan näy-
telmiä syksyllä, taimella ja kemäiillii.

MatVkenM» muinoin Tsaritsin Lug, s. o. keisarinnan
keto, on awara, somasti tasoitettu ja hiekoitettu tori,
jossa pidetään suuria sotamäen katselemukseja ja paraa-
deja, joissa toisinaan on 60,000 miestä.' Sen rajana
pohjoisessa on marmori-palatsi, lännessä Pawlowskin ryk-
mentin kasarmit, etelässä uuden Mihaelin-palatsin puisto,
sekä manha Mihaelin palatsi ja etelässä kesäpuisto. Va-
pun piiimiinii pitää keisari täällä tamallisesti suurta sota-
mäen katselemusta ja 26:nä sekä 30:nii p.nä elot. unete-
taan täällä hauskoja kansanjuhlia.

MetKKejö, katso Signaaleja.
Wuisteristst. Howin Ministeristö, Talwihowissa;
- Ulko-asiain Ministeristö, Kenraali-Staabin karta-nossa; Sisä-asiain Ministeristö, Tschernischoman

torilla; Sota-asiain Ministeristö, mastapäätii li-
sakin kirkkoa; Oikeus-asiain Ministeristö, P. Sa-
dowaja-k.; Raha-asiain Ministeristö, Kenraali-
Staapin kart.; Kansan walaistutsen Ministeristö,
Tschernischoman tori; Meri-Ministeristö, Amirali-
teetti; Valtakunnan omaisuuksien Ministeristö,
Sini-sillan korwalla; Ihteisten kulkuneumojen Mi-
nisteristö, Fontanta 97, lähellä Obuhoman siltaa.

Mittoja. 1) Pituuden mittoja: 1 jalka (— 1 engl j.)
a 12 tuumaa a 10 linjaa — 1,02? suomen jalkaa; 1 sa-
schen r____ 7 j. ____i 3 arschinaa — 7,i8« suom. j>; 1 mirsta
_____: 500 saschen _-__: 0,095 suom. mirstaa. 2) Pintamit-
toja: 1 desjiitina ____- 2400 neliö-saschen'ia; 1 taloud.
desjätina _____ 3200 neliö-saschenia 2,213 suom. tynnö-
rinalaa. 3) Amaruus- eli metomittoja: 1 tschetmert
3. 8 tschetmerik i. 8 garnetsi _____ 6,30 s suom. kannua; 1
botschka tahi wati a 40 medra __

10 truschki tahi 8 schtof;
1 medro _____^ 4,4? suom. k.nua; 1 kruschka __^ 0,4? k.nua
tahi 15 jumpruuta. 4) Painomittoja: 1 funt a 32
luotija (lot) _. 3 solotnik a 96 doli -^_ o,_e3 suom. nau-
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laa; 1 berkowets il 10 pud a 40 funt; pud — 38,535
suom. naulaa. 5) Rahoja: 1 hopea rupla (rupp) K
100 kopeekkaa — 400 suom. penniä; 1 imperiali (kulta-
raha) __ 2 puoli-imperialia suom. penniä.

Muistopatsaita. Pietari i:sen muistopatsas, Pietarin to-
rilla, 'Amiraliteetin ja Senaatin wälillä, on franskalaisen
kuwanweistäjiin Falconet'in walama ja sen, yhdessä we-
näläisen taidenietan Kailow'an kanssa, pystyttämiikin.
Muistopatsas paljastettiin 7 p:nä elot. 1782, keisarinna
Katarina ll:sen läsnä-ollessa ja kanunain paukkuessa.
Kantakimi on tuotu Lahti-nimisestä suomalaisesta kylästä,
12 mirstaa Pietarista, ja tämä kiwi on jo merkillinen sii-täkin, että Pietari itse oli useamman kerran kiimennyt sille,
nähdäksensä siten paremmin ympäristöjä. Kun tämä kiwi
irroitettiin kalliosta, oli se 83 j. pitkä, 21 j. korkea, sa-
man merran lemeä ja painoi 4 milj. naulaa. Sen kul-
jettamista marten Pietariin rakennettiin marten mastoin
erityinen chaussö, ja 400 miestä tarmittiin sen mierittii-
miseen, telojen ja kulikkojen amulla. Pahaksi onneksi täy-
tyi kimeä hakata niin, että se tätä nykyä on ainoastaan
53 j. pitkä, 21 j. leweii ja 17 j. korkea. Mutta yhtii-
hywin on tuo kiwi uhkea nähdä. Tällä alustalla kohoaa
itse muistopatsas, kumaama Pietaria hewosen selässä; he-
monen on juokseminaan jyrkkää kalliota ylös ja, seisoen
takajaloillaan, polkee katouden käärmettä. Pietarin tuma,
menäläisessii purnussa sekä hartioille miskatussa kapassa,
laakeriseppele päässä ja hewonen omat hywin suuria ja
waletut pronssista. Kuwan oikea käsi on ojennettuna
Newalle päin, ikäänkuin tsaari osottaisi silla omat työnsä,
linnan ja tiede-akatemian. Koko muistopatsas painaa
54,000 naulaa ja on kiinnitetty alustaan ainoastaan he-wosen takajaloista ja hännästä. Kalliolohkareen masem-
man puolisella siwulla on tuo kuuluisa lyhyt kirjoitus:
„?6tro primo o_.tl_i.r__.__ 86oui_äi. 1782"; samanlainen kir-
joitus „Pietari I:selle Katarina II:nen", mutta weniijän

kielellä, on kantakiwen wasemmalla siwulla. Tämän ko-
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mean muistopatsaan rakennus ja pystyttiimis-kulungit lie-
newät tehneet I^/2 miljonaa suom. markkaa.

Keisari Nikolai i:sen muistopatsas, Marian torilla,
lisakin kirkon ja Maria Nikolajenman palatsin miilillii,
on keskikaupungin komea kaunistus. Hemonen ja sen se^
liissii istuma keisarin kuwa, ratsukaartin uniwormussa, omat
mainion profesfori Klodt'in täydellinen taideteos. Tällä
on kirjoitus: „Nik ola i l:felle, kaikkien w?näliiisten
itsemaltiaalle". Patsas paljastettiin w. 1859. Sitä ym-
päröipi komea rautapiste ja neljä suurta kaasukandelaa-
beria. Tämän muistopatsaan luona seisoo aina mahdissa
n. t. kultakaartin sotamies.

Toinen Pietari i:sen Muistopatsas, joka seisoo kolme-
porttaisella marmori-alustalla, on manhan Mihaelin-pa-
latsin eteisellä torilla. Patsas tumaa Pietaria ruomalai-sessa purnussa, laakeriseppele päässä ja komanto-sauwa
oikeassa kädessä. Alustalla on kirjoitus: „Iso-isälle
hanen lastenlapsensa, 1800".

Sotllmarsli-ruhtinas, lreiwi Suworow- Italialaisen
muistopatsas, Marskentän ja Pietarin puolisen sillan mii-
lillii, pystytettiin m. 1801.

Kasaanin kirkon edustalla. Newskin prospektilla, on kaksi
suurta pronssista walettua kuwapatsasta Kutusow'alle
ja Barclay de Tolly'lle. Muistopatsaat owat tuwan-
weistäjä Orlowstin tekemät (m. 1836).

Tarujen kirjoittaja Krilowan muistopatsas, Kesäpuis-
tossa, on kaupungin uusimpia ja kauniimpia muistopat-
saita. Täydellä syyllä on tämän „rakkaan sedän" tuma
asetettu eräälle torinmoiselle aukealle paikalle, joka on las-
ten marsinainen leikkipaikka. Kumapatsas on mainion ku-
manmeistiijiin parooni Klodt'in tekemä, joka on hymin
nerokkaasti laittanut jalustan simuille pronssisia koroite-
kumia kirjoittajan taruissa tawattawista, puhumista eläi-
mistä. Tuo leppeä ukko Krilom istuu eräällä kan-
nolla.

Vasili-Ostromalla, Taideakatemian ja muinoisen I.sen
kadettikoulun malilla on 1799 sstamarsallti lreiwi Rum-
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jantsow-Sadnnaislille pystytetty Obeliski. Newalle päin
olemalla patsaan siwulla on tuo yksinkertainen kirjoitus:
Rumjantso'wan moitoille". Patsasta ympäröipi ko-
mea puistikko, jossa on pamiljoni ja kaksi suihku-kaimoa.

Aleksandra-teaterin eteisellä torilla rakennetaan par-
haillaan muistopatsasta keisarinna Katrina ii:selle. Pat-sas tumaa keisarinnaa seisomana, puettuna pitkäliepeiseen
maatteesen ja keisarilliseen mantteliin ja pitiimänii toi-
sessa kädessä waltikkaa, toisessa laakeriseppeleitä. Pat-saan alempana olemalla, pyöreellii tasapinnalla on puo-
lessa luonnollisessa korkeudessa koroitekumia keisarin-
nan aikuisista merkillisimmistä miehistä, niinkuin Potem-
kin'istii, Rumjantsow'asta, Betsti'stä, Orlow'asta y. m.
Kaikki tumat owat sen aikuisissa puumissa ja osaksi seisoma-
osaksi istunta-asennossa.

Mainittakoon mielii parooni Klodt'in malamat neljä
pronssista hemos-kesyttäjän kumaa, jotka kaunistamat
Anitschkinan siltaa.

Museoita, katso Tiede-Akatemia, Gremitage ja Näyt-
telyjä.

MuMMaUPpiaita: Bernard 10, Buttner 24, Iy^
h ann se n 44, kaikki Newskin prospektilla.

Myuttihuoue, katso Linna.
Myuttikabinetti. katso Ra hasa li.

N.
Mewan joki, joka alkaa Schlysselburgin luota, Laatokan

järwestä, 59" 50" pohj. lew., on kaarenmoinen ja 66
mirstaa pitkä. Suupuolellaan jakautuu se eri haaroihin
ja laskee metensii Suomen lahteen, 59" 51" pohj. leiy.
Ennen Neman haarautumista, saa 'se oikealta puolelta
O h ta-nimisen liikajoen. Neman, tahi niinkuin sitä ny-
kyjään sanotaan Suuren Neman, haarat omat: 1) Suuri
Nemta, joka juoksee oikealle Viipurin puolisen esi- jaPie-
tarin esipuolisen kaupungin wälillii, huuhdellen matkallaan
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Aptekarski, Kamenni ja lelagin-nimisten saarten pohjois-
rantoja ja saaden oikealta lisäjoen Tschornaja Retschka;
2) Pieni Nemka, joka huuhtelee Kamenni jaKrestowski
saarten etelä-rantoja; 3) Keski-Nemka (Srednaja N.),
joka huuhtelee lelagin saaren etelä-rantaa; 4) Pieni Ne -

ma, joka eroaa Linnan kohdalla S. Nemasta ja eroittaa Pie-
tarin esipuolisen kaupungin Wasili-Ostrowasta. Se Ne-
wan haara, joka eroittaa Petrowskin saaren Piet. esip.
kaupungista, on nimeltään Schdanomka; se taasen, joka
eroittaa W.-Ostrowan Golodai-saaresta, Tschornaja
Retschka. Kesäpuiston luona juoksee S. Nemasta Fon-
tanka, ja siitä taasen Moika ja Katarinan kanawa, joista
katso Kan awia. Smolnan luostarin luona on Newa
nom 1,450, linnan kohdalla 1,088 ja Nikolai-sillan luona
500 knr. leweä. — Neman ja sen lisäjokien mesi on puh-
dasta, hywiin makuista ja kelpo juomametta. Kuitenkin
kehoitamme muukalaista, joka on masta tullut kaupunkiin,
tahi joka aikoo wiipyii siellä ainoastaan 'wiihemmiin ajan,
juomaan sitä kohtuudella ja, jos mahdollista, sekoittamaan
sitä punaisella wiinillii.

WwsKiU prospekti, katso Katuja.
Hiiyttelyjii- Öljymaalausten näyttely, Nemski, Po-

liisi-sillan korwalla, hollantil. kirkkokari., joka piiiwä kl.
10—3 p.; Maawiljelyskapineiden ja koneiden n.,
Talwihowin maneesi; Kukka- ja kaswin-n., Talmiho-
win maneesi ja Taurian palatsi.

0.

Dhta, katso Kaupungin-osia.
Kumibus- eli Ziligenfiwaunnt kulkemat kaupungissa: 1)

Peski'stii pitkin Nemskia, Amiraliteetin torille, 5 kop.;
2) Amiraliteetin torilta, Nikolai-sillan yli, W.-Ostrowalle,
6:nen linjan kulmaan, 5 kop.; 3) Amiraliteetin torilta
Piet. esip. kaupunkiin, 10 kop.; 4) 2:sen sotahospitaalin
kulmasta Gostinnoi-Dmorin luo, 5 kop. ; 6) Taurian puis-
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ton luota Troitski kirkolle, lähelle Ismailomskin rykmen-
tin kasarmia, 10 kop. Kaupungin ja sen ympäristön ma-
tilla pitiiwät säännöllistä yhdistystä monet eri mannut,
jotka kaikki liihtewiit G.-Dworin edustalta: 1) Aleksan-
dromstiin, 25—30 top.; 2) Nowoje-Seloon ja
Tschornaja Retschtalle, 15 top.; 3) Kuschelewkaan,
20 kop., ja Metsä-opiston luo (Lesnoi Korpus), 30
kop.; 4) Metsä-opiston luo, Kalamiikeen (Kolom-
jaga). Muurinaan, Parkaan (Pargalowo) j. n. e.,
20—50 kop.

Gppi- ja AaswatuslaitoKsta. Page-opisto, S. Sadowaja
kadun ja Tschernischowan pereultan kulmassa, wasta päätä
G.-Dworia. Kadettikouluja: I:stii ja 2:ta kadettikoulua
nimitetään ensimiiiselsi ja toiseksi sotakimnaasiksi; kumpikin
on Piet. esip. kapungissa, edellinen aateli-tompanian, jäl-
kimäinen 2:n kadettikoulun kartanossa. — Junkkari-
kouluja : Pllwloskin juntlarikoulu,W.-0., Neman-kaji 11;
Konstantinowskin junltarikoulu, Tsarskoselskin pr., 11;
Nikollljewstin junkkaritoulu, Sllgorodnin pr., 24. Insti-
tuuteja: Teknologillinen Just., Sagorodnin ja Tsarsko-
selskin prospektien kulmassa ; Tie- ja Vesiyhdistysten Illst.,
Fontanka, lähellä Obuhowan siltaa. Instituuteja aatelis-
säätyisille tytöille: Smolnan Inst., lähellä ent. Smol-
nan luostaria; Katarinan Inst., Fontanka, Anitschkoman
ja Simeonomskan siltojen wälillä; Pllllwalin Inst., Sna-
menskaja-k.; Marian Inst., lähellä Smolnan luostaria.
Kaikki niimiit instituutit aatelis-tyttöjii warten owat in-
ternaateja ja keisarinnan sekä suuriruhtinattarien korkeim-
man hoidon alla.

P.
palatseja. Pietari i:sen kartano, Neman rannalla, lähellä

linnaa, on manhin keisarillinen asuma Pietarissa. Mutta
hiimmiistyypii muukalainen, nähdessiinsii tätä pääkaupun-
gin perustajan asuntoa, niin yksinkertainen, halpa se on.
Tämä kartano onrakennettu puusta; se on 33 knr. pitkä ja
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10 knr. lemeä, ja siinä on taksi pientä huonetta, pors-
tua ja kyökki; ulkoa päin on se maalattu hollantilaiseen
tapaan, niin että se näyttää juurituin olisi rakennettu
tilleistä. Keskellä kattoa on puinen mörssäri ja nurkissa
hehkumia granaatteja, myöskin puusta. Huoneiden seinät
owat peitetyt waalennetuilla pursikankailla ja owet, akku-
nan pielet, sekä luukut owat koristetut kukka-maalauksilla.
Tämä kartano on pysynyt entisellään siten, että Katarina
ll.n on suojannut sen tiilirakennuksella. Huoneessa säi-
lytetään, paitsi erästä pyhiinkumaa, jota on mielii nyky-
jiiäntin suuressa armossa oikeauskoisten joukossa, mielii
joitakuita Pietarin omatekoisia kappaleita, niinkuin nah-
tatyynyinen puutuoli, mene, penkki, jolla Pietarin oli ta-
pana istua omensa edustalla y. m.

Pietari i:sen lesiipalatsi, siinä nurkassa kesäpuistoa,
jonka Nema ja Fontanka muodostamat, säilytetään mui-
nais-muistona. Siinä on joitakuita merkittämiii kapineita,
niinkuin esim. suuri kello, jonka Pietari osti Hollannista,
hänen kasmunkorkuinen tumansa ja eräitä huonekaluja,
joita sanotaan hänen tekemiksi. Tämän palatsin pohja
laskettiin m. 1711. Muutoin määrättiin palatsi tsaarin
kesä-asunnoksi, ja sentiihden perustettiin sen ympärille suuri
tarha, tuo nykyinen kesäpuisto, jossa sunnuntaisin pidet-
tiin kansahuwia. W. 1725 rakennettiin lisäksi mielii eri-
tyinen huone, jossa oli suuri sali; mutta m. 1731 remit-
tiin se taas maahan ja sen sijaan rakennettiin puukartano,
jossa Anna keisarinna ja sittemmin hänen itsemaltias mi-
nisterinsä, Kuurinmaan herttua Viron asui. Juuri tässä
kartanossa mangittiinkin hän, muutamia piiimiii An-
nan kuoleman jälkeen. Elisabeth keisarinnan aikana lai-
tettiin kartano entiseen kuntoonsa ja sellaisena on se py-
synyt aina tähän saakka. — Taimella on palatsi suljettu;
pääsy siihen on amoinna ainoastaan kemiiällä ja kesällä.

Talvipalatsi, Neman wasemmalla rannalla, lähellä
Amiraliteettia, seisoo juuri samalla paikalla, jossa Pietari
I.sen aikana oli eräs treimi Apraksinan kartano, mikä sit-
temmin testamentin kautta joutui keisari Pietari Il.selle.
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Anna keisarinna, palattuaan kruunausjuhlasta Mosko-
wassa, asettui tähän asumaan ja nimitti sitä keisarilli-
seksi palatsiksi. Elisabeth keisarinna hajoitutti tämän
entisen kartanon ja aloitti rakennuttaa nykyistä howia,
kreiwi Rastrelli'n piirroksien mukaan. Rakennustöitä kesti
muodesta 1754 muoteen 1762 asti, jolloin keisarinna Ka-
tarina II oli jo astunut waltio-istuimelle. Rakennustöi-
den pääjohtajana oli tuo taiteiden ja' tieteiden suosija
Betski, jonka aikana (m. 1764) palatsi tulikin malmiiksi.
Joulukuussa m. 1837 paloi homi poroksi, mutta tuli
uudestaan rakennetuksi jo pääsiäis-aikana m. 1839. Tämä
uusi homi on ulkomuodoltaan ihan entisen kaltainen. —

Talmipalatsi on muodoltaan epäsäännöllinen neliö, jossa
on 4 kerrosta. Rakennuksen pituus on 231 knr., lemeys
niinikään 231 knr., läpimitta 181 knr. ja korkeus 41V2
knr. Kartanon ja pihojen ala yhteensä on 80,000 neliö-
jlk. Rakennuksen katto on ylimalkaan matala ; ainoastaan
homikirkon päällä kohoaa pieni kupu kullattuine ristineen;
räystäillä on kuwapatsaita, waaseja ja muita koristuksia.
Rakennuksen alakerroksessa olemat pylmiiiit omat jonia-
laista, muissa kerroksissa taasen korintilinstii mallia.
Paraadi- tahi tuo n. t. ambassadööri-täytämii on
Nemalle päin ; siitä miemiit komeat marmoriportaat howin
suurimpiin saleihin. Homin torille päin ornat svuret ho-
win portit, joiden kautta päästään suureen pihaan; por-
tinkiiytiiwän kummaltakin puolelta päästään ylös howiin.
Amiraliteetille päin on kaksi suurta ulkonemaa, joiden ma-
tilla on portaat ja niiden päällä balkoni, mikä kesällä on
peitetty teltillä. Talmipalatsi on holmikiiytiimillii yhdis-
tetty Eremitage'en ja Preobraschenskin rykmentin kasar-
miin. Homin alakerrassa on koko joukko komeita salia,
jotta komean sisustansa kautta wetiiwiit wertoja maailman
kauniimpien palqtsien kanssa. Siinä on marmoria, kul-
taa, hopeaa, siinä malakiittiii, lapis lazulia y. m. Pyh.
Irjön salissa, jota on tehty malteasta marmorista ja
kaunistettu kulta-koristuksilla, ottaa keisari mastaan ulko-.
maisia lähettiläitä. Tästä salista päästään eräiisen lal-
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lenin, jossa on kenraalien ja sotamarsalttien tumia sota-
wuodelta 1812. Sen jälteen seuraa kauniin näistä sa-
leista, walkea sali, joka on kaunistettu kaikkien läänien
waakunoilla. Siinä salissa ottaa keisari wastaan uuden-
wuoden toiwotuksia. Pietarin sali on paljon pienempi
edellistä, mutta koristettu erittäin monella astialla ja kan-
dilaaberilla, jotka kaikki owat painokasta hopeaa. Sen
jälkeen seuraa sotamarsalttien sali, jossa on tas-
wunkorkuisia Rumjantsowan, Suworowan, Kutusoman,
Paskewitschin y. m. tumia. Suurin palatsin saleista on
toti Nikolain sali, jota käytetään ainoastaan suurelli-
sina homijuhlina. Tämä sali on yhteydessä erään talmi-
puiston kanssa, jonka etelämaisten tasmien, suihtukaimo-
jen ja puotteiden suhteen on ainoa laatuunsa.

Näistä komeista saleista päästään keisarinna-mainaja
Aleksandra Feodoromnan asuntoon, jota yhä edelleen pi-
detään entisessä kunnossansa ja joka komeudessa ja puls-
keudessaan moittaa kaikki, mitä suinkin moidaan ajatella.
Tuo »viheriä ma lakiitti-s ali komeine malakiitti-maasei-
neen, ja nuo pienemmät salii ja budoaarit kaikkine torui-
neen, sekä marsinais-turtkilainen kylpylä, jonka tapeetit
omat punaisen ja kullan kirjamia, ynnä siihen kuuluma
talmipuisto, missä on luolia, suihkukaiwoja, marmo-
riportaita ja balustraadeja — kaikki tuo komeus ja
kiilto muistuttaa Tuhannen ja Ihden Jön saduista. Ny-
kyisempinä aikoina somistettu, kaunis, pyöreä sali saa
»valonsa ylhäältä päin ja on koristettu Aleksanderi I:sen,
Nikolain ja Aleksandra keisarinnan kasmunkorkuisilla ku-
milla.

Onpa myös katsomista aarre-aitassakin, jossa säilyte-
tään kruunun jumeleja ja mitä kalliimmilla timanteilla si-
rottuja keisarin ja keisarinnan kruunuja. Paitsi muuta
on keisarin kruunussa komean komea rubiini-kimi, jolla
on mitä ihanin miiri; keisarin maltikan päässä on Venä-
jän suurin timantti, 194 karattia, jonka Katarina II
osti armenialaiselta orjalta Schafras'elta 500,000 r:sta.
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Aarreaitassa säilytettiimäin kalleuksien armo nousee useam-
paan miljoonaan ruplaan.

Nykyisen keisarin huoneista ansaitsee mainitsemista
Hornin ja Amiraliteetin torin kulmassa olema kultainen
sali, jossa on kallisarmoista ruomalaista mosaikkia, kaksi
komeaa, mustaa jaspis-maasia ja Aleksandra keisarinnan
kumapatsas, meistetty malteaan marmoriin. Siitä tullaan
simusaleihin, joissa on suuria, mainioimpain meniiläisten
»naalarien, niinkuin Willewald'in, Kotzebue'n, Aiwasowski'n,
Bogoljubski'n y. m. maalaamia maa- ja meritappeluita.
Sen jälkeen seuraa Aleksanderin sali, joka myöskin
sisältää kumia 1812 muoden sodasta.

Talmipalatsissa on kaksi kirkkoa, joista toinen n. s.
hominkirkko on suurempi toista ja muiden merkillisyyksien
joukossa sisältää Johannes Kastajan oikean käden, Ma-

rina marttyyrin masemman käden ja palasen puuta Va-
pahtajan rististä. Kaikki nämä muinais-jiitteet tallete-
taan timanteilla koristetuissa kultalippaissa. Toinen kirkko
on paljoa pienempi edellistä ja siinä pidetään parhaasta
päästä pienempiä keisarillisen hornin perhe-hartauksia. —

Mainittakoon myös Talmipalatsiin kuulumat suuriruhti-
nas-perintöruhtinaan huoneet, jotka nykymuosina ornat
uudestaan koristetut. — Pääsy Talmipalatsiin on auki
kemäiillii, kesällä ja syksyllä, jolloin keisarillinen perhe
oleskelee maalla.

Marmoripalatsi, Homi-kajin ja Mars-kentän wälillii,
rakennettiin w.w. 1770—83, arkitehti Quarengh'in piir-
rosten mukaan. Keisarinna Katarina II oli määrän-
nyt tämän palatsin lahjaksi kreimi Orlomalle. Mutta
ennentun rakennus tulikaan malmiiksi, tuoli Orlom, ja se
tuli oston kautta hallituksen käsiin. Sittemmin asuskeli
tässä hornissa ent. kuningas Stanislaus Poniatomsti aina
kuolemaansa asti, jolloin hornin sai perintöruhtinas Kons-
tantin Pamlomitsch. Vuodesta 1832 saakka on palatsi
suuriruhtinas Konstantin Nikolajewitsch'in oma. — Mar-
moripalatsi on ainoa laatuunsa; toto rakennus on, paitsi
permantoa ja omia, jotka omat puu-mosaikkia, pelkkää
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marmoria, graniittia, pronssia ja rautaa. Alakerros on
silattua graniittia, molemmat yläkerrokset silattua suoma-
laista ja siperialaista marmoria. Ikkunat owat suurta
peililasia; ikkunanpielet kullattua pronssia. Samaa prons-
sia omat myös balkonit. Räystäät omat koristetut mar-
morisilla manseilla, uuruilla ja kumilla. Huoneeet omat
sisästä erittäin komeita ja niissä on kallisarmoisia kappa-
leita. Maalaukset lailla ja seinillä omat alfresco; sei-
nät omat koristetut lapis-lazuli- ja jaspis-limillä. Sen
lisäksi on hornissa mielii marmorinen kylpylä, talmi-
puisto ja oimallisia tauluja, kumapatsaita, maaseja y. m.
Palatsin mieressä on erillään olema huone, jossa on ma-
neesi; katon rajalla on huoneen pituinen mainion Klodt'in
tekemä koroitekuma turvaama hemosia eri ikäkausina. Ho-
rnin pihaa ympäröipi kullattu rautainen piste-aita; pihaan
päästään kahden portin kautta. — Pääsy Marmoripalat-
siin on amoinna kesäkuukausina.

Taurialainen palatsi. Sille paikalle, missä nykyjään
Taurialainen palatsi seisoo, oli ruhtinas Potemiin raken-
nuttanut erään kartanon. W. 1783, Krimin ja Geor-
gian malloitusten jälkeen, jotka tapahtuimat Potemkinan
kautta, antoi keisarinna artitehti Staroman rakentaa sa-
malle paikalle palatsin, somistutti sen, antoi sille nimeksi
Taurialainen palatsi ja lahjoitti sen Krimin »valloit-
tajalle. Potemkinan kuoleman jälkeen, lunasti maltio pa-
latsin itselleen. Tässä palatsissa oleskeli Katarina II
melkein joka syksy. Keisari Paamalin aikana annettiin
homi ratsukaartin huostaan ja suurin osa homin huone-
kaluista mietiin manhaan Mihaelin palatsiin. Keisari Alek-
santeri järjestytti sen entiseen kuntoonsa ja siitä saakka
ci siinä ote tehty mitataan muutosta.

Wanha Mihaelin palatsi. Vastapäätä kesäpuiston
ajoporttia seisoi muinoin puinen palatsi. Paamali kei-
sari, heti hallitukseen päästyänsä, hajotutti sen m. 1796
ja rakennutti sen sijalle nykyisen palatsin. Rakennustöi-
den pääjohtajaksi tuli ruomalainen artitehti Brenna, jota
sai amutseen neljä wenäläistä artitehtiii, kuwanweistiijiii
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ja muita taideniekkoja. Rakennustöitä kiirehdettiin aika
lailla; yöt ja päimiit tekimiit siinä työtä 2,500 työmiestä.
Rakennuskulungit nousimat aina 6 milj. rpl., mikä sii-
hen aikaan oli hyminkin tamatonta. Palatsi on raken-
nettu gothilaisen mallin mukaan ja eroaa siten pääkau-
pungin muista homeista. Horniin kuuluu pamiljoni, jossa
on woimistelu-ja miekkailu-sali, sekä Pietarin suurin ma-
neesi. Tätä nykyä on palatsi insinööri-akatemiana.

Uusi Mihaelin palatsi on Aleksander. I:n perustama
(m. 1819). Arkitehtinii on ollut italialainen Rossi; raken-
nustyöt testimiit 5 muotta. Tämän palatsin lahjoitti
keisari nuoremmalle meljellensä, Mihael Pawlowitsch'ille,
ja sittemmin se on ollut suuriruhtinatar Helena Paw-
lowna-wainajan oma. Muutoin on tämä homi pääkau-
pungin mitä kauniimpia, niin ulkonaisen komeutensa kuin
soman sisustansakin muoksi. Hornin, torille päin mene-
mällä siwulla, portin kummallakin puolella on suuri leijonan
tuma. Portaat owat hywin komeat, huoneet tarpeeksi
amarat ja ensimmäisen Franskan keisarikunnan ma'un mu-
kaiset. Erittäinkin siemii on malkea sali tatto-maalautsi-
neen, pilareineen. Sen seinille on maalattuna historial-
lisia kumauksia. Sopii mainita' myös hornin teateria,
jossa konserwatorion oppilaat näyttämät operoita ja
pitämät konsertteja. Hornin takana on suuri englanti-
lainen puisto, jossa on monta suihkukaimoa, siltaa ja
pamiljonia, joista yksi Mars-kentälle päin. Tätä puis-
toa rajoittaa Mars-kentältä ainoastaan Moikan kanama.

Anitschkowin palatsi, joka tätä nykyä on perintöruh-
tinaan asuinpaikkana, rakennutti artitehti Rastrelli Elisa-
beth keisarinnan aikana w. 1748, Anitschkorvan sillan tör-
mälle, sen ja Newskin kulmassa. Tämä palatsi on kol-
minterrotsinen, yksinkertainen rakennus, kauniilla otsapuo-
lella. Sen d6l-staF6'ssa on kaunis kappeli. Fontantalle
päin pistäytyy kaksi simurakennusta artaateineen ja ajo-
portteineen. Näitä simuratennutsia koristamat 16 pilaria.
Howin kanssa yhteydessä on kaunis puisto, jota ympii-
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röipi rautapiste. Puistossa on taksi pamiljonia, joissa
säilytetään asekokoelmia.

Suuriruhtinas Vladimir Alelsandrowitschin palatsi,
Hornin kaji.

Suuriruhtinas Aleksei Aleksandrowitschin palatsi, Ho-
ivin laji. Hornia rakennetaan parhaallansa.

Suuriruhtinatar Maria Nikolajewnan palatsi, Sinisen
sillan korwalla, wastapiiiitä lisakin kirkkoa. Tämän kau-
niin palatsin rakennutti keisari Nikolai m. 1844 tyttärel-
leen, suuriruhtinatar Marialle. Tässä hornissa on monta
komeaa juhla-salia, kaunis talmipuisto ja armotas taulu-
kokoelma, joista yksi osa oli Leuchtenberg'in herttua-mai-
najan oma.

Suuriruhtinas Nikolai Nilolajewitschw palatsi, Ga-
lernaja kadun ja Ratsukaartin bulervardin malilla, on
pääkaupungin suurempia kaunistuksia. Rakennus tuli mal-
miiksi m. 1862. Hornin otsapuoli on erittäin kaunis ja
marustettu kolonneilla. Niinkuin muissakin homeissa on
tässäkin koko joukko armollisia tauluja. Muutoin on homi
hymin somistettu muotima'un mukaisesti.

Suuriruhtinas Mihael Nilolajewitschw palatsi, Ho-
rnin laji, Talmi- ja Marmoripalatsin malilla, on samoin
kuin kaksi edellistäkin, artitehti Statenschneider'in tekemä.
Rakennus tuli malmiiksi m. 1863. Kokonaisuudessaan
on tämä homi tuon komean kajin etemimpiii kaunistuksia.

MnKKeja: Valtionpankki, Katarinan kan. 30 ja 32, lä-
hellä Gostinnoi-Dmorill, on m. 1860 saanut nykyiset ase-
tuksensa, jonka mukaan pankin perustussumma, joka ei mil-
loinkaan saa miihentyii, on 15 milj. rpl.

Suomen Pankin konttori, Suomen Valtiosihteeristön
kart., lekateringowski-pr. 9, wastapiiiitä Nikolai Mors-
ioin kirkkoa, on auki joka arkipiiimii tl. 11—2 p.

Sen lisäksi mainittakoon: Pietarin yksityinen
kauppapankki. Englannin-laji 18. Pietarin dislont-
tipankti, Mihailomskaja-l. Pietarin lansamäli-
nen pankki, Englannin-kaji 26.

AanKKiitejö, Condojanaki, Suomen Ihdyspanlin asia-
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mies, Gngl.-kaji. Vyneken, Engl.-kaji 36. Junker,
S. Konjuschennaja. Sterty, Engl.-kaji, y. m.

'Dassage, Nemskin-pr. 48, mastapäätä Gostinnoi-Dmoria.
Tämä passage, jokayhdistää Nemski- ja Italjanstaja-ta-
dut, on laitettu pariisilaisen mallin mutaan, maitta se
on paljon mähemmiin joku passage (läpikulku), kuin
marsinainen kauppa- ja kiimelypcnkka. Passage on kolme-
kerroksinen rakennus, joka sisästä on yhtä korkea lasika-
tolla petetty sali. Kahdessa alakerroksessa on omi omelta
komeita, suuremmaksi osaksi ulkomaisia makasiineja ; kol-
mannessa kerroksessa on asuinhuoneita. Suuren sisusta-
salin seinät omat peililasia, joissa suuri paljous kaasu-
liekkiä kumastumat. Makasiineja on noin 100. Raken-
nuksen otsapuolessa, joka on Nemskiin päin, on ensi ker-
roksessa hywin mäkiwilkas kahwila, nimeltä (.ale ä0?3,8-
-BIIFS, maan sisään pistiiymiissä kerroksessa eräs tuenalai-
nen ramintola, ja toisessa kerroksessa franskalainen Oats,
jossa on 8 biljardia. Siinä rakennuksen puolessa taas,
joka on Italjanskaja-kadulle päin, on niinikään ramin-
tola ja kahmiloita, sekä pienempi teateri, jossa taiteen
ystämät sekä satunnaiset taiturit antamat silloin tällöin
näytelmiä. Sateisina kesä-iltoina, mutta olletikin kyl-
mempinii muoden-aitoina kihisee passage joka ilta käme-
lijöistii.

'Dasfi^astoita. Passimaksuja: g.) Suomen alamaiset,
jotka omat Venäjällä kauppiaita, maksamat nmodessa
passimaksuna : a) 1:n luokan (gildin) kauppiaat 30 r., 2:n
luokan kauppiaat 15 r., d) kauppiaat, jotka eimät ole
mitäkiiän luokkaa, 7 r. 50 k., o) käsityöläiset ja työmiiki:
mestarit 6 rr, sällit ja kaikki muut miehet 3 r. cl) Suo-
men alamaiseksi otetut ulkomaalaiset, jotka eimät ole mielii
täyttäneet täydellisen asetuksen ehtoja (6 muotta), mutta
harjoittamat kauppaa Venäjällä: 1 l:n kauppiaat 45 r.,
2 l:n kauppiaat 30 r., kaikki muut tämän määräyksen
alaiset henget 12 r. Ulkomaalaiset, jotka pyrkimiit Suo-
men alamaisiksi, eimätkii ole täyttäneet täydellisen asetuk-sen ehtoja, maksamat kerrassaan sisiiiinkirjoitus-rahaa 1000
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rpl., joita rahat tulemat Suomenmaan maimais- ja työ-
huoneitten hymäksi. Täsii maksusta omat mapautetut
Venäjän aateliset y. m.

Ne, jotka määräämättömäksi ajaksi saamat passin Ve-
näjälle, suorittamat, paitsi yllämainittuja passimaksuja,
muodessa: _l) henkirahaa, miehet 50 k., naiset 25 k., 16:sta
64:äiin Mmuoteen asii; d) maimaisrahoja, mies ja
nainen 15: nja 50: n ilämuoden malilla, 20 k. Nämä
rahat menemät muosittain passin saajien koti-seurakuntiin
Suomessa, e) esteettömyyden todistuksesta: —

säiityhenget, miehet 1 r. 73 k., naiset 1 r. 49 k.; sällit,
miehet 91.1/2 k., naiset 79^ k. ; yhteinen kansa ja työmäki,
miehet 86^/2 k>, naiset 74^2 k. Tästä maksusta omat
mapautetut 12 muotia nuoremmat lapset.

Erinäisistä todistuksista maksetaan Suomen
passitoimistossa: todistuksista ministeri - maltiosihteerin
allekirjoituksella, 2 r. 58 k.; todistuksista ulkomaille mat-
kustamista marten 3 r., Venäjällä matkustamista war«
ten 50 k.; todistuksista naimisen esteettömyydestä niille,
jotka menemät amioliittoon menäliiis-kreekkalais-uskoisten

kanssa 25 k.
Suomesta Venäjään tullut Suomen ala-

mainen on melmollinen kolmen päimiin kuluessa näyt-
tämään passinsa Suomen Passitoimistossa Pietarissa. Sen
woimallisuuden todistamisesta ei oteta mitään maksua.

Kukin Pietariin tullut henkilö on melmollinen anta-
maan sen kartanon hoitajalle, jossa hän asuu, paitsi pas-
sinsa, mielii tietoja itsestään ja perheestään, jos hänellä
semmoista on. Nämä ilmoitukset kirjoittaa tahi kirjoi-
tuttaa hän sitä marten määrätyille laamoille, joita kar-
tanon omistajan tahi hoitajan tulee hänelle antaa. Sit-
tenkun nämä ilmoitukset omat kirjoitetut kartanon kir-
jaan, jätetään ne poliisille.

Jos matkustaja muuttaa toiseen taloon, tulee hänensen talon hoitajalle, josta muuttaa, antaa kaksi sitä mar-
ten määrättyä adressi-lippua, sekä kaikki niissä maaditut
tiedot. Ihden näistä lipuista faapi muuttaja itsellensä
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ja tulee hänen antaa se sen talon omistajalle, jonka ta-
loon hän muuttaa. Kahden miimemainitun säännön rik-
komista seuraa 10 r:an sakko. Talon isäntä joka ei ai-
kanaan ilmoita poliisille taloonsa tulleesta tahi siitä pois-
muuttamasta, saapi sakkoa 50 kop. päimältii: yhteensä ei
kuitenkaan enempää kuin 15 rpl. Ramintolan isäntä saapisaman määräysen laiminlyömisestä sakkoa 1rpl. päimiissä,
yhteensä ei kuitenkaan 30 rpl. enempää.

Passin sisiiiin-kirjoituksesta maksamat: aateli-
set, kunniapormarit ja kauppiaat 30 kop.; pormarit 15
kop.; eri-säätyliiiset 3 kop., toisista kumernementeistii tul-
leet säiityhenget 40 k., pormarit 20 kop.

Adressi-piljeteistii. Kaikki Venäjän alamaiset
sekä Suomalaiset, Puolalaiset ja Ulkomaalaiset, jotka toi-
mittamat jonkun yksityisen askareita tahi tekemät työtä
somituista ehdoista eli palkasta, kaikki käsityöläiset y. m. s.
omat melmolliset kirjoituttamaan itsensä kirjoihin Adressi-
toimistossa ja lunastamaan n. k. adressipiljetin. Näitä
piljettejä saadaan ainoasti passin näyttämällä. Adressi-
piljetin lunastuksesta maksamat muodessa: I:stii luokkaa,
miehet 7 rpl. 15 kop., naiset 4 rpl. 29 kop.; 2:sta 1., mie-
het 4 rpl. 29 kop., naiset 2 rpl. 15 kop.; 3:tta l. miehet 2 r.
86 k., naiset 1 r. 43 k.; 4:ttii 1., miehet 1 rpl. 43 kop., naiset
72 kop.; s:ttii 1., n. k. mustat työmiehet 96 kop., naiset 92 k.
Paitsi sitä maksamat ne, joillaon 4:nen ja s:nen luokan ad-
ressipiljettejii, 60 kop. hospitaali-rahaa. — Adressipiljetin
sisäänkirjoituksesta maksetaan 3 k. — Adressipiljettien lu-
nastuksesta mapautetaan: kiitilöimet, joilla on sisäasiain
ministeristön lupa harjoittaa ammattiansa. Pyh. Kolmi-
naisuuden diakonissalaitoksessa palmelemat, sekä miehet
että naiset, ja truununlaitosten palmelusmiiestö, jos se
toimittaa yksityisen työtä.

Passisakkoja. Se, joka elää ilman passitta niissä
paikoissa, missä niitä maaditaan, taikka manhalla eli moi-
mattomalla passilla, maksaa sakkoa 15 kop. jokaiseltamää-
rä-ajan yli kuluneelta päimältii, yhteensä ei kuitenkaan
10 rpl. enempää. Saman sakon alaiset omat ne, jotka
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pitämät luonaan asukkaita, joilla joko ei ole ollenkaan
passia eli joiden passi on määrä-ajan yli kulunut.

Suomalainen, Suomen Valtiosihteeristön
kart., lekateringowski-pr. 9, on amoinna jota artipiiirvii
kl. 11—2 p.

Uietarin estpnolinen Kaupunki, katso Kaupungin-osat.
Hietari-Mawalin linnankirkko, katso Linna.
Holiist, katso Passi asioita.
postitoimisto, Potschtamski-per., on amoinna kaikenlaisia

lähetyksiä, niinkuin makuutettuja ja wakuuttamattomia
kirjeitä, sekä paketti-lähetyksiä marten, jokapäimii kl. 8: sta
kl. 2:een p. Sen lisäksi otetaan wakuuttamattomia kir-
jeitä mastaan myös kl. 2—4 p., 10 k:n lisämaksulla kir-
jeestä. Paitsi marsinaisessa postitoimistossa, otetaan wa-
kuuttamattomia ja makuutettuja kirjeitä (ei kuitenkaan
enempää kuin 1,450 rpl. sisältämiä) myös joka päimii,
kesällä 6—ll a., talmella 7—ll a. seuraamissa posti-
konttoreissa: 1) Kirotschnaja-k. 24; 2) Katarinan-tan.,
Alartschin sillan korwalla 161/166; 3) Piet. esip. kaup..
Suuri Prosp. 50; 4) W.-Ostrow, Atademitschesti-per. 8;
5) 2:n ruotu Ismailomstin polkassa 13; 6) Gontschar-
naja-k. 27; 7) Gorohowaja-k. 17—19.

Postilaatikot: mih eriät kaupunkia ja ulkomaista
kirja-lähetystä marten tyhjennetään 6 kertaa piiimiissii;
keltaiset ja kaneelinmiiriset sitämastoin ainoastaan
1 kerran piiimässii, mahaa ennen junain lähtöä Varso-
maan ja Moskomaan.

Maksumäärä sisiimaisesta kirje-lähetyksestä 1) Ta-
mallisista kirjeistä, joita ei lähetetä Venäjän mal-
takunnan rajojen ulkopuolelle, suoritetaan yostirahaa 10
kop. luodilta. Pietarin kaupungin rajojen sisällä s. o.
kaupungin postissa, sekä Pietarin, Oranienbaum'in, Pie-
tarhowin, Tsarskoje-Selon, Pawlowstin, Hatsinan ja
Strelnan malilla lähettämistä kirjeistä suoritetaan 2:lta
ensimäiseltä luodilta 5 kop., jokaiselta seuraamalta luo-
dilta 5 kop.

2) Amonaisista kirjeistä eli korrespondensi-kor-
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teista maksetaan Venäjän maltakunnan piiressii 5 kop.
ja kaupungin postissa 3 kop.

3) Vakuutetuista kirjeistä suoritetaan, paitsi »var-
sinaista postirahaa 10 kop. luodilta, mielii 10 kop. ma-
kuutuksesta ja 5 kop. kuittilipusta.

4) Raha-lähetyksistä (paperi-, kulta- ja hopea-
rahoja), armopaperien sekä kartta- ja mekseli-paperien lä-
hetyksistä suoritetaan postirahaa 10 kop. luodilta.

5) Ristisiteisistii lähetyksistä (kirja- ja kimipai-
non tuotteista) suoritetaan 3:lta ensimmäiseltä luodilta
yhteensä 2 kop.; ristisiteisesta lähetyksestäkaupungin pos-
tissa 1 kop. Tällaisen lähetyksen paino ei saa kuitenkaan
kohota 20 luotia suuremmaksi.

6) Paketti-lähetyksistä suoritetaan naulasta 300
mirstan matkalta 3 kop. ja joka seuraamalta sadalta mirs-
talta 1 kop. Kuitenkin on pienin maksu paketti-lähetyk-
sestä 10 kop., olipa matkan pituus japaino maikka kuinka
pieni hymiinsii.

7) Vakuutettamista lähetyksistä suoritetaan lä-
hetyksen ilmoitetun armon mukaan: a) I—loo rpl. sum-
masta eli armomiiärästä 1 kop. ruplalta; d) 100—400
rpl. summasta eli armomäiiriistii kop. ruplalta, sekäsen lisäksi 50 kop. itse lähetysmaksua; 0) 400—1600 rpl.
summasta eli armomäiiriistii kop. ruplalta, sekä lähe-
tysmaksua 1 r. 50 kop.; a) summasta eli armomäiiriistii,
joka on 1600 rpl. suurempi, Vg kop. ruplalta, sekä lähe-

tysmaksua 3 r. 50 kop.
Posti-merkkejäjaniillämarustettujakumert-

teja myydään posti-toimistossa ja sen ala-konttoreissa
sekä sen lisäksi kaikissa, postilaatikkojen tienoilla olemissa
puodeissa.
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Maksumäärä
ulkomaille lähetettäwistä kirjeistä, ristilähetyksistä

ja telegmmmeista.

Kirje!
wen.

tai Z*^Wluoti. -A Z.
ff-**VMakuut- «.»-X

tamatt. »'«>»

Telegram-
meistä, jossa
on 20 sanaa.Makuu-

tetut.

kop.
13

kop.
21

kop.
3

rpl. kop.

lllaiik.maihin
llm.rikkaan, Pohjois-, viaHa-

mburg
Xustryliallii, via Englanti .

_>elgiaan
Egyptiin, via Preussi . . .
Englantiin, via Preussi . .
Franskaan, via Preussi . .

Italiaan, via Itämältä . .

MrvcNtaan, sekä Unkariin, Ba-
deniin, Vähenin, Luxem-
burgiin ja Wlirtenbergiin .

japaniin, via Englanti . .

.iinlllln, via Englanti . . .

kreikkaan, via Turkki . . .

Korjaan, via Ruotsi . . .

portugaliin ......
ssuotsiin, via Suomi . . .
ssuotsiin, via Preussi . . .

Vllkslllln, siihen luettunll Han-nover, Saksen, Hessen-Darm»-
stadt, Nassau, Sleswig-H.l'
stein, Mecklenburg, Meinin-
gen,Oldenbu.g, Sachsen-Wei-
mar. Bremen, Hamburg ja
Lybeck
dchweitsiin
hurttiin, via Itäwalta .

.

2

18
33
14
28
16
20
16

28
44
23
38
27
30
21

5
5
3
4
4
4
3

9—16
27

2
7
3
2
2

38-43
13
13
25
-

63
75

10
53
53
22
14
26
14
16

16
64
64
30
20
36
20
26

2
6
6
5
5
5
3

2
27
27

2
2
3
1

13
13
50
13
50
88

1
10
14
16

16
23
24

2
3
4

1
2
2

88
25
25
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Mistoja ja tarhoja. Alelsandrowslin puisto, Piet. esip.
kaup., lähellä Pietari-Paarvalin linnaa ja Pietarin siltaa.
Puisto on parhaasta päästä alhaisimman kansaluokan
tämelypaitta sunnuntai- ja juhlapiiiminä.

Demidowan puisto, Ositserstaja-t. 50, on amoinna
kesällä. Piiimällä on pääsy puistoon mapaa, mutta ilta-
sella, jolloin siinä on tarjona kansallislauluja, nuoralla
tanssimisia, soittoa y. m. s., on pääsy-hinta 30—50 kop.

Eläintarha, Piet. esip. kaup., Aleksandromskin puis-
tossa, on amoinna kesällä joka piiirvä pientä pääsymaksua
mastaan. Iltasella soittaa tarhassa musiikkikapelli. Eläi-
miä syötetään kl. 5 j. p. p.

lussupowan puisto, S. Sadowaja-k. 50, on amoinna
kaiken päirväii.

Kaswitarhll, Aptekarski' saarella. Tarhassa, jossa on
suuria ja kauniita kasmihuoneita, tiiypi ahkerasti mäkeä
olletikin kemiiällii, jolloin kamelia-tukat omat täydessä ku-
koistuksessaan. Mielihymiillii katselee täällä myös tuota
komeasti laitettua palmuhuonetta, sekä orchidece- ja lois-
kasrveja. Mainittu palmuhuone on niin korkea, että kor-
keammatkin puut saamat siinä esteettä kasrvaa. Ihana
on myös näköala noista, 50—60 jlk. lattiaa korkeam-
mista kaltereista, silloilta ja kupukäytiirviltii ! Niistä
näkee noita korkealatmaisten palmujen ja etelämaisten
kasmien malilla lirisemiii suihkukaimoja ja puotteita, sekä
monilukuisia papukaijoja, kakaduja ja muita etelän eläi-
miä. Näitä nähdessä ja kuullessa luulee Pohjolan asu-
kas todellakin siirtyneensä jään ja lumen maltakunnasta
jonnekin Amerikan korpeen eli piiimiintasaajan kuumille
maille. Tarha on amoinna joka päimii kl. 7—ll p.,
kasmihuoneet kl. 10:stii a. hämärään asti, museot j^yr-
tistö'kl. 11—3 p.

Aesiipttisto, Marskentiin, S. Neman, Fontantan ja Moi-
tan malilla, on Pietarin kaupungin „Hydepark" ja kemiii-
sin, jolloin saaristo ei ole mielii miheriiin mallassa, hie-
nomman mäen kokouspaikka. Varhain kemiiiillä, noin
Maaliskuun alussa, on nykyisellä keisarilla tapana käydä
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täällä joka päimii, noin kl. 3—4 malilla, kämelemiissii
ja kihiseepii silloin allea-käytiimillii jos jonkinlaista mäkeä.
Silloinpa nähdään siinä myös koko joukko ulkomaalaisia,
jotka tahtomat siten käyttää melkein ainoaa tilaisuutta
nähdä keisaria. Puisto perustettiin m. 1711. Allea-kiiy-
tiimiii muodostaa korkeat, marjokkaat ja manhat lehmuk-
set ; kiiytämillä on useita marmoripatsaita ja tumia. Puis-
ton koillisessa päässä on Pietari I:sen kesäpalatsi (katso
Palatseja) ja mähiin matkaa siitä tarujen-tekijänKry-
loman muistopatsas sekä pamiljoni, jossa on kah-
mita. Suurempaa huomiota ansaitsee kuitenkin Nemalle
päin pistiiyrvii rautainen pisteaita, jonka keskikohdalla on
tätä nykyä komea marmorikappeli, pystytetty muistoksi
murha-yrityksestä keisari Aleksander. ll:sta mastaan, huh-
tik. 4 p. m. l. 1866. Eteläportin masemmalla puolella
on suurempi uurna Elfdalin porfyrikirvestä. Tämä uurna
on Ruotsin kuninkaan Karl XIV:n Juhanan lahja keifari
Nikolaille.

Pörssin Puisto, katso Pörssi.
Taurian puisto, jonka ajoportti on Peobraschenskin

torille päin, on manhojen ja tuuheiden puiden, komeiden
patamien, puotteiden, suihtukaimojen, kasmihuoneiden y. m.
tähden kaupungin ehkä kauniin kämelypaikka. Ahtiihyrvin
käy siinä taata nykyä, matkan kaukaisuuteen katsoen, ai-
noastaan tuiki rviihän mäkeä.

Uörsfi, W.-0., Hornin sillan luona, on Pietarin kau-
pungin kauniimpia rakennuksia. Alkuansa rakennutti sen ar-
titehti Quarenghi m. 1783, mutta sittemmin tuli se uudes-
taan rakennetuksi m. 1804—10, artitehti Thomon'in johdon
alla. Pörssin sali on erittäin amara ja saa malonsa ka-
ton kautta. Vilkkain liike on siinä tl. 3—5 malilla p.
Pörssin edustalla seisoo Merkurius-jumalan kolon-
nit. Pörssin mieressä on tullikammari ja kaikki sen laa-
jat mirkahuoneet ja säilytyspaikat. Tullitoimista on
hemos-rautatien kautta yhteydessä höyrylairva-sataman
kanssa. Pörssin takalikolla on n. k. Pörssin puisto,
joss.. kerviiisin on kaupan ulkomaisia laululintuja, papu-
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Kaijoja, kanoja ja erittäinkin paljon koiria, jos jollaista-
kin lajia.

15.
HaastUpa eli Raatihuone, katso Duuma.
Hahapaja eli Mynttihuone, katso Linna.
Hlahasaleja, katso Tiede-Akatemia ja Eremitage.
Hawitttoloita, katso Hotelleja ja Kahmiloita.Hlantatiet ja niiden asemapaikat: Suomen l. a., Viip.

puol. esitaup. Simbirstaja-t. Junat lähterviit: Helsin-
kiin kl. 9 a., Viipuriin kl. 9a. ja kl. 6 ilt. ; tulervat
Helsinkiin kl. 11,5' ilt., Viipuriin kl. I,lo' p. ja 10,6,
ilt., Pietariin kl. 11 a. ja 9,15' ilt. Kultuhinta: Hel-
sinkiin I:n l. 12 rpl. 39 kop., II:n I. 8 rpl. 26 kop., IH.s
l. 3 rpl. 23 kop.

MosloWllN r. a., Snamenskaja tori. Junat liihtemiit
tl. 8 30' a. ja kl. 2 p.; tulemat Moskorvaan tl. 8 ja 9 a.
Kultuhinta: I:n l. 19 rpl. II:n l. 13 rpl. eli 10 rpl.,
III:s l. 7 rpl.

WarsoWllN r. a., Obvodni tanaman marrella. Junat
liihtemiit ulkomaille kl. 9 p. ja kl. 5 ilt. Kultuhinta:
Gydttuhnen'iin: I:n l. 25 rpl. 20 kop., ll.n l. 18 rpl.
90 kop.; Eydtkuhnenista Berliniin I:n l. 25 thr. 5 sgr.,
II:n l. 17 thr. 25 sgr.

Pietlllhowin r. 11., Obvodni-tanamalla. Junat kulke-
mat Krasnoje-Seloon, Strelnaan, Pietarhowiin ja Ora-
nienbaumiin useamman kerran päimäsfä.

Tsarskoje-Selon r. a., Sagorodni-pr. 44. Junat kul-
kemat Tsarskoje-Seloon (Pultowaan) ja Parvlorvstiinuseamman terran päimässä.

Katu- eli hewosrautatiet mälittämät säännöllistä yh-
distystä Snamenskaja ja Amiraliteetin torin, Gostinnoi-
Dmorin ja Nikolskaja torin sekä Amiraliteetin torin ja
Vasili-Ostrorvan mälillä. Matkasta kullakin linjalla päästä
päähän maksetaan sisäpaikasta 5 kop., kattopaikasta 3 kop.

Aienwportit. Milan riemuportti, kaupungin Narma-por-
tin luona, on 18 knr. korkea holminlainen rakennus, jonka
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kummallakin puolella on kaksi pilaria. Näiden pilarien
kannattama kapiteeli tumaa „Woittoa," ajamana tuusimal-
jattoisessa woittowaunussa. Paitsi sitä on siinä mielii
laakeriseppeleillä ja woittomerkeillä koristettuja haltijoiden
tumia. Alhaalla, tummallakin puolella oleman kahden pi-
larin malilla, on soturin tuma, slaawilaisessa sotapuwussa,
woittoseppeleet kädessä. Otsapuolella on rveniijiin- ja la-
tinan-kielinen kirjoitus: „Weniijän keisarilliselle
kaartille kiitollinen isänmaa, m. 1834."

MosloWllN riemuportti, kreikkalaista mallia, raken-
nettiin m. 1838. Kaksitoista malmipilaria, kukin 3^2
knr. liipimitaten ja noin 36 knr. korkea, kannattamat holmi-
attikan, joka on koristettu kahdellatoista, enkeliä kurvaa-
malla koroite-kurvalla. Tämän attitan otsapuolella on
menäjän- ja latinan-kielinen kirjoitus: „Weniijän moit-
torikkaille sotajoukoille, muistoksi heidän ur-
ho-töistään Persiassa, Turkin maassa ja Puo-
lassa, ww. 1826—31. Portin keskimmäinen taytiima
on ajokaluja, kumpikin siwukiiytäwä jalkamiehiii marten.

8.
Kaarista. Pietarin kaupunki on erittäin merkillinen delt-

tamoisen asemansa kautta. Luulisipa ensi silmäykseltä kau-
pungin tahallaan jaetuksi, oikeinpa matematisella tarkkuu-
della, suurempiin ja pienempiin saarekkeihin, joita Ne-
man eri haarat eroittarvat. Jos lukee kunkin mesien
ympäröimän maapalasen, niin on Neman deltassa
kokonaista 40 eri saarta. Suurimmat ja mertilli-
simmiit niistä omat itse kaupungin aloina, nimittäin nuo
jo monesti mainitut Vasili-Ostrom, Pietarin saari sekä
Moikan, Fontankan y. m. rajoittamat saaret. Mutta luo-
teesen päin kaupungista on sen lisäksi mielii miisi joten-
kin suurta saarta, joita ympiiröipi Pieni ja Suuri Nervta
sekä Nema. Niimiit, Aptekarski-, lelagin-, Kamenni-,
Krestomsti- ja Petromski-saaret, omatkin Pietarin kau-
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pungin „puistosaaretset" elikkä niinkuin niitä tamallisesti
ja lyhyesti sanotaan „saaret."

lelagin, 2 mirstaa pitkä ja V2w. lemeä, on niistä pie-
nin. Se on melkein kokonaan hornin oma ja siinä onkin
pelkkiä horneja ja niiden puistoja. lelaginan saarella
ei ole yhtäkään yksityisten maahorvia eli dat se ha a. Dh-
tiihyrvin on tämä saari Pietarilaisten mieluisempia kiirve-
lypaittoja ja syystäkin. Niinpä on esim. saaren liintei-
simmästii niemekkeestä, tuosta n. k.

__. zioiiit6'sta mitä
laajin näkö-ala Suomen lahdelle. Tännepä keriiytyykin
tervat- ja kesä-iltoina aristokraatillinen ja ~hieno maailma"
katselemaan auringon maille menemistä ja aaltoihin »vai-
pumista. Siltojen kautta on lelagin yhteydessä Kamenni-
ja Krestomski saarten, setä mantereenkin kanssa.

Kamenni-Ostrow, on l^ m. pitkä ja V2w. lemeä.
Tällä saarella on Pietarin marakkaimpien asujainten setä
miljonäärien, ministerien ja maltamiesten, tesäpalatseja
ja maahomeja. Armattamasti omat nämä mitä muta-
mimpia, somimpia ja kauniimpiakin. Kesäkuukausina tyh-
jennetään orangeriat ja tasminhuonöet, — joista erittäin-
kin tulee mainita hra Golorvatschoman sekä miljonäärien
Gromorvan ja Utinan kasminhuoneet ja maahomien bal-
tonit, merandat, ikkunat ja kukkalatvat omat silloin mitä
kauniimmin somistetut eteliimaisilla kasmeilla. Tällä saa-
rella on myös keisarillinen linna, inrvaliidihuone, gothi-
lais-mallinen kirkko, sekä soma kesiiteateri. Saaren kau-
niiden siltojen kautta päästään Aptekarski-Ostromalle,
Krestomstiin, lelaginaan ja Viipurin puoliseen esikau-
punkiin.

Krestowsli-Ostrow on 4 m. pitkä ja 1 m. lemeä. Saari
oli muinoin Elisabeth keisarinnan oma, joka lahjoitti sen
lemmikkillensii kreirvi Rasumow'skille ; tätä nykyä on Kres-
tomski ruhtinatar Bjeloselski-Bjeloserskin oma. Saarella
on suuria lehtokujia; metsässä kasrvaa kuusia jas loimuja.
Tämä saari on erittäinkin keskisiiiityisten mielipaikka ja
menäliiinen kupetfa sekä hänen „rikassikkansa (prikaschtschik)
rientämät tänne höyrylaimoilla eli kirjamiksi maalatuilla
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meneillä joko kameliaksensa metsässä eli humitellaksensll
itseänsä tuossa kuuluisassa Rus sk i Tr aktir-huw.pai-
kassa, jossa, paitsi mirmokkeita, tarjotaan myös konsert-
teja, näytelmiä ja nuoralla tanssimisia. Krestomski on
siltojen kautta yhdistetty kaikkien muiden saarten kanssa.

Petiowsli-Ostrow on 3 m. pitkä. Tällä saarella on
kauniita ja tuuheita puistoja, sekä joitakuita maahomeja-
kin. Merkittämii on täällä humipaitta Bamaria, jossa
on puisto setä samannimiset olut- ja sima-tehtaat. Tämä
Bamaria on olletikin Saksalaisten mielipaikka. Muutoin
on Petromskilla mielii nähtämiinii. puinen huone, jota
muinoin on ollut Pietari I:sen oma, maitta tätä nykyä
ei tainne siinä olla puun-sipalettakaan hänen ajoiltaan;
mutta tätä huonetta korjattaessa pidetään aina tarkka
huoli sen entisestä rakennusmuodosta. Huoneessa on Pie-
tarin huonekaluja ja talonkapineita, joita hänen jälkeläi-
sensä hymin huolettaasti säilyttiirviit.

Aptekllrski-Ostrow on saanut nimensä siitä, että Pie-
tari I:n perusti tähän puiston apteekkikasrvia marten.
Saarella kiiypi paljon kaupunkilaisia, erittäinkin katsele-massa jo ennen mainittua puistoa ja ansareita. Pääsy
niihin on mapaa kaiken muotia. Tämän saaren poikki
kulkemalla Kamenni-Ostroman prospektilla on maahomeja
maahorvien mieressä; samoin on laita saaren pohjoisran-
teellatin.

Kaupungin ja „saarien" malilla pitämät säännöllistä
yhdistystä omnibus-maunut ja höyrylaimat, joista on jo
ennen mainittu.

Sairashuoneita, katso Hospitaaleja.
Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja ilmestyi Pietarissa m.

1872 kokonaista 86. Näistä oli 16 piiimiilehteä, 19
miikkolehteii ja 49 tuutauskirjaa. Etemimpiii piiimiileh-
tiii omat: mirallisia ja puolimirallisia : Hallituksen
Sanansaattaja, Inmaliidi, Journal de St.
P6tersbourg; yksityisiä.: Pietarin Sanomat (Pe-
terburgstia Vedomosti), Pörssi-Sanomat (Birschemia
Vedomosti), Ääni (Golos), Nordische Presse, St.
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Petersburger Zeitung, Uutiset (Nomosti), ja Ve-
näläinen Maailma (Russki Mir). Aikakauskirjoista
ilmestyi 5 kapp. aina 30:en arkin suuruisina kuukaudessa.

Sannoja, katso Kylpylöitä. -
Senaatti, Pietarin torin ja Neman lajin kulmassa, on Ga-

lernaja kadun poikki kulkemalla holmikäytiirviillä yhtey-
dessä Pyhän Synoodin kanssa.

Seuroja, Mpineiden. Keis. VapaaTalouden Seura,
Keis. Maanmiljelysseura, Venäläinen Maa-
tieteellinen Seura, Mineralooginen Seura, V-
enäläinen Entomolooginen Seura y. m.

Signaaleja. Tulipalosignaaleja annetaan kussakin kaupun-
gin-osassa olemasta palotornista. Päimällä omat nämä
merkit mustia kuulia ja ristiin pantuja lautoja, pimeällä
taasen malotuulia ja punahohtoisia lyhtyjä.

Valkean päästyä irti, laimoilla eli Neman rannalla
asetetaan valotorneista, paitsi tarvallisia signaaleja, jotka
merkitsemät eri kaupunginosia, myös: päimällä musta
kuula ja punainen laku, pimeällä yksi malo- jayksi puna-
hohtoinen lyhty.

Varoitussignaaleja Newa-joen paisuessa tawallista
korkeammalle: 1) Veden noustessa 3 jlk. korkeammalle,
ammutaan 3 kanunan laukausta Galernaja-haminassa.
Sen lisäksi medetään Amiraliteetin tornin kulmiin päi-
mällä neljä punaista latua ja yöllä yhtä monta puna-
hohtoista lyhtyä. 2) Veden kohotessa 4 jlk. korkealle,
medetään edellisten latujen lisäksi piiiwällii rvielii neljä
maltoista latua ja yöllä neljä lyhtyä. 3) Veden nous-
tessa 5 jlk. korkealle, lauaistaan Amiraliteetissa yksi lau-
kaus joka puolen tunnin kuluttua. Lakut tahi lyhdyt py-
syrviit edelleen ylhäällä. 4) Meden noustessa 6 jlk.korkealle,
lauaistaan kanunanlaukaus joka neljännes tunnin kulut-
tua. 5) Vedenkohotessa 7 jlk. korkealle, lauaistaan sekä
Amirqliteetistii että Linnasta kaksi kanunan-laukausta joka
neljännes tunnin kuluttua. Niiden kaupungin asujainten,
jotka asumat kellarikerroksissa, tulee, kuultuansa joka nel-
jännes tunnin kuluttua kanunan laukauksen jättää asun-
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tonsa, sillä silloin on maara käsissä ja mesi saattaa tun-
keutua joka hetki heidän asumaansa. Tällöin tulee myös
pelastus-menemiiestön olla malmiina auttamaan maarassa
olemia.

Siltoja: Neman poikki: Nikolain silta; Hornin eli Lin-
nan silta (Dmortsorvi most) yhdistää Talmipalatsin
eteisen torin ja Pörssin; Troitskin silta yhdistää
Marstentän ja Piet. esip. kaupungin; Liteinin silta
yhdistää Liteinin prospektin ja Viip. puol. esikaupungin.
Kolme miirne mainittua siltaa lepäiimiit pontooneilla (sil-
tarveneillä) ja irroitetaan syksyllä ja talrvella, jäiden kul-
kiessa kokonaan, rvaan purjehdus-ajalla sitä wastoin mää-
rättyinä aikoina aamulla. Etemimmät niistä silloista,
jotka kulkemat kanawien poikki ja joita lienee noin 90, owat:
Anitschkowan silta, Fontankan poikki, kuuluisine hemos-
kesyttäjäin kuwineen, sekä nuo taksi kahleiden kannattamaa
siltaa: Panteleimonin silta. Kesäpuiston luona ja
Egyptin silta, lähellä Fontankan suuta.

Jyhä Synoooi, Pietarin torin ja Hewoskaartin bulewardin
kulmassa.

SähKölennätin. Päästationa ja telegrafitoimisto, Potscht-
amskaja-k. 15. Sähkösanomista, joissa on korkeintaan
20 sanaa, maksetaan Pietarista meniijän suurem-
piin kaupunkeihin: Nowgorod'iin, Riikaan, Niiiiweliin
ja Tweriin 1 rpl.; Arhangelskiin, Harjkowaan, larosla-
miin, Kersoniin, Kijemaan, Minskiin, Moskomaan, Nischni-
Nowgorod'iin, Odessaan, Oreliin, Saratomaan, Tuulaan,
Varsomaan ja Vladimirein 2p1.; Astrahan'iin, Bakuun,
Orenburg'iin, Simferopoliin, Tiflis'iin 3 rpl.; Tobolsk'iin
y. m. 4 rpl.; Suomen kaupunkeihin 1rpl.,paitsi Kok-
kolaan, Ouluun, Pietarsaareen, Raaheen, Tornioon, Uu-
teen-Kaarlepyyhyn ja Vaasaan, joihin lähetettärvistii säh-
kösanomista maksetaan 2 rpl.; ulkomaille katso Posti-
toimisto: Maksumiiiirii kirjeistä, ristiliihetyksistii ja te-
legrammeista.

Kaupungin säMennättimellii laitetaan sähkösanomia
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joko kaupungin piiressii, tahi piiiistationan kautta maa-
seuduille ja ulkomaille. Kaupungin piirin sisässä mene-
mästä sähkösanomasta, jossa on 20 sanaa, maksetaan 20
kop.; muihin paikkoihin, maksumiiiiriin mukaisella lisäyk-
sellä. Kaupungin telegrafi-stationia on 22, jotka omat amoin-
na kesällä kl. 9:tii a. kl. 11:ta ilt., taimella tl. 9:tii a.
kl. 9:iiiin ilt.

Säästökassa, katso Valtiopankki.

1.
Mulnsaleja ja Kallereita, Meistä: Eremitage'ssa ja

Taide-Akademiassa.
Heaterit. Pietarissa on neljä marsinaista teateria, jotka

kaikki omat maltion omia ja nimitetään keisarillisiksi, yksi-
tyisillä hengillä ei ole lupa pitää teateria eikä teateri-seu-
roja Pietarissa ja Moskorvassa. Vhtähymin saa keisaril-
linen yksinoikeus muosittain noin 2 milj. Suomen mark-
kaa tappiota, johon syynä on komeat dekorationit ja kos-
tyymit sekä erittäin korkeat palkat muutamille italialaisen
operan, baletin ja franstalaisen teaterin näyttelijöille.
Näyttely-jakso kestää tamallisesti syyskuusta suureen
paastoon. Helmi- tahi Maaliskuussa, ja sitten, 7 rviikon
mäliajan perästä, pääsiäisestä kesäkuuhun. Italialainen
opera loppuu kuitenkin jo paaston tullessa, ja franstalai-
set sekä saksalaiset näytelmät noin pari miikkoa pääsiäisen
jälkeen. Joulu-, laskiais- ja päiisiäis-rviikolla pidetään
joka teaterissa kaksi näytäntöä päirviissii, joista toinen al-
kaa kl. 12 p., toinen kl. 7 ilt.

Suuri tcateri, n. k. Teaterin torilla, rakennettiin jo
m. 1784, artitehti Tischbein'in johdolla; uudistettiin sit»
temmin m. 1802. W. 1810 joutui se tulen uhriksi^ mutta
rakennettiin pian sen jälkeen uudestaan, Modui'n johdolla.
W. 1836 uudisti sen artitehti Cavos. Otsapuolta koristaasoma kattotaytärvii, jossa on kahdeksan dorilaista pilaria
ja Minerman tumapatsas Carrara-marmorista. Näyttämö
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on laajan laaja ja mitä suuremmillekin näytännöille so-
pima. Kalliisti koristettu, laaja sisusta sisältää 6 eri
kerrosta logeja ja 17 rimiii nojatuoleja; teateriin mahtuu
noin 3000 henkeä. Logekerroksiin miepi 8 kimiporrasta;
paitsi sitä on 16 kiiytiimäii ja ullakolla 4 mesisiiilöii, tulen
maarassa taytettiimäksi. Tässä teaterissa annetaan ai-
noastaan italialaisia operoita ja baletteja.

Talmi-jatson aitana pidetään täällä myös hymin wä-
kimiltkaita maskeraadeja, jolloin t.aterin laitti huoneet
omat amoinna ja myydään aina 12,000_een piljettiin.

Marian teateri, edellisen wastapiiiitä, samalla torilla,
oli ennen muinoin keisarillisena circus'ena, mutta raken-
nettiin rv. 1859 olleen tulipalvn päästä uudessaan, ar-
titehti Cavos'in johdon alla. Teateri on hymin muta-
masti ja sopimasi, järjestetty. Näyttämö on hiukan pie-
nempi Suuren teaterin näyttämöä, salissn on 4 ker-
rosta logeja, paitsi kalteria sekä 18 rimiii nojatuoleja.
Logit omat osaksi marustetut somilla n. k. awant-lo-
geilla. Teaterin näyttämöllä annetaan parhaasta päästä
meniiliiisiii operoita, mutta pari kertaa myös »venäläisiä
draamojakin ja lauantaisin saksalaisia näytelmiä.

Aleksandran teateri. Newskille pistäywän torin perällä,
keisarillisen kirjaston ja erään Anitschkoman palatsin si-
muratennutsen malilla, rakennettiin rv. 1828, artitehti
Rossin johdon alla. Otsapuoli on erittäin komea; sitä
kaunistaa pylrviiskiiytärvä ja päälliskoristeena pronssista
malettu Victorian kurva. Teaterissa on 6 kerrosta lo-
geja, ja saliin mahtuu 2000 henkeä. Näyttämöllä an-
netaan suuremmaksi osaksi meniiläisiä draamoja ja kome-
dioita; mutta lauantaisin pidetään siinä kuitenkin saksa-
laisia näytelmiä.

Mihaelin teateri, Mihaelin torilla, lähellä uutta Mi-
haelin palatsia, on paljon pienempi edellisiä, eikä ulko-
muodoltaan eroa sanottamaksi sen ympäristöllä olemista
kartanoista. Somasti ja sopimasti järjestettyyn saliin
mahtunee 1000 henkeä. Näyttämöllä annetaan sekai-
sin franskalaisia ja saksalaisia näytelmiä; edellisiä pide-
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tään tiistaina, tuorstaina, lauantaina ja sunnuntaina, jäl-
kimäisiä maanantaina, testimiittona ja perjantaina. Frans-
kalainen teaterijoukko on kaupungin ehkä paras näyttelijä-
kunta ja saksalaisillakin on muutamia tMnettuja näytte-
lijöitä.

Paitsi näitä neljää rvarsinaista teateria, on mielii
muutamia rviiliaikaisia, jotka owat yksityisten omia. Niissä
annetaan parhaasta päästä pienempiä operetteja, sekä pi-
detään tanssia y. m. Nämä omat:

Thvlltre Bouffe, Aleksandran teaterin mieressä.
Berg'in teateri, lekateringowsti pr., lähellä Kaschin

siltaa.
Kllmenni-Ostrowan teateri, saman nimisellä saarella.

Tässä teaterissa antamat Aleksandran teaterin ja baletin
näyttelijät näytelmiä kesällä.

Passiigen teateri, katso Passage.
Ahtaita, Keisarillisia. Keisarillisten tehtaiden entinen mer-

kitys on miime aikoina miihentynyt myhentymistaän,
ne toirvat homille paljon enemmän tappiota, kvin tuloja;
jotkut niistä ornat täta nykyä joyksityisten hallussa. Ho-
min omina ornat täta nykyä ainoastaan: Keis. Pos-
liini-tehdas, Viip. puol. esikaup., Aletsandrowstaja-t.,
perustettu rv. 1756 ja nykyjiiiinkin mielii kuuluisa niistä
monenlaisista ylellisyyskaluista, posliinista ja bisqruitistii,
joita siinä walmistetaan yhtä hymin kuin ulkomaillakin;
ja Keis. Lasi-tehdas, lähellä Newskin luostaria, jossa
niinikään walmistetaan mitä parhaimpia lasi-teoksia.

'

.

Helegrafi, katso Sähtölenniitin.
Horeja. Suuremmat ja merkillisimmät torit omat: Mars-

kenttä, Hornin tori, Pietarin tori, lisakin tori,
Teateri-tori, Heinätori j. n. e.

Hei nät orilla saa maraton, Hgnsa ostaa ensikäsistä
tarpeellisimpia elantotarpeita. Sntäpä syystä on ihmis-
liike täällä niin suuri, että poliisi ainoastaan mairvoinsaa ihmisjoukkojen malilla pidetyksi pientä uraa ajokaluja
marten. Torin toisella puolella aseutumat tamallisesti
heinän, köysien ja kasmikauppiaat; toisella puolella on to-

55



68 IH__.irAl_o__.NNl_.____ssH_.

juja, joissa myydään lihaa, kalaa, moita ja kaaliksia.
Näiden ympärillä, lähempänä kartanoita, on krvaasu- ja
piirakka-kojuja sekä tee-, olut- ja miina-puoteja.

VNlipalomerKKejs, katso Signaaleja.
MlliKammareja. Pietarin tullilamman, W.-0., Pörssin

mieressä, katso Pörssi.
Suomen tullilammarit, Suomen rautatien asema-

paikka ja Gontscharnaja-k. 21.

11.
Uimahuoneita, katso Saunoja.

'W.
WaaprtiKKejs. katso Tehtaita.
WaKNtttNS"yhliöitä. Merkillisimmät makuutusyhtiöt omat:

Venäläinen Palorvakuutus-seura, per. m. 1827,
5,500,000 rpl. suuruuisella pää-omalla ja rvara-rahastolla.
Sinisen sillan korwalla, 2. Toinen V enii l. Palorva-
kuutus-seura, Gorohowaja-k., lähellä Amiraliteettia,
Seuran kart. Moskomalainen Palomakuutus-seu-
ra, 2 milj. rpl. pää-omalla, Gorohomaja-kadun ja Ami-
raliteetin torin kulmassa 8.

Valtiopankki, katso Pankkeja.
MaltiofthteeristS, Suomen, legateringomSkin pr. 9, rvasta-

päiitii Nilola-Morskoin kirkkoa.
MaM-Gstrow, katso Kaupungin-osat.
Maunuja, Weifiii, katso Omnibus-waunuja.
MiipUliN PUol. MaUPUNki, katso Kaupungin-osat.
MoiMistelU-laitoKsta: Voimistelu-Seura, t:rißerg-

linden johdolla. Newskin pr. ja S. Sadomaja-kadun kul-massa— sekä Wasili-Ostrowalla, Iliopiston kart. Cle-
vefal. Sinisen sillan korwalla 66. Wahlfelt, W. Mi-
haelin palatsin pamiljonissa. S c hult z, S. Mestschan-
siaja-k. 29.
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Muori-ZNstNSSriopisto, W.-0., 21 :n ja 22:nlinjain kul-
massa, on jo Pietari I:sen perustama, mutta masta w.
1834 sai se suuremman merkityksen, ja rvasta ihan mii-
meisinä aikoina on se järjestetty sopimaksi ja tarkoituksen,
mukaiseksi oppilaitokseksi. Oppilaita on noin 240—300.°
Merkittäw in tässä opistossa lieneekimennniiis-museo,
joka metää merioja maailman parhaimmille kokoelmille.
Kalliimmat ja merkillisimmiit kappaleet siinä omat: 1)
Katarina ll:sen lahjoittama suuri malakiitti-jiirkiile, joka
on löydetty Uralissa ja painaa 3648 naulaa; 2) sma-
ragdi-druusi, jossa on 24 kristallia, kukin yhden tuuman
pituinen, löydetty Santa Fe-de-Bogota'ssa ja armoltaan
melkein merrattoman kallis. 3) akmamarini-tristalli, erit-
täin puhdas, 11 tuum. pitkä ja 13 t. liipimitaten, joka
painaa 6^/^ naulaa; 4) timettynyt puunrunko, jonka si-
sässä on ametisti-kristalleja; 5) Siperian tultataiman-
noista saatua kultaa jos jossakin muodossa, niinkuin kulta-
ainetta, kultahiekkaa, tultarateita, tultateriii ja päälle päät-
teeksi möhkäle puhdasta kultaa, joka painaa melkein 3
naulaa ja on keisari Aleksanderi I:sen lahjoittama; 7)
suuria hopea-möhkäleitä ja muutamia muita näytteitä
puhtaasta hopeasta, nimittäin noita n. k. hopeapinta,
joista hopea riippuu millä- ja pörhiimäisesti, sekä otsain
muotoisena; 8) suuren suuri magneetti, joka moi pitää
melkein sentnerin rautaa, y. m. m. Sen lisäksi on mu-
seossa mallikokoelma kaikista Venäjän suuremmista tai-
mannoista, ynnä täydellinen kokoelma kaikista muorityö-
kaluista. Laitoksen sopimaa ja suurenmoista jiirjestysta-
paa osoittaa jo sekin seikka, että opetuksen kementiimiseksi
on laimettu suoperäiseen maahan oma lairvanto, jossa
kaikenlaisilla taiteellisilla yhdistämisillä on silminniihtä-
miiksi esitetty kaikki muorikaimannon eri laitokset. — Pääsy
laitokseen on amoinna joka arkipiiirvii kl. 11—2 p.

Motttoportit, katso Riemuportit.
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Y?.
Miopisto, W.-0., entisten 12:kollegiain kartanossa, masta-

päcitä pörssipuistoa, perustettiin m. 1818. Siinä on
neljä tiedekuntaa: historiallis-kielitieteellinen, fysillis-ma-
temaattinen, lainopillinen ja itämainen. Professoreja on
47, joka luku on kyllä suuri, olletikin kun yliopistossa ei
ole lääketieteellistä, eikä jumaluusopillista tiedekuntaa.
Eri tiedekuntiin katsoen, on historiallis-kielitieteellisessii
tiedekunnassa 11 professoria, fysillis-matemaattisessa 14,
lainopillisessa 13 ja itämaisessa 9. ylioppilaita lie 1000.
yliopistolla onorna kirjastonsa, jossa on nom 40,000
nidettä; muinaiskalusto, sisaltama 150 eri kappaletta;
numismaattinen kabinetti, sisältämä 7000 mitalia ja ra-
haa; kasmitieteellinen kabinetti, jossa on 20,000 tuiwat-
tua ja taswawaa taswia; timennäis-tabinetti, sisältämä
7,700 eri kappaletta, sekä sen lisäksi fysillis-matemaati-
nen, agronomillinen ja eläintieteellinen kabinetti ynnä la-
boratorio.



11. FMsmdnt

l^DMMhyw). Kaikista niistä loistamista ja suuren
OM? laajuutensa tähden muukalaisissa kummastusta ja ihas-

v tusta herättämistä huwilinnoista, puistoista jakukka-
tarhoista, joita löytyy melkoinen määrä Pietarin likitienoilla,
osittain Suomen Lahden sisimmän pohjukan etelä-rannoilla,
osittain mähiin etelämpänäkin sisämaassa, on Pietarhorvi epäi-
lemättä pidettiirvii etervimpänii. Tällä on, näet, paitsi kaik-
kea mitä taide ja komeutta rakastamat ruhtinaat anteliaalla
kädellä owat menettäneet sen hyödyksi, luonnolta erinomai-
sesti suositeltu asema. Pietarhowin keisarillinen hurvilinna,
ynnä myös mähäinen siihen kuuluma kaupunki, jonka mäki-
luku nousee noin 7,000 hengen paikoille, on 28 wirstan
päässä pääkaupungista, ja tähän muinoin matkusteltiin oi-
mallista mierto-tieto myöten, jonka rvarrelle Venäjän suuri-
sukuinen ja rikas aatelisto oli itselleen rakennuttanut pöyh-
keitä hurviloita ja maahorveja. Tätä nykyä sitä mastoin tuo
entinen kulkuneumo hemosella on jättänyt sijansa rautatielle
ja höyrylaimoille.

Pietarhowin alkuperäisestä synnystä kerrotaan seuraa»
waa: Pietari Suuri kun oli päättänyt Strelna-nimiseen ky-
lään, 6 niirstaa itäänpäin nykyisestä Pietarhoivista, ase-
tuttaa samanlaatuisia suihku-lähteitä, kuin ne, jotka jo oli»
wat olemassa Versaillesin kuninkaallisissa humipuistoissa
Franskan maalla, alkoi siinä w. 1711 rakentaja Leblond'in
piirrosten mukaan perustaa uutta linnaa yhteen laatuun.
kyin jo nimitetyssä paikkakunnassa löytyrvä ja määräsi, etjä
mettä tähän johdatettaisiin muutamista 30 wirstan päässä
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olemista pienoisista lammista, aiettuin suihkuliihdetten tar-
peeksi. Tsaarin käsky pantiin rviipymiittä toimeen, maan
jo pirustustöiden kestäessä hän löysi seudun, joka tasapin-
naltaan oli Strelnaa 20:ta jalkaa korkeammalla tahi kaik-
kiaan 60 jalkaa meren pinnan yli, ja tälle paikalle nyt pe-
rustettiin tuo sittemmin kuuluisa Pietarhomi, jonka muoksi
tästä lähtein rumettiin tännepäin suunnittamaan medenjoh-
tajia, jotka mys lukuisan, 2,000 henkeen nouseman, työmiien
amulla malmistuimat kahden kuukauden kuluessa. Samana
muotena rakennettiin Pietarhomiin humilinna ja pian sen
jälkeen Monplaisir-, Eremitage-jaMonbijou-mmiset
pamiljonit, istuteltiin puistoja, perustettiin suihkulähteitä
ja raimattiin tietä täältä Pietariin. Kaikki niimät työt toi-
mitettiin itse Pietari suuren tarkastamien ja parantamien
perustuspiirrosten mukaan ja hänen oman johtonsa alla.
Usein hän itsekin omin kasinsa tarttui töihin kiinni, esimer-
killään kiihoitellen mäkeänsä ahkeruuteen. Niin hän muun
muassa kerran humilinnassaan rvieraina olemain ulkomaalais-
ten lähettilästen kanssa raimasi 100kyynärän pituisen aleijcm,
kirmes kädessä astuen tämmöisiin toimituksiin äkkinäisten
työmiestensä etunenässä.

Keisari Pietarin kuoltua, Pietarhomi ajaksi joutui un«
hotukseen, maan keisaritar Elisabeth mielisuosiolla kohdellen
isänsä lemmittyä humipaikkaa, edistytti tämän aitaan pane-
mia, maan keskenjääneitä hankkeita niin nerokkaasti ja sillä
menestyksellä, että suihkulähteet jo hänen hallitusaikanaan
saattoimat kilmoitella Versailles'n suihkuliihdetten kanssa,
ja meden paljouden suhteen rvieliipii olirvat moitollakin. Kei-
saritar Katharina II myös piti suurta huolta Pietarhowista.
Hän rakennutti niin kutsutun englantilaisen linnan ja
alkoi sen ympärille istuttaa suurta puistoa englannin laa-
tuun. Paarvali I:n taasen teetti suuria parannuksia etenkin
alapuistossa, johonka nyt rakennettiin pamiljoneja, asetet-
tiin mesiputouksia, muutamia uusia suihkulähteitä ja entis-
ten kullattuin puukoristusten sijaan toisia malomaskesta tahi
marmorikimestii, ja lisäksi mieläpä koristi puiston monilla
maskisilla weistokuwillakin. Waan suurimmassa kiitollisuu-



73?lI_IAI._IOVI.

den melassa kaikesta siitä, joka nykyjään nostattaa ihastusta
tiimijöissä, ompi Pietarhomi sittekin keisari Nikolai I.lle, joka
tähän rakennutti kaksi isoa kirkkoa, suuren joukon somia,
sekä yleisiä että yksityisiä huoneita, ynnä myös puistoja ja
useampia tekojiirmiä ja saaria, jotka siihen aikaan saakka
olirvat olleet läpipäiisemiittdmiii korpia, maan tätä nykyä
owat muuttuneet koko seudun miltei miehättiimimmiksi pai-
koiksi.

Pietarhowin iso linna on Pietari I:sen rakentama,
maan oli alkuperiiisesti ainoasti 78 kyynärän pituinen. Kei-
saritar Elisabeth lisäsi sen itiipiiähän miisikupuisen kirkon;
Katharina II taasen pitensi linnaa molemmista päistä, ja
asetettuaan sen länsipuolelle kirkon mastineeksi ytsikupuisen
rakennuksen, jonka huippuun pantiin heilumaan iso kullattu
kolmepiiinen kotka, liitti niimiit kumpuiset kurverakennukset
umpitaltereilla linnaan. Tämä linna on ikäänkuin Pietar-
howin keskikohtana ja ompi rakennuslaadultaan aiman yhtä
näköä, kuin kaikki muut Pietari Suuren rakentamat linnat;
mieliipii sen alkuperäistä keltaista ulkomaalausta nykyjäiin-
kin yhä uudistetaan suurella tarkkuudella. Sen ikkunoista
lerviiiii ihana ja laaja katsanto meren lahden sa sen pin-
nalla yhtenään edestakasin rientiirvien, monilukuisten sota-
ja kauppa-alusten ylitse. Linnan juhlasalit ja muut huo-
neet omat suureksi osaksi sisustetut manhempaan, niin kut-
suttuun rokoko- laatuun ja siis miltei liiallisesti marustetut
kulta- ja hopea-koristuksilla. Eräs saleista sisältää 368
meniiliiisen kaunottaren muotokumaa, laatuunsa todella mer-
killinen kokoelma, jonka eräs siihen aikaan kuuluisa maalari,
kreimi Rotali, matkoillaan Venäjällä maalasi jakeräsi Katha-
rina II:lle. Keisarillinen perhe ei milloinkaan asuskele suu-ressa linnassa, jota siis käytetään ainoastaan isompia homi-
juhlia ja ulkomaalaisia ruhtinaallisia mieraita marten. Lin-
naa ympiiröitsee kaksi laajaa puistoa, nimittäin: ylä- ja
ala-puisto.

Ilä-puisto, muodoltaan nelikulmainen, onßookyy-
närän pituinen ja 544 kyynärää lemeä. Puolentoista wuo«-
sisadan wanhuiset jiittiliiislehmutsetkaikkialla yhdistyivät mcch-
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tarvitsi ja tuuheiksi aleijoiksi, maan liki linnaa lemiää laaja,
tasainen nurmilko, kaunistettuna huolellisesti hoidetuilla,
lukemattomilla tukka-saroilla ja taaempaa rvilahtaa silmiin
useampia rvesisäiliöitii suihkulähteineen ja kuwaryhmineen.

Ala-puisto, jonka rajana pohjassa on meren lahti
ja etelässä tuo harjanne, jolla suuri linnakin seisoo, on kol-
matta mirstaa pitkä ja 1,100 kyynärää lemeä. Tässä frans-
kan laatuun laitetussa puistossa nähdään suuri määrä huo-
miota ansaitsemia esineitä, joista etenkin suihkuliihdetten rik-
kaus ompi hymin hiimmästyttämii. Tärvätään täällä myös
useampia muistomerkkejä Suuren Pietarinkin ajoilta. Kaikki
tämän jalon miehen humilat pääkaupungin likiseuduilla omat
perustetut meren rannikolle. Hänen olikin tapa sanoa, meri-
ilman lääkkeitä paremmin parantaman hänet kaikista li-
muista. Suuren linnan juhlallisissa saleissa oleminen oli
hänen mielestään miltei tukehduttamaa, joten hän siis mie-
luisammin asuskeli yksinkertaisissa, pienoisissa humimajois-
saan. — Alapuiston länsi-pohjukassa parikymmenkuntaa as-
kelta isosta ajoportista seisoo rvasemmalla kädellä hollannin
laatuun rakettu Mar ly-niminen hurvimaja, jonka teisaritar
Elisabeth perustutti Pietari I:n muistoksi, tämän meren ran-
teella muinoin seisoman Monbijou-nimisen parviljonin
sijaan. Molemmalla puolella Marly'ta lemitteleksen kaksisuurempaa kaimulampea, joista toinen on puoliympyriiinen,
toinen nelikulmainen. Niimiit lammet tsaari Pietarin ai-
koina olimat täynnä Saksanmaalta tuotuja erityisiä oi-
mallisempia kalanlajia, esimerkiksi: sormia, toutaimia, kuhia
y. m., joita mielii tätä nykyiikin niissä löytyy melkoinen
joukko, joka kuullen kellon ääntä Marly'sta sakein parroin
rientää saapumille, nauttiakseen tarvaksi tulleita atrioitaan
pieneksi leikellyistä leipäkappaleista. Taimella taasen kalat
saamat jokapäiminsen eineensä jäähän aukaistuista arvan,

noista. — Vasemmalla puolen Marly'ta rvilahtaa meren
rannikolla kaksikertainen tiilihuone, sekin hollannin laatuun,
nimeltä Ermitage (Eräkäsmaja) ja oikealta muutamia mer-
killisiä suihkulähteitä ja mesiputouksia.

Monplaisir-niminen hurvimaja aiman meren ran-
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teellä, koristettuna lukemattamilla kukkasilla, maan ainoas-
taan niitä lajia, mitkä Pietari I itse aikoinaan kasmatutti
siellä, ja monilla somilla suihkulähteillä, ompi myös sangen
ihastuttawa paikka. Tässä matalassa pawiljonissa on 9
huonetta, joista yksi sisältää Pietari Svuren mainion hol-
lannin taulukokoelman. Sen lisäksi molemmin puolin puis-
toa seisoo nykyisempään aikaan rakettua kumekartanoa, joista
toinen sisältää arapialaisen kalterm, toinen tanssisalin. Pää-
rakennuksen edessä meren puolella lementyy sileillä marmori-
järkäleillä peitetty penger, ympäröity mukarvilla leposijoilla.
Täta pengertä ja pienoista puutarhaa rvarjostelee tuuheat
ja mahtumat Pietari Suurelta omin käsin istuttamat ketri-
ja tammi-puut, jotta, suojellen paikkaa tuulilta ja keskipiii-

miin heltäiiltii, antamat koko seudullerviehättärviiii suloisuutta.
Englannin puisto, melkoisen laaja puisto etelään

päin yllämainituista puistoista, ynnä englannin linna
jatoiwupawitjoni owat Katharina Il.sen perustamat,
»vaan joutuiwat hänen hallituksensa loppurvuosina miihiin
rappiolle. Aleksanteri I.sen aitaan puisto sitä mastoin taa-
sen' laajennettiin englannin laatuun ja on nykyjään laajoilla
ja aukeilla nurmikoillaan, ihantarvilla jännillään ja saaril-
laan, metsistön liipitse suikertelemilla teillään ja poluillaan,
mesiuurrosten poikki rakennetuilla silloillaan ja keinotekoi-
silla medestä rikkailla koskillaan, sekä putouksillaan sangen
maihettelema lystiiilyspaikka. Ihanan jiirmen rannalla sei-soma englannin linnan rakenti muosina 1781—1789 eräs
mainio artitehti Quarenghi tarkkaan rakennustaiteelliseen
muotoon. Linnan etupuolta koristaa jalo pylmäskiiytiimä
isoista harmaakirvisistii patsaista, ynnä laajat portaat sa-
masta kimenlajesta. Sisus mastaapi täydelleen ulkonäköönsä.
Linnan saleja tuon tuosta käytetään asunnoksi hormin kutsu-
tuille ulkomaan lähettiläille, keisarillisen perheen kesällä Pie-
tarhomissa ollessa.

Jatkaen matkaamme etelään päin englannin puistosta,
näemme ensin masemmalla puolella komean lutherilaisen kir-
kon gootilais-laatuun, sen perästä rautatien toisella puolella
medetkään kosken rannalla meniiliiiseen laatuun raketun Ni-
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kolskan-maatalon ja mahan matkaa taaempana Simso-
nin-kanaman eli ison medenjohdon reunalla kuuluisan arti-
tehti Stakenschneider'in rakentaman pamiljonin Oserki. —

Täältä pitkittäen matkaa Simsonin karmivaa myöten, pian
tulee näkymiin mylly smeitsiliiiseen rakennuslaatuun; siihen
myös kuuluu muutamia huoneita ja kukkatarha, johonkakei-
sarillinen perhe usein matkustelee teetä juomaan. Kokotama
maisema aina Nikolstan maatalosta jokseenkin kaukaiselle
Babigoni-muorelle saakka on peitetty larvealla ja ihanalla
metsistöllii, jonka jiirmiltii ja saarilta rvilkahtaa, milloin
kreikkalaisen marmoritemppelin jiiiinökset, milloin tuuheat
ryhmät jaloja puunlajia. Tien oikealla poskella muoren rin-
teesen keisari Nikolai I on kalliolle panettanut suuren kaksi-
päisen pronssikotkcm, ja itse Babigoni-muorella loistelee li-
mmen ihantola (belmedeeri), jonka perustus laskettiin m.
1854 ja jonka rakentaminen lopetettiin m. 1858. Tätä
linnaa ympäröipi ihana puisto, jossa nähdään muutamia
sangen merkillisiä weistokuwa-ryhmiii, joistakaksi isojen por-
taiden molemmalla puolella seisomaa ylensuurta, mainion
meistiijiin, parooni Klodt'in meistärniiii, hemoiskumaa kohdal-
lisesti täybentiimiit rakennuksen muut koristukset. Humilin-
nan asema on mähintäkin 200 jalkaa yli Suomen Lahden
pintaa ja tarjoo siis wiehiittiiwiin näön Pietarhowin ympä-
ristöihin, Pietariin, Kronstadt'iin ja mieläpä Suomenmaan
etelä-rantoihinkin. — Paluumatkalla Babigoni-muorelta wi-
lahtelee koillisesta päin T sariisin- ja Olgin-nimiset saa-
ret, joilla kohottaksen italian laatuun raketut somat, korteilla
torneilla marustetut, humilinnat,' joihin on koottuna kaikki
mitä löytyy ihaninta ja sominta taideaarteista.

Huomiota ansaitsemista esineistä olkoon miimein lyhy-
käisesti lueteltu: Tehdas jalojen kimien hiomista mar-
ten, kilmoittelema samanlaatuisien florensilaisten tehtaiden
kanssa, keisarillinen teateri, keisarilliset tallit,
ynnä myös niihin kuuluma homi-karuselli, linnan näköinen
huone gootilais-laatuun, jonka ylensuuri laajuus, sekä soma
että puhdas muoto metiiä ansaitun huomion itseensä, Ol-
benburg'in prinsin linna y. m.
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Kaikki keisarilliset linnat, puistot ja puutarhat, ynnä
myös kasmihuoneet omat joka päimä kesällä aamusta iltaan
saakka amoinna mieraille, niiden säätyyn katsomatta. Kaksi
sota soittokuntaa soittaa iltaisin ala-puistossa likellä Mon-
plaisir'iä; suihkulähteitä ja muita mesilaitoksia pannaan juok-semaan monjaiksi tunniksi aamu- ja ilta-piiiwällii. — Mat-
kustarvain, tulkootpa sitten maitse tai meritse Pietarhomiin,
on paras rvourata itselleen ajoneuwoja, sillä wälit täällä
owat hyryin pitkät, ja jalan matkustama siis tuskin yhdessä
piiirvässii ennättänee nähdä edes puolen paikkakunnan ete-
mimmistii merkillisyyksistä. Rautatiellä matkustama osta-
koon piletin Uuteen Pietarhomiin, sillä asian laita on
se, että täällä löytyy kaksi rautatien pysiiyspaikkaa, yksi kau-
pungin kumpuisessakin päässä, noin kaksi rvirstaa testipai-
kalta eli suurelta linnalta.

MeKsandna, KnamenKa, MhailswKa, Mnen
Majesteetinsa oma huwila ja SergiewKa.

AleKsondris-niminen keisarillinen humipaikka syntyi m.
1826, jMoiN keisari Nikolai I, miiiirättyiiiin Pietarhowin

kesäasunnoksensa, sen likiseutuun merenrannikolle puolisolleen
rakennutti kesiilinnan, joka tuottaisi enemmän mukamuutta
ja rauhallisuutta, kvin Pietarhowin pöyhleiit linnat, joiden
puistoihin ja kukkatarhoihin mielii sen lisäksi yhtenään tui-
masi lukemattomia, utelioita kiirvijöitii. Tämä hurvilinna tai
huwila, jota sai nimityksen Cottage, seisoo Mltettlla me--
relle päin miertämällä tasangolla, 60 jalkaa yli meren pin-
taa, tarjoama miellyttämän alanteen näköä, jolle malkeamesi-
nen lampi ja laaja puisto kukkasaroineen ja nurmilkoineen
suopi mielä suuremman sulon. — Vähän ajan kuluttua tämä
kesiilinna kuitenkin nVyttit. «htt-atsi alle keisarilli-
selle perheelle, joten siis suuriruhtinas Konstantinille meren
rannalle rakettiin rvähiiinen kartano gootilaislaatuun, joka
nykyiseen aikaan saakka on säilyttänyt nimityksen: ami-
raalin pamiljoni. Ahdenaikuinen on myös perintö-
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ruhtinaalle rakennettu komea maantapainen humi-linna tu-
werakennuksilla ja karjahuoneilla, jonka nimi on farm.
Tama rviimeinen linna uudehtettiin ja laajennettiin m. 1841,
ja nykyinen keisari määräsi sen myöhemmin kesäasunnoksensa.
Vähän matkaa loitompaa Pietarhowin rajalle rakettiin mii-
mein m. 1858, artitehti Statenschneider'in piirroksia mu-
kaan, maatalo nykyistä perintöruhtinasta marten. Tämä
puinen kartano rveniiliiiseen talonpoikaislaatuun rvalmistet-
tiin hymin huolellisesti; sisusseinänsa peitettiin eri puula-
jista rvalmistetulla poleeraamattomalla mosaikilla. Huonet-
ten sisuslaitos on soma, jospa yksinkertainen!.. Aleksan-
drian timinen kirkko on mitä merkillisimpiä. — Aleksandri-
aan kuuluu arvara ja huolellisesti hoideltu puisto, laadul-
taan tykkänään eroama Pietarhowin puistoista. Taidetta
siinä on käytetty hyryin rvähiin, joten siis synkkä ja mahtama
metsä tuuheista petäjä-, kuusi- ja tammi-puista astuu esiin
alkuperäisessä ylewyydessäiin. Piiiisö Aleksandriaan on kiel-
letty .syrjälNsille niinä aikoina, jolloin homi asuskelee tHällä,
paitsi 14 p. heinähuuta, ~waan myös hornin poissa ollessa
pääsölippu on pyydettiiwii Pietarhowin ylijohdaitajalta.

Kohdastaan Aleksandrian itäiseltä asialta, ckllaa suuri-
ruhtinas Nitolaille kuuluma maakartano SnamenKa, jossa on
linna ja malli-karjapiha. Linna seisoo korkealla kummulla,
josta on esteetöin näky merenlahden ylitse. Suurimman
huomion tässä kumminkin ansaitsee karjapiha, jossa yhtenään
tehdään kaikenlaisia karjanhoidon ja maarviljelyksen kokeita.

Snamcnka'sta tullaan paikalla suuriruhtinas Mihae-
lin Mihailon-Ktl-nimisen maatalon omaisuuksille. Tässä löy-
tyrvii, italian luontoon ratettu, linna pentereineen, kalterei-
neen ja werandoineen on kyllä merkillinenrvaihetteleman ra-
kennusmuotonsa suhteen, maan on sittenkin ainoasti pamil-
jonin näköinen.

Hänen Majesteetinsa ona huwila on saanut asemansa
noin kolme wirstaa länteen päin Pietarhowin suurelta lin-
nalta meren rannatse juoksemalle^ 60 jalan korkeiselle, har-
janteelle, Rampowaan wy-wän tien poskelle. Alkuperäinen
linna rakennettiin tähän jo menneellä »vuosisadalla, maan
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uudistettiin perinpohjin, tultuansa muonna 1850 nykyisen
keisarin haltuun, ja tarjoo tiiänaikuisessa kunnossaan sangen
soman nii'ön. Linnan huoneet omat kyllä pienoiset, maan
sisus-laitoksensa, Ludwiikki XlV.nen aikuiseen luontoon, on
rikas ja soma. Lemeät marmori-portaat miemät linnalta
harjanteen rinteesen perustettuun kukkatarhaan, jossa näh-
dään suuri kaimulampi ja taksi somaa suihkulähdettä.

Tähän hurvilaan koskee miimein suuruhtinatar Marja
Nikolajewnan huwilinna SUgiewKll, joka samoin kuin muutkin
keisarillisen perheen huwilat, wetää itseensä huomion somilla
rakennuksillaan ja awaroilla puistoillaan, täynnä kaikenlaisia
taideaarteita.

Granienbaumin fAampowan)
linna on asetettu Suomen Lahden etelärannalle Kron-
tadt'in kohdalle, 7 wirstan päässä tästä kaupungista ja
38 wirstaa Pietarista. Ihana, korkea asemansa, myönnyt-
tämii esteettömän nii'ön meren ja Kronstadtin monilukuis-
ten linnoitusten, sekä sota-aluksilla alituiseen täytetyn sa-
taman yli, miettelee luoksensa suuria tiimijöiden joukkoja.
Linnaa ympiiröipi kahteen lahkoon jaettu lamea puisto.
Näistä puolentoista neliörvirstan laajuinen ylä puisto on
koristettu kiinalaisilla pamiljoneilla, marmorisilla ja puisilla
hurvimlljoilla, kaimulammilla ja monilukuisilla ristin rastin
suikertelemilla teillä ja poluilla. Paljoa pienemmässä ala-
puistossa sitä mastoin nähdään aiman linnan edessä suuri
nelikulmainen kaimulampi, joka kahden wirstan pituisen ka-
naman kautta yhdistyy mereen. Sillä paikalla, jossa Rarn-
poman kaupunki nyt on saanut sijansa, löytyi siihen aikaan,
jolloin Venäläiset rvalloittimat Inkerinmaan eräs kurja suo-
malainen kylä, jonka Pietari I ynnä muita lahjoitti ruh-
tinas Menschikow'ille ; ja siinä, jossa linna nykyjään sei-soo, monjaita muosia myöhemmin nähtiin tämän m. 1714
rakentama maatalo, ympäröitynä puistolla, suihkulähteillä
ja lasmuhuoneilla. Rampoma, näet, oli tämän pohatan
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rakkahin kesähumila. Täällä hän kerran suurilla juhlalli-
suuksilla termehti Pietari I.sen, hänen paluumatkallaan Kron-
stadtista pääkaupunkiin, ja siksi tilaisuudeksi sanotaan mah-
dottoman miihiissä ajassa kaimattaneen yllämainitun kana-
man, siten tahtoen tuottaa tsaarille humitutsen purjehtia
»venheessä aina talolle saakka. Täälläkin hän joitakuita »vuo-
sia myöhemmin tuon tuosta malmisteli loistamia ja uh-
keita pitoja keisari Pietari II:n ja howinsa hurviksi, ja täällä
hänet »viimein saamutti se nMlgUemisen käsky, josta häntälähetettiin Siperiaan. Rampoma samoin kuin kaikki muutkin
suuret liiiinityksensii otettiin nyt häneltä pois ruunulle, joka
pöyhkeiistii humilasta ajaksi teki sairashuoneen, waan lahjoi-
tettiin kohta uudestaan teisaritar Elisabethilta suuriruhtinas
Pietarille, joka puolisonsa Katharinan kanssa ajoittain asus-
keli täällä kesällä. Siihen aikaan eli rv. 1745 Menschi-
korvin talon sijaan rakettiin kirvilinna ja perustettiin kaksi
puistoa, ynnä myös Peterstad-niminen linnoitus pastio-
neilla, malleilla, kaimanteilla, kiiiinnesilloilla ja kasarmeilla,
joihin koko holsteinilainen linnamäki myöhemmin asetettiinasumaan. Tämä linnoitus, josta ei enää löydy mitään jäl-
keä, seisoi likellä linnanpuistoa ja kairvulampea, joka siihen
aikaan oli rekatteja ja toisia pienempiä aluksia täynnä.
Katharina ll.n hallituksen aikana Veniielle muuttaneille sak-
salaisille siirtolaisille myönnettiin asettuminen Rampowan
kauppalaan ja sen likitienoille; siis täällä mielii nykyjiiiinkin
löytyy kaksi siirtokuntaa, nimittäin Rampowan ja Kronstadtin
koloniat. Vuonna 1776 Rampowan kaupunki kaikkine mai-
neen, orjineen, sekä linnoineen tuli ruhtinas Aleksanteri
Paulomitschin haltuun ja rviimein hänen nuorimmalle rvel-
jelleen suuriruhtinas Mihailille, jonka leski, Helena Pau«
lomna, kesällä asuskeli täällä aina kuoloonsa saakka.

Aronstadt.
Pietarin kaupungin perustettua Pietari Suuri, suo»

jellatseen Nemajoon suuta ruotsalaisten ryntäyksiltä, päätti
johonkuhun likitienoille olervaan saareen perustaa..Hvahman
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linnoituksen ja tähän tarpeesen malitsi hän erään aution saa-
ren, 41 mirstaa Pietarista, jonka Suomalaiset nimittirviit
Netusaareksi, Venäläiset taasen Kotliniksi. Tähän
siis asetettiin kauppa- ja sotasatama, ja jo muonna 1710
kaupunki ja linnoitus, jolle nimeksi pantiin Kronstadt.
Pietari I:sen seuraajat malta-istuimella, pitkittäen hanen al-
kamia töitään, wahwisteliwät jo löytywia linnoituksia ja
myös alusten upottamisella ja patterien rakentamisella rvai-
keuttirvat wihollisten lähestymistä meren puolelta. Näihin
miimemainittuihin waroteinoihin ryhdyttiin etenkin wuonna
1853.

Kronstadt on aina synnystään asti ollut keskiasema-
paitta rveniiliiisen Itämeren laimastolle, jota sen kanunain
suojassa on löytänyt itselleen marjoa. Sataman länsipää
on parhaiten luomutettu tauppalaimoille, joita tänne wuo-
sittain pyrkii noin 1500 kappaletta. Veden syrvyys Newa«
joen suussa kaikkiaan on 8 ja 10 jalkaa ja kulkuwiiyliissii
niin taita, etta ainoastaan pienemmillä aluksilla pääsee pe-
rille saakka. Suurempien laimojen sitä mastoin täytyy pu-
rata lastejaan jo Kronstadtissa ja Pietariin määrättyjä ta-
waroitaan lastata pienempiin aluksiin. Tästä syntymä kaup-
paliike kewiit-, kesä-, sekä syksyaikoina antaa Kronstadtille
kummastuttaman wilttaan näön; talmella sitä mastoin kaikki
näyttää tykkänään uppoowan sywään uneen. Esineistä, jotka
täällä wetiiwiit luoksensa muukalaisten suurinta huomiota
lienemiit etupäässäPietari Suuren rveistdkurva, totat (laiwa-
telakat), sota-asetten huoneet, granniitiset muurit, summatto-
man svuret kasarmit, merstat, tatsi-tertainen satarna ja piii-
wä päiwältä tarttuma sotalaiwasto, tullihuone, tawarawa-
rastot ja linnoitukset. Kaikki niimät ison isot laitokset ornat
saatu toimeen yhden ainoan miehen nerosta. Muutamat
niistä löytyirvät jo kyllä keisari Nikolain hallitukseen tul-
lessa, ivaan siihen aitaan saakka Kronstadt oli sangen rvii-
hiinpiitöinen linnoitus. Hyrvin hausta on tärvellä pitkin
alvsten rantasiliaa. Tassa läpitultervaa harmaakirvellii rvuo-
rattua ja korneilla rautaisilla pisteaidoilla marustettua ta-
nawaa aljettiin kaimaa jo Pietari I.sen elinaikana ja päii-
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tettiin teisaritar Esisabethin hall.tusa.kana. Toinen tanama
yhdistää italian kairvulammen kauppasataman kanssa. Lai-
watelatkoihin mahtuu myös suurempiakin sota-aluksia, ja höy-
rymasinojen tehdas tilrvoittelee muiden Europan etewnnpi-
entin maiden parhaimpien samanlaatuisten tehtaiden kanssa.
Joka haluaa katsella näitä laitoksia pyytätöön siihen lupaa
kaupungin sota-mirtatunnalta. — Kronstadtissa on noin
48,000 asukasta, 25,000 miehinen linnamäki siihen yhteen
luettuna. Kronstadtiin matkustetaan Pietarista, kesällä
mitä parhaiten suoraan höyrylaimoissa, jotka monesti piii-
wässii lähtewiit Wasili-Ostrowalta, waan myös rautatiellä
Ramp omaan ja sieltä 7 mirstaa lemeiin salmen poikki höy-
rylaimoissa; tlllrvella rautatiellä tahi suoraan jäätä myöten.

Strelna, SergiewsKin luostari ja Aras-
noje-Selo.

Strelnan humilinna ja siihen tuuiuma samanniminen
kauppala on 17 mirstaa Pietarista lounaasen päin Suomen
lahden rannikolla. Sinne matkustellaan Pietarhowin rauta-
tiellä, tahi myös höyrylaimoissa, joiden pysiiyspaikkana on
Englannin taji. — Meren rannikolle, melkoiselle harjanteelle
Strelka-joen suulle Pietari I:n muonna 1711 perustutti hu-
wilinnaa, jonka kaikin puolin oli tulema Wersailles'n ku-
ninkaallisen linnan näköiseksi. Mainio franskalainen raken-
taja Leblond teki sen piirrostutsen; työnjohtajana oli saksa-
lainen Brandt. Alkuperäinen linna oli 308 j. pitkä, 42 j.
lemeä ja 61 j. korkea ja sisiilti neljä kerrosta. Tämä en-
simmäinen linna paloi tykkänään muonna 1803, maan jo
seuraamana muonna rvielä kauniimpana nousi tuhkastaan.
Linnan toisesta kerroksesta on omi, rviervii muhkealle Pu-
dosch-tiwiselle penkereelle ja siitä juoksee suoraan pohjoiselle
päin 942 kyynärää pitkä ja 54 k. lemeä kanama, jonka keski-
paitalla leikkaa kaksi pienempää tanawaa, rvuorostaan yhdis-
tyen puistoa ympäröitsewiin tanawan kanssa. Keskimmäisensuuren tannman suulla on kaunis saari, jossa löytyy mel-
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loinen joukko suuria Pietan Suuren omin käsin istuttamia
petäjiä. Tämä humilinna kuuluu suuriruhtinas Konstan-
tin Nikolajervitschille, joka melkoisesti on kaunistanut pai-
kan ja koristanut sen kaikenlaisilla korkeaarmoisilla taideteok-
silla. Jo monta muotta linna on seisonut autiona, sillä
suuriruhtinaallinen perhe aina kesällä asuu Pawlowstin hu-
milinnassa.

Kahden wirstan päässä itäpuolella Strelnqa ja noin
15 »virstaa pääkaupungista, Pietarhowin rautatien rvieressii,
on Sergiewiy luostari. Luostari, jota tuli malmiiksi muonna
1758, on nelikulmaisen linnan näköinen, kolmelta suunnalta
ympäröitty känneillä aleijoilla. Luostarin muurien sisällä
löytyy neljä kirkkoa, useampia rakennuksia munkki-kammioi-
neen, inrvalidihuone ja kirkkomaa, jossa on joukko pulskeita
hautapatsaita marmorista ja pronssista.'

Tällä seudulla on myöskin, 19,wirstan päässä pää-
kaupungista ja 7 wirstan pituisella syrjäradalla yhdistetty
Pietarhowin rautatiehen, kylä KrasnoHk>Selo, tunnettu suu-
resta sotaleiristään. Itse kylä eli kauppala ei juuri tarjoo
mitään wiehättiiwäii. Suhieisuutensa puolesta wähäpätöi-
nen huwilinna on muodoltaan tuin suun isba (menäläinen
tupa). Sotaisien näytelmien ystiirviit älköön kuitenkaan lai-
minlyökö käydä leirissä, jota telttitaupuntinensa ja pulsteine
upseeribarattinensa, ympäröidyt somilla puutarhoilla, tarjoo
erinomaisen ja miellyttämän näön, jota tietysti nousee tor-
keimmalleen upiuljaissa keisarillisissa paraateissa. Lähellä lei-
riä on hyryin kaunis suwiteateri menäläistä mallia, jossa
näytellään leirissä-olon aikana. .

»

MarsKojefZelo ftkii Wäii-obserwatorio
WulKowassa.

Suurin ja et^min kaikista keisarillisista humilinnoista
on Tsarstoje-Selo, jossa keisarillinen perhekunta kerviiisin ja
syksyisin aina asuu. Se on 25 mirstaa pääkaupungista wä-
häisellä mäellä, ympäröittynii monta peninkulmaa alanko-

6°.
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maalla eli arolla, ja siitä myöskin alkuperäinen suomalainen
nimensä Saari, joka paitse luotoa myöskin merkitsee ylem-
pää, kiinteämpää paikkaa suossa. Pietari suuri rakensi täällä
ensimmäisen huoneen ja istutti omin käsin ihanat platani-
aleijat, joiden marjoa siellä wielii nautitaan. Hänen tyttä-
rensä keisarinna Elisabeth walitsi jo Tsarskoje-Selon pysy-
rviiiseksi surviasunnotsensa ja antoi sentiihden treirvi Rastrellin
rakennuttaa melkoisia uudisrakennuksia. Myöskin Katharina
II asui täällä sumisin, ja häntä on ympäröimän kaupungin
kiittäminen monesta kaunistuksesta. Keisari Paamali lärvi
Harmoin linnassa, mutta keisari Aleksanderi I otti sen taa-sen alinomaiseksi sumiasunnoksensa ja asui silloin uudem-
massa n. k. Aleksander.-palatsissa, jonka hänen iso-
äitinsä oli hänelle rakennuttanut.

Kummallakin puolella puutarhojen isoa porttia on kaksi
mähempiiii tornia, koristetut hieroglyfeillä ja useammilla
meistetyillä egyptiläisillä kumilla. Palatsi, rakennettu muonna
1744, mutta kaunistettu keisarinna Katharina II:lta on 507
kyynärän pituinen ja 33 kyynärän korkuinen. Kaikki linnan
pittiipuolelle sorvitetut muotokumat, kantakirvet ja monilu-
kuisien patsasten päät, rvaasit, rveistokurvat ja muut koris-
teet sanotaan alkuansa olleen silatutpuhtaalla kullalla. Tämä
kuitenkin muosien kuluessa kului pois ja nyt omat ainoas-
taan kirkon torni ja kumut kullatut. Linnan puistoa päin
olema pitkiipuoli on miheriii, malkea ja keltainen. Ensim-
mäinen huone, jota muukalaisille tamallisesti näytetään, on
kappeli. Se on arvara huone, jonka seinät kokonaan omat
peitetyt mustalla puunlajilla, ja runsaasti koristetut kul-
lalla, niin myös laki ; seinillä riippuu joukko kauniita, man-
hoja maalauksia. Jonkunlainen kalteri yhdistää kappelin
useampain linnanhuoneitten kanssa. Seinät ja lattiat näissä
omat koristetut suurella komeudella ; edelliset omat maalatut
maltoisitsi ja kultaisiksi tahi peitetyt talleilla silkkikankailla;
jälkimmäiset »varustetut partetteilla talleista kiwi- ja puu-
lajeista.

Merkillisimmät huoneet isossa linnassa omat: M eri-
kin, is a li,, jossa seinät omat kokonaan peitetyt merikiwi lius-
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koilla, jotka Preussin kuningas Fredrik Vilhelm lahjoitti
keisarinna Annalle; ja Lioni-huone, merhottu Lionissa
kudotuilla gobelineillii; karmisi, paneilinki ja plintti omat
piirroitetut lapis-lazulilla, ja lattia marustettu mosaikillii,
johon on perlemokukkaisia kiinnitetty.

Aleksanderi-palatsi, uudessa puutarhassa, raken-
nettiin muonna 1792 keisarinna Katharinalta hänen man-
himmalle pojallensa Aleksanderille, artitehti Qmarenghin
johdannon alla. Linna seisoo korkealla paikalla ja rviehät-
tiiii niin ulkonaisen tuin sisällisen yksinkertaisuutensa tähden.
Erinomaisen kaunis on erittäinkin pääkaupungin puolella
olema ja kaksi kylkirakennusta yhdistämä torintilainen to-
tonnisto. Kummallakin puolella paraadirappua on taksi prons-
sista muotokumaa, jotta kuivaamat kahta menäliiistii kansan-
peliä: babki ja smajka.

Kaikenlaisten rakennusten joukossa, jotka löytyivät itse
puistossa ja yltympäri sitä omat seuraamat etervimmät:

Cameron-ka lieri rakennettu muonna 1783 mainion
artitehti Cameronin piirustuksen mukaan, seisoo eräällä ylän-
göllä ja on pituudeltaan 142 ja terveydeltään 25 kyynärää,
sekä mainio somasta rakennuslaadustaan. Alakerrassa on
asuinhuoneita; ylikerrassa on kolonnirimi, jota kiiypi koko
rakennuksen ympäri, ja näiden miilipaikkoihin on sorvitettu
attunanlasia, jontatiihden kalteri näyttää kuultamalta.

Arssenaali on gothilais-rakennustaman mukaan tehty
huone neljällä tornilla, johon Venäjän hallitsijat puolen-
toista muosisadan kuluessa omat koonneet runsaan määrän
sota-asuja ja muita semmoisia esineitä. Keisari Nikolai erit-
täinkin oli halullinen lisäämään niiden lukua ja antoi jär-
jestää arssenaalin nykyiseen kuntoonsa. Turkkilaiset tahi
persialaiset satularvaatteet, joista moni on kullasta, koris-
tetut jalotimeillii; itiimaalaiset tikarit, kaunistetut kullalla,
talleilla kimeillä ja helmillä, omat Katharina Il.sen jopa
Pietari I.sentin ajoista. Arssenaalin kaunistukseksi ostet-
tiin Pietarissa maalari Orlorvskin kokoelma, jossa oli kau-
niita menäliiisiä ja puolalaisia maakunoita 16:ltii ja I7:ltii
»vuosisadalta. Joukko aseita tuotiin tänne myöskin Puo-



86 18AI.8ic0__-Bls__o j. N. e.

lasta muonna 1831, niin myös useampia ruotsin rautapai-
toja ja kypäriä 16:Itii ja 17:ltii muosisadalta. Museon ko-
Musten lukumäärä on nyt 5,000 n:oa. Etupäässä täällä
metärviit huomion puoleensa 8 ratsastajaa luonnon-suurui-
.sina ja puetettuina täydellisiin vsemarustuksiin, niin myös
kaksi satulamaatettä, koristetut erinomaisen suurilla timan-
teilla ja lahjoitetut keisari Nikolai'lle Turkin sultanilta. '

Puutarhat ja puistot Tsarskoje-S.elossa, jotka ympäri
Mitaten omat yhteensä 27 mirstaa, pidetään erinomaisella
Huolella kunnossa. Waikt'e.mät mesilaitokfet ja suihkulähteet
Mällii oletkaan niin suurenlaiset ja loistamat tuin Pietar-
Hornissa, niin löytyy kuitenkin joukko esineitä, jotka yhtä
suuressa määrässä herättämät muukalaisen kummastusta ja
ihmettelemistä. Eräässä puutarhan kulmauksessa on torui
monine lerrotsineen, jossa keisari Aleksander» II nuoruudes-
taan asui, sekä suuriruhtinattarien pienet huoneet. Suuren
lammikon rannassa on koko laimasto soutomeneitä kimitetty,
ja 'ulkona kauempana samassa lammikossa suurempia pursi-
Meneitii. Vielä löytyy teateri, rakennettu kiinalaisella ta-
fwaliä, kiinalainen kylä, hollanti- ja smeitsiläinen maatalo,
'turkkilainen kioski, kömeoita itiimaalaisia kylpyhuoneita, jo-
nilaisen kolonniston tämalla rakettu lystihuone, joka kan-
Uättaa ilmassa olemaa kuttäistarhaa, gothilaistapaan raken-
nettu huone, joka nimitetään Amiraliteetiksi, marmorisilta

rostrali-tolonneita ja prons-
si-muotokuwia, jotka keisarinna Katharina II on pystyttänyt
Orlomille ja Pötemkinille, ja muistopatsaita, jotka Alek-
sa»»deri I on pystyttänyt sotäkumppäneillensa. Tämä. kaikki
'ympäröittynä marjöisilla «leijoilla ja tuttaistedoilla lammit-
Mineen ja putouksineen sekä rotkot, erattolat, kiinalaiset
.sillat, tonstitetoiset linnan rauniot, smeitsiläis-majat y. m.
tarjomllt hymin komean näköalan. Veistokumien joukossa
ansaitsemat Dänneckerin mainio Kristuksen kuma ja pu-
tous Maitotyttö enimpätä huomiota.

Puutarhat ja puisto owat aina wieraille amoinna;
niinä aikoina, jolloin keisarillinen perhekunta ei oles-
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tele siellä. Huwilinnan wieressä olewa kaupunki on kau-
niisti rakennettu ja on sillä noin 10,000 asukasta.

Pää obserwatorion PulKowassa, joka on noin neljä
»virstaa Tsarskoje-Selosta, perusti keisari Nikolai »vuonna
1838. Komeat kalut ostettiin etemimmiltii Europan to-
nenietoilta noin 900,000 markasta ja rakennusten kustan-
nukset nousimat 7 miljonaan markkaan. Se on melkoi-
sella ylängöllä, eroitettuna toisista huoneista noin wirstan
mattaa. Aina perustuksestansa asti on obserrvatorio mel-
koisesti edistänyt tähtitiedettä. Viime kuluneina 25 muo-
sina owat obserwatorion oppineet johtajat ja heidän apulai-
sensa ulosantaneet lähes 200 teosta tahtitieteessä ja maan-
mittausopissa. Obserwatorion wuotuinen palkkasääntö on
120,000 m.

UaulowsK.
Noin 4 wirstaa Tsarskoje-Selostä etelään, Gatschi-

nan tien marrella, antoi suuriruhtinas Paul Petrorvitsch, sit-
temmin keisari Paamali, muonna 1777, itsellensärakentaa hu-
wilinnan ja ympyröitä sen arvaroilla puistoilla, setä nimitti
tämän paikan Pauloivsk. Tulipalo hiirvitti linnan wuonna
1803, mutta se rakennettiin pian uudestaan uuden perustus-
piirteen mukaan. Nykyinen linna on kaunis rakennus, jossa
niinhyrvin ulkomuodon puolesta, tuin huoneitten sisuslaitotsen
suhteen on sekä kauneuden tuntoa että yksinkertaisuutta. Lä-
hellä linnaa on rviihäinen linnoitus, nimeltä B ib, samassa
paikassa jossa ennen muinoin oli ruotsin linnoituksia, jotka
Pietan I sittemmin hiirvitti. Englantilaiseen tapaan tehdyt
puutarhat ja puisto owat hywin awarat, sisältäen laaksoja,
korkeita terasseja, temppeleitä, öbelisteijii, muototumia y. m.
Vielä on täällä hautakammio »vähäisessä synkässä metsässä
yksi huone smeitsiläis- ja yksi torni gothilaistapaan rakenne-
tut. Linnan lähellä on pieni soma kylpyhuone ja kaunis
koski; eräällä rvuörentukkulalla on ympyriäinen kolonnista,
jossa on summattoman iso Apollon muotokuma, seka
rvähän kauempana pieni Paulomskin kaupunki kauniine Hu-
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wiloineen. — Suwella käydään paljon Paulowslissa niiden
konserttien wuoksi, joita siellä jota päiwä annetaan rauta-
tien asemapaikan lähellä olemassa ramintolassa, jossa on
konserttisali 2,000 hengelle ja oirvallinen soittokunta.

Gatschina (Katstna)
Gatschina on noin 42 mirstaa pääkaupungista. Var-

soman rautatien mieressä. Siihen aikaan, jolloin Ruotsi
mielii malliisi Inkerinmaalla oli Gatschina pieni arentitila,
jonka Pietari I läheisien kylien kanssa lahjoitti sisarellensa
Natalialle. Hänen kuoltuansa tuli paikka takaisin kruunulle.
Katharina II lahjoitti sen lemmityllensä ruhtinas Orlomille,
joka komealla tamalla kaunistutti linnaa, mutta osti tämän
kuoltua sen takaisin ja lahjoitti sen nyt pojallensa. Tästä
ajasta lukien rumettiin erittäinkin kaunistamaan linnaa.
Kaunis puisto laitettiin sen ympärille, ja monta pulskaa
huonetta rakennettiin homikunnalle, sillä suuriruhtinas Paul
oli malinnut Gatschinan alituiseksi sumiasunnokfensa. Gatfchi-
nan linnan rakennutti muonna 1770 ruhtinas Orlom, ita-
lialaisen artitehti Ninaldiin suunnitutsen mutaan. Se on
samanniirnsen kaupungin itäpuolella, ihan lakealla maalla.
Se on suorakulmainen rakennus kolmessa kerrassa, pienellä
tornilla joka kulmassa. Nelikulmainen kyltirakennus yhdessä
kerrassa on marmorikolonnistolla yhdistetty jokaiseen linnan
simufasadeihin. Tämä kolonnisto muodostaa suuren neli-
kulmaisen pihan, jonka edessä on suuri, huolellisesti hoidetiu
metsä. Linnan sisuslaitus on hymin yksinkertainen; muuta-
mat salit omat koristetut tauluilla ja muotokumilla. Puu-
tarhan puolisista akkunoista on kaunis näköala mähemmiin
järrven ylitse, josta moni puro ja putous saa alkunsa, ja
useampien somien saarien, jotka keskenänsä omat yhdistetyt
pienillä komeilla silloilla.

Gatschinassa on lapsihuone, yhdistetty orpolasten lai-
tokseen, jonka keisarinna Maria, keisari Paamalin puoliso,
on laittanut ja keisari Nikolai laajentanut. Tämä laitos
rvastaanottaa noin 600 lasta. Toiseen, keisari Paawalin
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perustamaan sairashuoneesen mahtuu 1,500 henkilöä kum-
paakin sukupuolta. Keisarillinen perhekunta ei nyt enää mil-
loinkaan asuu Gatschinassa, mutta keisari pitää täällä kun-
nossa suuren koiratarhan ja käy usein paikalla talmisin kar-
hun ajoissa ollessaan.

Uopsa.
Tämä maanpllikka, joka on 36 wirstan päässä pää-

kaupungista, lounaasen päin Pietarhowista, oli ennen mui-
noin Ruotsin kenraali Hasiserin oma, muita tuli Inkeri-
maan yhdistettyä Venäjään ruhtinas Nomodanowfki'lle. Pie-
tari I rakennutti täällä linnan hollantilaiseen tapaan, jota
pysyi paikallaan aina muoteen 1780. Ruhtinas lahjoitti
paikan wiiwyllensä kreimi Golomtinille, mutta kun tämä ajet-
tiin maanpakoon Siperiaan, keisarinna Elisabethin tullessa
hallitukseen, joutui se ynnä muut hänen kartanonsa kruu-
nulle. Elisabeth määräsi Nopsan lepopaikaksi Pietarhowin
ja Tsarskoje-Selon »viilillä ja antoi laajentaa ja kaunistaa
liimaa. Muutaman askelen päässä siitä on ristinmuotoinen
kirkko ja »vastapäätä, sopusuhtaisuudessa sen kanssa, lysti-
huone jossa keisarinnan oli tapa atrioita, ja jossa hän, niin-
kuin Pietarhomissakin, oli laitattanut ruokapöydät niin, ettei
ruokalajia tarjotessa palwelijoiden tarwinnut tulla näkymille.
Rakennustyöt jäimät seitsemänmuotisen sodan tähden kesken.
Täällä tapasi Pietari III:nen hänen surkea kohtalonsa hei-
näkuun 6 p. 1762, ja keisarinna lahjoitti nyt Nopsan sekä
Gatschinan ruhtinas Orlomille; tämä kuitenkin Harmoin kiirvi
linnassa, jota sentiihden sai kokonaan häwiiii. Eräs pohatta
nimeltä Lasarem osti sittemmin paikan »vähäisellä summallaruhtinaan perillisiltä ja asetutti linnan entiselleen, sekä kau-
nisti sen ulkopuolen jonialaisilla patsaskäytäivillä ja kolon-
neilla. Näköala linnan belmederesta on suurenmoinen. Toi-
selta puolen näkee loittona kaupungin kiiltämiä kirkonkupuja,
toisella mastometsiin, jota täyttää Kronstadtin sataman.
Puutarha kaunistettiin järmillii, täynnä sterlettejii, mulloja
ja toutaimia, lähteitä ja sulisemia putouksia. Joka askelella
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ihastuttawat ihantawat, odottamattomat nätyalat waeltajata.
Tuskin oli kuitenkin Nopsa saatu oimallisempaan kuntoon,
kun keisari Paawali osti sen takaisin. Viimeiseksi kuului
se keisarinna Alexandra »vainajalle. Nopsassa käypi tätä
nykyä Harmoin muukalaisia, taulana tuin se on rautatiestä.

MeKsandrowsKi, Aeisarillinen posliinitehdas,
MeKsandrowsKaja^ManusaKtura

ja Schlttsselburg.
Pieniä höyrylaimoja kulkee useampia kertoja päirvässii

Survipuiston edustalta Schlusselburgiin ; matka joka kestää
4 tahi 5 tuntia saattaa muukalaisen tilaisuuteen näkemään
koko joukon suuna tehtaita, rauta ja muiia teollisia laitoksia
Nervajoen rannoilla. Enintä huomiota saamuttaa AletsllN-
drowsti summattoman suurineen malinpajoineen, joiden ym-
pärillä on pienempi kauppala. Aksi rvirsta edempänä on
Keisarillinen posliinitehdas, joka on saawuttanut suuren
täydellisyyden hienomman posliinin rvalmistamisessa ja ku-
ristamisessa. Tehtaassa tehdään joukko hymin somatetoisia
ja kalliita »vaaseja ja biscuit-kuwia. AletsllNdrowskajll MllllU-
fllttura, ylempänä joen »varrella, oli ennen suuri tehdas-
paikka, mutta hallitus on nyt lakkauttanut suuret puurmlla-
ja liinatehtaansll, ja etemimrnissä rakennuksissa on »venäläi-
nen rautatehtaan yhtiö.

Schliisselburg on linna Nervajoen alkupaikassa ole-
malla saarella. Saari oli entisinä aitoina Suuren Nowgo-
rodin oma. Vuonna 1324 perusti Mostwan ja Nomgoro-
din suuriruhtinas Juri sotaretkeltä Viipuria »vastaan täällä
linnan. Liettualaiset walloittiwat sen »vähän ajan perästä,
mutta ruotsin kuningas Magnus kartoitti heidät täältä
»vuonna 1347; tiimiin täytyi taasen muorostaan jättää se
wuonna 1352 norvgorodilaisille, jotka nyt rätensirvat tnvi-
muurin sen ympärille. Tästä ajasta alkaen, ja aina siihen
asti kuin Pietari Suuri sen malloitti muonna 1702 oli
Schliisselburg, tahi niinkuin ruotsalaiset sitä kutsuimat Nöte-
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borg, alituinen riidanaine ruotsalaisten ja menäliiisten mä-
lillä. Linna on usein ollut waltiowangistona. Juhana VI
kuoli täällä. Schlusselburgin kaupungissa on 6,500 asuk.,
suurimmaksi osaksi harjoittaen meriliitetiä Laatokalla ja Ma-
rian-kanarvalla, joka on Itä- ja Kaspianmeren »välillä ole-
man jokiyhdistyksen loppupääte.

Hschesma.
Keisarinna Katharina II rakennutti kunniarikkaan moi-

ton muistoksi, jonka Venäjän taimasto sai turkkilaisista
Tschesman t»)könä, muonna 1770, eräällä paikalla kahdeksan
mirstaa pääkaupungista etelään päin linnan kolmion tapaiseen
muotoon, niiden linnojen kaltaiseksi, jotka löytymät Bosfo-
rin ja Dardanellien rannoilla. Tämän keisarinnan kuoltua
on keisarillinen perhekunta hymin Harmoin käynyt paikalla.
Vuonna 1830 antoi keisari Nikolai linnan in.validihuoneeksi.
Täällä olemat huoneet laajennettiin ja wuonna 1836 ma-
joitettiin tänne 300 manhaa tahi sodassa haamoitetiua so-
turia. Täällä on paitse sitä kaksi kirkkoa.

Hleistä huwipaiKKoja ja Kesähuwiloita Kau>
pungin läheisemmässä ympäristössä.

Nowlljll Derewnja eli Uusi kylä on Suuren Neivkan
oikealla rannalla toisella puolella treiwi Stroganowin hu-
milaa Tschornaja Nttschlll. Siellä on joukko talonpoikien
omistamia huoneita, jotka sumiksi muutetaan hurviloiksi wä-
hämaraisemmille henkilöille. Enimmin kansaa houkuttelee
'tänne kuitenkin n. k. ineralnie Wooi pv »'iorboivekn ja tea-
terineen, jossa joka päimii annetaan pienempiä näytelmiä,
balettia j. n. e. Rinnatusten Nowaja Deremnjan kanssa
on Etaraja Derewnja, joka myöskin on kesiihurvila kaupun-
kilaisille.

Pargala, joka on ykfi pietarilaisten mielenmukaisim-
mista kesähumiloista, on 18 mirstaa kaupungista pohjoiseen
päin. Siellä olema linna, joka on treiwi Schuwalowin
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oma, on ympiiröitty suurella tuuhealla puistolla, jonka kes-
kellä on n. k. Parnassus, yksi niitä harmoita kukkuloita
Peitarin ympäristöllä. Tämän pengermään tamalla soite-
neman keilan kukkulalta on ihana niikyala pääkaupungin ja
Suomenlahden rantojen ylitse. Sumisin asuu koko seudulla
yltympäri kaupunkilaisia. Ilma Pargalassa on, paikan kor-
kean aseman tähden, tuima ja termeellinen. Matta sinne
tehdään suomen rautatiellä.

Tolsowa, tuo pieni, »venäläinen Smeitsi, jota on noin
20 mirstaa Pargalan toisella puolella, ansaitsee tässä mai-
nita kauniin ja romantill.sen, maikka kohta miihän jylhän ja
synkeän luontonsa puolesta.

Kolomjagissa (Kalamiiellii), eräs suomalainen talon-
poikaiskylä, joka on taksi mirstaa Nomaja Deremnjasta »vuo-
risessa seudussa, käy paljon kaupunkilaisia. Täällä on pulska
puutarha, kuuluma kreimi Orlom-Denisomille, ja pamiljoni,
jossa sumimieraiden on tapa humitella itseänsä soitannolla
ja tanssilla. Tänne käy kyytimaunuja Gostinni-Dmorin
edustalta.

Murino on eräs kylä, kuuluma kreimi Vorontsomille
Suuren Ohtajoen marrella; täällä on kirkko ja kaunis hu-
wila. Suwisin asuu täällä kaupunkilaisia, jotka tulemat
tänne kyytimaunuissa Gostinni-Dmorin edessä olemasta
paitasta.
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Wiihiiinen luomalais-weniiliiinen tullli.
Yksi —-aälnn.
Kaksi — av».
Kolme — tri.
Neljä — _B<.__6..i's.

Niisi — pM.
Kuusi — B(.t_6Bt.
Seitsemän — Bsm.

Kahdeksan — v6B«m.
Dhdeksän — ä6vMt.
Kymmenen — 668M.
Uksitoistll — _.äinnä,tBl.t.
Kaksitoista — ävä,i_ätB_.t.
Kolmetoista — tr_r__..___t.
Neljätoista — tB<.__6.ii-nä,tBl.t.
Wiisitoista — pMnH.BB,..
Kuusitoista — 8«__68.n_..81.i).
Seitsemäntoista — Bsn_i__..B_...

Kahdeksantoista — vaBsmi_ä,_Bs...
Ihdeksäntoista — _l6vjät__ätBl...
Kaksikymmentä — _!?_..B»_.

Vksikolmllttll — ävä,tBl_. llälnu.
Kaksikolmatta — ävä,tBat äv_>,.
Kolmekymmentä — _r_.88,..

Neljäkymmentä — 86l<_.KK.
Wiisikymmentll — z>j_.tclLB^t.
Kuusikymmentä — BL__.eB.ä6_M_.
Seitsemänkymmentä — BsmäsBjät.
Kahdeksankymmentä-voBsniä6Bj__t.
yhdeksänkymmentä — äov.l_u6Bt<_.
Sata — 8.0.
Satayksi — Bt<_ aälnn.
Kaksisataa — clväBtl.
Kolmesataa — .r_8.3,.

Neljäsataa — .Bod6tlreBt__.
Wiisisataa — z>MtBöt_.

Kuusisataa — _01_e8.86...
Seitsemänsatllll — Be____>6tt.
Kahdeksansataa — vasens...
Dhdeksiinsatllll — äevjätB6tt.
Tuhllt — tl8j_lt8«Il_..
Kaksituhatta — _lvi_ NB.l.tBL_ii.
Kymmenentuhatta — äösjät N»-

Miljona — million.

Ensimmäinen — psrvi.
Toinen — ttaräi.
Kolmas — tröti.
Neljäs — tBck6t,vj<.r_..
Wiides — p^äti.
Kuudes — sodes.äi.
Seitsemäs - kainot.
Kahdeksas — voBln_>t.
Ihdekslls — äevMi.
Kymmenes — 6eB,äti.

j. n. e. ti-pälltteen panemisella
paljous-lukuihin.

Pari—pä,r».
Wiisi kappalta — pj_.t<.__l_.
Kymmenen kappalta — 6s3jä.o____.
Sata kappalta — 86ttnjl_.
Tusina — <_h1_.8d1i.112,.

Puoli — polovlu».
Kolmas osa — .rstTi.
Neljäs osa — tB<___ötv6rt.

Mha
Kopekka — ___.p6i__lcl..
Puoli kopekkaa — polKopmKl.
Kymmenen kopekkaa —FrivLnniKK.

Wiisitoista kopekkaa-p.l_tl_ltiu_ii__l_.
Kaksikymmentä kopekkaa — ävu^rl-

vonni.
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Viisikolmatta kopekkaa — tBcli6t-

Viisikymmentä kopekkaa — Mtin-
u_____.

Rupla — rupp.

Ujan
Tunti — _-«-_a-*B.
Msi tunti — acltnn .801-3,88.

Kaksi tuntlll (kolme, neljä) — DvÄ,
tB<_-_3,B_. (trs, tBL-_ettr6).

Niisi tuntlll (kuusi j. n. e.) — _?M
(8«-_>_8_, j. N. e.) t8«-1_-86__.

Puoli tuntia — pol.-cl-agH.
Neljännes tunti — _BL__6.v6i-_

tiB«__k.B^.
Kello 1 — I.B<__'k.B3.

„ I^/2 — I-Olovina ttaröva.
„ 1^ — Igc-d^tvert ttarc.vk..
„ 2 — yya _B«_!._.Bä.
„ 3 — _.ri t-cl-Ä-H.
„ 4 — ._«___.__..

„ 5 — ?jät _80__5._<._-.

Puoliplliivä — pöläeuj.
Puoliyö — p(.___<.t,_o__.
Mitä kello on? —Xl.t6rl tB<___s___.
Onko teillä kello? — -sä-tli n v_.BB

tBc*-_aB6__?
Kelloni on edellä — _/_»,_ tBc_i-.8l

icl_it_ tp6rj6tt.
Kelloni on jlllellä — Nai .8(.l_8,8_

_!,tBt_.*i*-t..
Pälwä, päiivllllä — vsii-j, än^ninin.
Uö, yöllä — _>.c>tBc:_i. i_<.tB<_-_i.u.
Aamu. aamulla — I. _.m, --ttrain.
Ilta, illalla — Vt_-B<*->t*r, v«.tB«-_6-

-i*l_-__.

Puollplliwiin jälkeen — ?apl-l^läni.
Mikko—Xsääljs..
Maanantai, maanantaina — I-aue-

<l<._j-____l_, t'pai_6clälji_i^l_.
Tiistal, tiistaina — ?t6**nil___. Vo

t.6ri_il___.
Keskiwlikko,keskiwiikkona —Lrec^ä,,

t'Brt*cla. !

Rupla wiisikymmenti. kopekkaa
poltara frudljä.

Kaksi ruplaa — öva rndljH.
Sata ruplaa — B_u rudlei.
Seteli — dankövi dil6tt.

luku.
TuorZtllinll — I"tB<_l_etvsrZ.
Perjantaina — _?'pMi*_.Bu.
Lauantaina — ?'_udd6 _>*..

Pyhänä — ?'vc>Blc!-SB«ni6.
MllllNllntlll-aamuna,-iltana —

neääljnil--. iltrom, v<___c.Keroin.
Juhla — ?i-äBc-ni_.-_.
Uuden w uoden päiwä—_>lävi Zoäd.
Laskiainen — N_.BBl6nitBa.
Suuri paasto — Vs____i poBBt.
Pääsiäinen — ?ä,BBda.
Helluntai — ?rottBin äen^.
loulU I.c>BL_läLB_v6 lll'.Bt('>Vo.
Wuosi — 6oää.
Kuukausi — N6Bjä-8.
Wuoden ajat — Vremsn^ Z6äa.
Kewät,ke»väällll—V6BBQL., v6BBnö^u.
Kesä, kesällä* — I_Hä.o. M.omin,
Syksy, syksyllä — 086!_j, 686 NM.
Tlllwi, tllllvellll — B_n_H, Bir__uju.
Tammikuu, Helmikuu —

Maaliskuu. Huhtikuu — Nartt,
__prl_l^.

Toukokuu, Kesäkuu — Naj,
Heinäkuu, Elokuu—^rllj, _Vv^uB_.
Syyskuu, Lokakuu — sLnt^di-, ol_-

t^ädr.
Marraskuu, Joulukuu —

__>e__Hdi*.

Sää, ilma — pa^öda.
Kaunis, huono ilma— Hl.r(>B<_K^'l_,

Slltllll, slltllll luntll—vo'*'.-_<l is^(',tt,
Bi_äc*_i iä^utr.

Tuulee, ukkonen käy — V«wr äu^ot.
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Nesi, tuli — Vaäa, Essoni.
Maa, tlliwas — Be_nM, n^do.
Minun on wilu, lämmin —Nnjä

Bl._l_.r__o, I_6lo<lna.

Mimmoinen on ilma? — XaK^a
pa^6_!a?

Sade taukosi — VcBcl_.ä psrcställ.
Mikä paljous lunta! — BK<_ljl_.<.

Bnä^u !

Aaupungtn osta, Katuja ja loreja.
Kaupungin osa — I_<*_.n,B_..
Pollisikonttori — lltB<*liä.BBto___:.
Kortteli — Tvartäll.
Asunto — _sv_.i-.__a.
Klltu — Illitsa.
Newstin katu — AM..,., prosp^lct.
Iso, pieni, keskimmäinen prospekti

— -.«,I_(.__<.i. Brt.i_.ni, inäli pro»
Bp6l<t.

Iso, pieni MorsNja. Sadowaja
katu — -.a_B<.__ä,ja, mä,laja Nar-
-Bl_ä.ja, Bad6vaja I_4._i._a.

Englannin kaji — _^.n^llBB__aja nH-
dsr<.BC_inaja.

Tori — ?168<__lt8«_iaä.
Mikaelin tori — Ni__Mo__B__aja

pl6B<__*tB<__la6.
Heinlltori — Bännä^a.

muistopatsaita ja teatereja.
Talwihowi — Blu_nl _lvar6.3.
Eremitage — _-i-_nit_.Bon.
Marmorihowi — Nr^inorni äva-

I'<_tB.
Taurllllllinen honn — laurltsol-L-

-B__i övar«.B.
Iso (Mihaelin-, Marian-, Alek-

sllndran-) teateri — NalBcdoi-
(NidHllc>ikBl:i-, NarinBki-) t6atr.

Pietari Suuren (Nikolain) muisto-
patsas — Nanuin6nt _?6tr_- Vc-
li^avo, Ni^oläja.

Sininen, punainen, kiwi-silta —

81ni, KräBBin, I:l_lN6nni nioBBt.

AirKKoja.
Kirkko — _._6r-.a-_.
Kappeli — vaiuövaja _.B<_r__<.__.

Katolinen — 3atolitB<_l-SBl_aja
.-ö_-__o_k.

Suomalainen, ruotsalainen kirkko
— Badv6<_Bka^a, tlnBl_aja tB6r-
Icotk.

Lisakin kirkko — lBaki«__B_._ »a-
-dnrr.

UmpiwllUNUt — tarjeta.
Kattowaunut — HalMka.
Roskat — Vr6Bc____i.
Omnibus — ornnidllBB.
Matkllkalut - Lax^cd.

Kapusäkki — Isodeinoölänn.
Llllltlkko —

Aja päälle l — ?ajäBL_läi.
Oikealle, wasemmalle, suoraan —

->sa pr^vo, na l.avo, pr^mo.
Kyytimies, kuski — I_v<.--B<._*_____,

l!_ltB<.__6_.
Hiljaa, waroipasti! — I^cke, de-

re^tB.
Warto minua! — ?a^aät insn^H?
Minne? Kenen talo? — _5n_16.,

_.8(._.6_ cluinln?
Iwanowin talo — _)a___in Iva,-

NOVÄ.

Minä en sitä tunne — -jevo
n-jl* BNÄM.
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Kysy poliisimiestä! — BpraB_ v
Aarac_.avc.va!

Täällä on renki — Vott vainm
clv6rni__l_.

Se on tuo kulmassa — Vot tct
na «Alli.

Pysäytä rappujen eteen! — A.Bta-
noviB v pn,6j6Bäa.

ZlautatieM,
Suomen- (Moskowan-, Varsoman-,

Tsarskoselon-, Pietarhowin-,
Baltian-) — ?in_j__n<_.Bl:aja- (Na-
-B__6__.B__aja-, Vä,r3cd_.sBl:a^a-,
IBarB__oB6l3_.aja-, ?6t6rA62-
-Bkaja-, LaltlBB^aja>) Bcdcl6Bnaja
äarö^a.

Pysllyspaikka, piletti — BtäntB_a,
dilj6tt.

I:nen, 2:nen, B:as luokka, sia —

NäBta p6rvavo, Btar6va, tr6tja-
Vo __I__«Ba.

Antakaa minulle piletti! — !)_._-

te innä dilj6tt!

Zauojeu luettelo.
Keisari — __»ar, imperä.or.
Keisllrinnll — 1.ar1.-a. iinpsra-

trttBa.
Perintöruhtinas — ByBs_r6v_,_(*-i.

Hänen puolisonsa — BsBar6vna.
Suuriruhtinas — Veli__i l_njäB.
Ruhtinas — Tnjä-.
Kreiwi — ttrat.
Aatelismies — vvarjanlnn.
Herra —> 6aBz)aclinn.
Roulvll — 6a_paB(*l-ä..
Neito — VävttBa.
Wirtamies — I3<.__in6vni__li.
Talonpoika — I3r6BtjHniu, inu-

-B<*_____K.
Poliisi — ?alitBia.
Poliisimies — 6araäav6i.
Passaaja — _.Bo!ielovä_-__.
Renki — vvärni__-_.
Nlkomllalainen — InoB_räi_e!.-.
Pääkaupunki — BtalltBa.
Kaupunki — 6<__aä<-..
Katu — liii.-.».
Rllnniklltu — r6rs_llo__l:.
Puodisto — K___o-___.
Puotijen rimi — Ljaclcl.
Puoti — __ä,___.a.

Portti — Varota.
Sllllri — 08trotk.

Puisto — Baäcl.
Keto — ?61j6.
Tuomiokirkko — Bad6rr.
Kirkontorni — Xalo__6lnja.
Hautausmaa — I_lacldlBtBcd6.
Luostari — NanaMr.
Howi — Vvar6tB.
Rllwintola — _7.6Btor_i.nn, tra^tir.
Huone rawintolassa — N6_ncr.
Kasarmi — XaBarrna.
Linnoitus — ___räpoBt.
Silta — NoBBt.
Joki — liälili.
Newan joki — KäKä Njcvä.
Kylä — _)6r6vnja, 8616.
Tie — vai-c^a.
Vuori — ttarä.
Iso puodisto — 6oBtinni vvar.
Pörssi — LirBcd__.
Lähetyskunta — ?aB6ljBtvo.
Kirjoittaa — ?iBätj.
Paperi — VuniäAa.
Latki — lBc__6lu_la.
Kynä — 1?6r6.
Lyijykynä — Isaranää,Bcd_
Syödä — _l^ilBcdatj, jäBtj.
luodll — _?itj.
Syödä aamiaista — Bä_ktral_.atj.
Aamiainen — Bätktralz.l!.
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Syödä lsilliivällistll— AdMatj.
Plliivllllmen — Adäää.
Syödä iftaista — Ilgcdinatj.
Iltainen — IlBcdin.
Ryyppy — Bcd__yz)p_Z-
Liemi — Bupp
Kaalisoppa — BcdtBc__».
Piirakainen — _?_ra3<.d6____.
Paisti — Bcdar__6je.
Häränliha — OavjHäina.
Vasikanliha — Isljätina.
Lampaanliha — Laränin».
Sianlilia — Bvinina, a_.ar6_._c.
Kotlett» >— Xattl6tt_ca.
Bifsipllisti — LiKBcdt6__B.
Klllll — Nida.
Kana — I_-srit_.a.
Kllnanpoikll — IBipljc.i_okl!,
Pyy — _liäz)tBcdi__s.
Teiri - Ictj6ri_a.
Potaatti — tzartöM.
Herneitä - ttar6cdi.
Kurkkuja — AZurtBi.
Peerunoita — c_.ri_.Bodi.
Omenoita —.
Vehnäleipä — LiUi dlädd.
Ruisleipä — IBcd6rni dl-vdd.
Juusto — Birr.
Voi, öljy — Xarcivjs inägglo.

U_s.BBlo.
Muna —

Reta — 61WK».
Maito — Nalal_6.
Viini — Vino.
Palowiina — VöttKa.
Olut — ?ivo.
Kahwi — LT6tc.
Tee — l3cdai.
Soturi — Bäcdar.
Vesi - Vaäa.
Lasi ivettä — BtaK6,nn vaäi.
Kiehumaa mettä » XipitBcd6l_lc.
Kylmää wettä — Val6änoi vaäi.
Suola — Bolj.
Pippuri — ?6retB.
Atikka — MBUB.

Senappi - c.artBcditB2.
Teekot — Bainovär.
Teekannu — lBcdäiniKK.
Ämpäri — V6äär6.
Vutelli — LutiUl:».
Lasi — Bta___.nl..
Pullo — Rj_lN_n_ca.
KUPpi — IBcdä3cdl___.
TaltriM — lar6lM.
Veitsi — Nc.Bcdil_.l_..
Kahweli — Villaa.
Lusikka — __.68cd____.
Pöytä - Btoll.
Vuode — ?aBt6lj, Kraviltt.
Lakana — _f?r__B..i_ja.
Tyyny — ?aävBcd^a.
Tyynyn päällys — Nä,vlotBcdK«_
Yöastia — OarZcdciKK.
Kakluuni — ?6tBcdlla.
Tuli — HA6nj.
Kynttilä — 6v6.Bc.d__a.
Tulitikkuja — BpitBcd__i
Salwetti — Ba_.t6t.lca.
Pyyhe — ?alat6ntB6.
Riepu — Irj_.ppKa.
Hattu — Bcdlj6.pa.
Turkki — Bcdnda.
Palttoo — ralltc..
TllM - Bertul:l_.
Housut — ?antal6ni.
Saappaat — Bapa^i.
Sauna — Vs,ui.
Sammio-sauna — V_.nn».
Saippua — Niin.
Vene — I.6ttkH.
Karrit — 1616Za,
Pyörä — __.a.6B_>.

Luokki — väAa.
Nuora — Verj6Kl__Ä.
Kirwes -^ lap6rr.
Hewonen — I^6B«daää.
tzeilriä — Bä__o.
Olkia Bal6u_o.
Laiwa — Bnän6.
Höyrylaiwa — karadött.

7
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Aanssa-pttyetta.
Minä olen ulkomaalainen, suoma-

lainen, ruotsalainen — ino-
-B_länet3, Kn^_lNcletB, B<_l_*iV6cl_l.

Minä en puhu wiinäjätä — «Ia ne
par*!iBB_.i.

Hywä plliwll! — BärävBtvnite !
Jääkää hywin! — Vo Bviäänja,

praBtB<*daits !
Hywllll yötä! — _)6dr_lM notBc*_i.
Jaa, ei! — Da, nje..!
Hywä, hywin hywä! — HaraB<.__6!

<_>.B<.__en __araB«__6!
Ei ole hywä! — I^je _iaraBe-.6!
Enemmän, wähemmän — -se-.-eKo,

m6nBL_l6.
Kyllin, ei tarpeeksi __>av<._jno,

njeäav6lMo.
Liian kauan — Bl_Be_-.-_ui_.__* 661550.
Antakaa! — väite, paB<_i*.älniBta!
Antakaa minulle, meille — väite

inna, nau-in, naB«l_älniBta !
Nyt, heti — _.ener^, BeitBol_ä,BB.
On mahdollista, mahdotonta! —

N6-0-.no, nel_-jä!
Tehkää paremmin! — Bäälaits

I*-_B<.__6 !

Olkaa hywä! — ra_e__ä_ni_ ta !
Mina kiitän — Liadoclar^, Bpa-

-Bibo.
Kuka siellä on? — H.o taniin?
Täällä — BääB_.

Tulkllll tänne! — ?aäite Buäi!
Kuulkaa! — I*aBli-Be__ait6 !

Tulen heti! — BeitBeiiäBB priäri.
Kuulen - 81*-B(*_>.a^u.
Missä omat saappaani, »vaatteeni?

— (xää ina-ji Bana^i, n_a^i platta?
Antakaa minulle saipuata! — Da-

väite lllilo!
Menkäämme! — ?a_äj6i__i__t6!'pa-

Mene, aja! — I-a-.e_.6_-!
Aja hiljemmin, kowemmln! ka-

Mzzeuäi tIBC-is, B__ar6i!

Aja kotiin, pysäytä! — _?ajeB<-_läi
_la-_>6i, *)a__6i!

Sanokaa minulle! — B__a_(*_i_te

inna!
Mitä se on? — Bedto t___.6je.
Mikä on nimesi? — I_a_.__ ted^ä

Bav_l_t?
Mitä se maksaa? — Bol_tu Bt6itt?

Bk6ljl-o -toi..?
Mitä maksaa arsina? — ratikoin

arBo_linu?
Mitä maksaa naula? — ra.B<.-_6n_

tunt?
Se on kallista — __.to 66rosso.
Se on paljon — H.to n_n<.Fo.
Se on huokeata — -_>j6-eKevo.
Woitteko antaa takaisin? — Bää-

-B<.-*i
En tiedä — _*.je Bn^u.
Ei ole tarivis — Xje u__äo.
En tahdo --^ >Ia nje goneläju, ja

nje I_atB<__ln.

Onko wlllmis? — 6a.6v_.__?
Pankaa teekyökki kiehumaan! —

?aBtH_-_s Bainov_lr?
Antakaa lusikka! — väite 168Ll-w*-!
Mitä tehdä? — Bei__o ä^äla.^? -

Onko mahdollista? — _,I6Bci_no
Onko kortteria? — _aB_lil_vartt "/

Onko huonetta (rawintolassll)^. -

n6me.? '

Missä rawintolll on? — 665, H-
-B._nn_._a.

Missä isäntä, emäntä on? — t'aa
-_a_jäin, __aBjai__a?

Missä renkini on? — 6ää moi
tB<_l_l*luv6<.^?

Missä passari on? — 6ää tBede-
_oV>.«__.

Kyyppäril — _?B<*__elov^<.__!
Minä jään tähän yöksi — 2,3.»-

-j^.B BclMBB NotBenevä.^.
Milloinka lähdette? — Xa^clä vi

ujäclste?
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Tänään. — Bev6äni.
Huomenna. — Bä__.ra.
Tunnin perästä. — ?Bt*-*6r6B_

58<_-_a-8.
On aika lähteä. — ?<_rä n^'ä__atj.
Tuokaa rätinkil — _?rineB_te

tBel*.ott!
Räntinki on liian suuri.— I-oliott

Bli3e_i^<)iu veli^.
Se on wähennettäwä. — Nääa

lzdävi.H.
Miten minun on meneminen? —

Isa____ inna proiti elo?
Juomarahaa. — Na t.ebai, na

v6t-__n.
Mikä stationll tämä on? — __.«.-

__äja Btänt«ia?
Kuinka kauan wiiwymme täällä?

— _>la 8-_<._-iKo ininntt astauo-
VtWB» B__ä-8.

Missä bufetti on? — Kää dn-
t^tt?

Antakaa minulle piletti! — väite
muä dilj6tt.

Missä minun kapineet omat? —

Hää maj- v6Bc*l_tBe-li ?

Tahdotteko syödä, juoda? — U^oä-
noti vainiu _:_<.-<.-__._*>, pitj?

Päiwällinen (murkina, illallinen)
on wlllmis. — (Bätk-
traKK, i_Beliinn) Fat6_k.

Minun on nälkä, jano. — Nuä
__i_Be_iatj, pitj tl6ttBC_*etBa.

Minä olen rawittu. — Bitt.
Antakaa ryyppy miinaa ja putelli

olutta.— ?aääite inna r^i_ln_in-_rl
v6ttki i du.__l-_n piva.

Antllkllll ruokaa. — väite inna
pa_:i!lBo__atj.
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Luettelo Pietarin toreista ja laduista.
k. merkitsee katu; pr. — prospekti eli suurempi katu; per.--

pereulka eli rännikatu; t. — tori; I. — iso; K. — keskimmäinen ;

P. pieni.
Akademitscheski-per. . . N4.
Aleksandrinsllljll-t. .

. ?6.
Aleksandroffskaja-l. . .

(.8.
Amiraliteetin-t. ... _Z5.
Anglisski-pr ?4— 64.
Andréjewski-per. ... N4.
Apratsin-per _?5—?6
Uptékarski-per. ... N6.
Aptékarski-pr. .

. . V S—«s.
Arhieréisklljll-k. ... (.5.
Artillerisskajll-k. ... N?.
Astaiin.on.a-_ V2.
Astrahanskajll-k. ... 06.
Bllbärinskoi-per. ... (.6.
Nankowski-per. ... _?5.
Banni-per _?4.
Narmaléjewll-k. ... 05.
Basséinllja-k N6—l_!?.
Basskoff-per N 6— N?.
Vasskowa-k __.6.
Baténin-per V 6.
Blltaljonni-per. ... 06.
Belosérsli-pr. I. ... 05.
Velosérti-pr. P. . . . 05.
Beresinski-per. ... N2.
Besborodkin-pr. . . . L?— 08.
Birschewaja-linja. . . N4.
Birschewoi-per. .

. . l_4.
Vlahowéschtschenstllja-k. K' 4.
Bohorodskaja-k. ... 65.
Bolötnaja-k I.?.
Nolotnaja-t. I. .

. . __.?—NB.
Nolötnaja-k. P. ... NB.
Bolschoi-pr ?2—N4.
Bolfchoi-pr 04—OS.
Varowaja-k. ....66—11 6.

Bronnitstlljll-k. ... 65.
Nugski-per N4.
Degtj__rnaja-t.. . . . V?—??.
Demidoff-per. .... I?5.
Dérptsti-per 64.
Dinaburgskaja-t. ... 66.
Dmltroffski-per. ... I^6.
Dnjéproffski-per. ... N4.
Donskaja-k V 3.
Drowjannaja-t. ... 64.
Dronyannoi-per.

...
1?4.

Dänmllja-k ?6.
Duntin-per 05.
Dwinski-ver V 4.
DworMskaja-k. I. . . v6.
Dworjanskaja-k. P. .

. 06.
Englannin laji . .

. N4—l?4.
Ertelesf-per __!7.
Estliandskajll-k. ... 63.
Finliandski-per. ... ?3.
Finljandski-pr. ... I)6.
Fljugoff-per L6.
Fonarni-per ?5.
Frisoff-per L6.
Furschtadskaja-t.

.
. . V6—V7.

Gllgarinskllja-k. . . . N6—o6.
Gllg^rinsklljll laji . . 06—07.
Galörnaja k ?4—N5.
Garder6ffski-per. .

. . 06.
Gatschinsklljll-k.

. . . 04—05.
Gelsinafärsskajll-k- . . L6.Glas6fsskaja-k 66.
Gluh6:-per ?5.
Gluhoi-per 65.
Gontfcharnaja-k.

... ?7.
Gorohowaja-k Ls—?6.
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Gräfski-per ?6!
Grebötstaja-k ?6.
Grebétsklljll-k. I. . .

. 04. >
Grebétskllja-k. P.. . . 04.
Grebétski«per 04
GrjäsNllja-k 04—0 5.
Grjäsni-per 04.
Grodnenski-per. ... N7.
Guljarnajll-k Vs.
Guseff-per V 7.
Harkoffskaja-k 1.7.
Hers6nskaja-k. .... _?8.
Inosträ.nni-per. ... V4.
Inschensrnaja-k. ... N6.
Inschenérni-per. ... 05.
Instiwtski-per. ... _V6.
Ischorsklljll-k 04—04.
Istnailoffski polk (roti) 64—65.
Ismililoffski-pr. ... 65.
IsmailoMin.t. ... 65.
Itllljanstlljll-k. I. . . N6.
ItlllMskllja-k. . . . N6—V7.
Iwanoffskaja-k. ... _^6.
lamburgsklljll'k. ... 04.
laroslaffstlljll-k. ... NB.
lekllteringoffski-pr. . . 64-?6.
lekllterininll-k. ... 08.
lekaterinoslaffskaja-k. . 67.
Kabinéttskaja-k. ... _?6.
Kabsttstaja-linill. . . V4.
Kadétski-per. .... V4.
Kaluschski-ver.. ... NB.
Kamenno-Oströffski-per. Ls—os.
Kanarejetschnaja-k. . . _?3.
Kanonerstaja-k. ... 64.
Kanonérski-per.

... 64.
Karawannaja-k.

... V 6
Kartllschichinll-k. ... 1.2.
Kasanskllja-t N 5.
Kllsärmenni-per. ... 06.
Kasatschi-per.

.... _? 6.
Kijeffstllja-k.

....NS— H6.
Kirotschnlljll-k V6—V7.
Kirotschni-per..

... V6.
Kirpitschni-per. ...

__.5.
Klimoff-per.

.... 64.

Klinski-per 65—66.
Kolotoljni-per. ... ?S.
Kolpinskaja-l. .... 04.
Kolt6Mllja-k. 1.. . . 04.
Koltoffskajll-t. K. .

. . 04.
Koltöffsklljll-k. P.. .

. c! 4.
Konjuschennaja-k. 1.. . V6.
KonjuschennM .

. . 1.5—1.6.
K6nni-per. ..... 05.
Konni-per ?5>
Konnogwardéiski-per. . N7—VB-
Konnogwardeiskaja-k. . 27—V8.
Kosajll-linia .... _ss3
Koschewénnaja-k. . . . ?2—?3-
Kosoi-per L6.
Kostromskaja-k. ... VB.
Kowensli-per. .... N7.
Krapiwni-per 0 6.
Krassnosélskllja-t. . . 04.
Kronwérkskaja-k. .

.
. 06—05.

Kronwérkski-per. . .
. 05.

Kronwérkski-pr. ... 06.
Kronschtä,dtskaja-k. .

. 04.
Kurljandskaja-k. . . . 63—64.
Kurskajll-k. 66.
Kusnétschni-per. . . . 64.
Kusnétschni-per. .

.
. —Is?.

Lafonskaja-k 08.
Le6ntjeffstllja-k. . . . 08—N8.
Leschtuköff-per. ... ?6.
Libaffskllja-l. .... 63.
Lim (Linjat, Was.Ostr.)

1—27 V4—?3.
Litéini-pr. 06—V 6.
Ljubäwinsii-per. ... 64.
Lomanski-per. . . . 06—Of.
Lotsmanslaja-k. ... 64.
Lowisski-per. .... 06.
Lugskaja-k 04
Mali-pr L3—o4.
Mali-pr. _?2.
Malkoffski-per. ... I? 5.
Malo-Ohtenski-pr. . . _??—!. 8.
Manéschnajll-k. . . .08—N 8.
Manéschni-per. ... V7.
Marian tori .... 154.
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Marinski-per NS.
Marskenttä NS.
Masljanni-per. ... N3.
Masterskaja, I. . .

. N4.
Masterskaja, P. . . . N4.
Mlltwéjeffstaja-k. . . .04-05.
Mascheschänskllja-k., I. . NS—NS.
Mefchtschanskllja-k., K. . NS.
Meschtschanslaja-k., P. . N5.
MHMoffskajll-k. ... N6.

Mhailoffskin tori .
. N6.

Miljonnllja-k V5—N6.
Minski-per N4.
MMM-per N 7.
Mtninskaja-k N7-NB.
Mtninski-per V5.
Mjasnajll-k N4—64.
Mogiléffskajll-k. ... 64.
Mohowaja-k N6.
Mohowaja-k 67,
Monétnajll-k., I. . .

. 05-0 6.
Monétnllja-k., P. . .

. 05.
Morskaja-k., I. . . . NS-N5.
Morskajll-k., P. ... N5.
Mosch^iskllja-k. ... 66.
Moschkoff-per N 5.
Mosköffskajll-k., I. . .

N6.
Moskoffskajll-k. P. . . N6.
Mstinsti-per N8.
Musikantski-per. ... 04.
Mutschnoi-per. ... N5.
Nadéschdinskllja-k. . . N?—N7.
Nalltschnaja-k 04.
Narwski-pr H4.
Neischlöttski-per. ... 06.
Néffski-prospékt . . . N5-NB.
Nikolajeffskaja-k. . .

. N7—66.
Nitolslllja-k. . . .' . N4.
Nikolskllja-k., I. . . . 04-05.
Nikolsklljll-k., P. .

.
. 04.

NMlskajll-t N4—N5.
Nischegorodskaja-k. .

. v 6—07.
Nowgorodskajll-k. . . . NB—NB.
Mm-per N6.
Mnw-IMeffskaja-k. . ?4—N5.
Obafchoffski-pr. ... NS.

Odésskaja-k N 8.
Ositsérskaja-k N4—N5.
Ositsérskaja°k N 2N2.
Ofitsérski-per 04.
Ohtenski-pr N8.
Opotschinina-k. .

. . N2—N2.
Oranienbäumskllja-k^ . 04-05.
Ordinärnaja-k. ... 05.
Orenburgskajll-k. ... 06.
Orlöffski-per N7.
Osérni-per N7.
Palmeni,ä.chski-per. .

. 08.
Pllnteléimonskaja-k. . . N6.
Pawloffskaja-k. ... 04.
Perewosnllja-k. ... N4.
Pesotschnllja-t 05.
Pesötschni-per 04.
Petergoffskllja-k. ... 04.
Peteraoffski-pr. . . . 64—H 4.
Petroffskaja-k 06.
Péwtscheski-per. . .

. 05—06.
Plutalonm-t OS.
Podgornllja-k v 8.
PodMscheskajll-t., I. . NS.
Podjatscheskllja-k., K. . NS.
Podjatscheskaja-k., P. . Ns.
Podölskaja-k 6S—6 6.
Podrésowa-k OS.
Pokröffsklljll-k OS.
Polosowll-k. .... OS.
Poltaffskajll-k 67.
Poltoratski-per. ... NS.
Porohoffskoi-per. . . . 04.
Posadskajll-k., I. . . .06—06.
Posädskllja-k., P. .

. . 05-06.
Potfchtämtskaja-k. . . N4—N5.
Potschamtski-per. . . . N5.
Powarsköi-per. ... N7.
Prätscheschni-per. .

. . N5.
Preobraschenskajll-k. . . N 7.
Preobraschénskaja-t.. . N7.
Prjadilnaja-k 64-
Prjadilni-per. .... 64.
Prowiantskaja-k. ... 05.
Pstoffskaja-k 64.
Puschkarskajll-k., I. . .06—04.
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PusMrskaja-k., P. . . «8.
Pustoi-per v 4.
Rasjefchllja-. ?6.
Rllsnotfchinnllja-k., I. . (.4—V4.
Rasnotschlnnaja-k., P. . 04—V4.
Rllstännlljll-k H6-T7.
Rastänni-pe,r 27.
Resnui-per. 1 ja 2 . .

(.4.

Rewelski-per 6 4.
Ribätskajll-k v 4.
Rlnotschnaja-k N 6.
Rinotschnl-per. ... N6.
Rischsli-pr 63—64.
RjtiMsklljll-k 66.
Mpschinskajll-k. ... v4.
Roschdestwenskie - kadut

1-10 N?—??.
Roti (katso: IsmailoM-

ki-polk).
Rotschensälmski-per. .

. 66.
Mschölnaja-k., 1. . . .65—66.
Rusöffskaja-k. .... 66.
Sllduwllja-k., I. . . . 64—? 6.
Sad6wllja-k., P. ... N6.
Sagibenni-per. ... Xl_4.
Sägorodni-pr ?6—65.
Sä,gorodni-pr. . ... 64.
Sahärjeffskajll-t. .

.
. V6—v?.

Sllbilrni-per 6 6.
SWin-per 66.
Samärskllja-k v 6.
SamMin-per N 4.
Samsonieffski-pr., I. . 06—L 6.
Samsonieffsli-pr., P. . 66.
Saperni-per. .... N7.
Sarä,toffsklljll-k. ... v6.
Sarotnlljll-k. .... 64.
Sarotni-per 65.
Sllw6dskajll-k I^4,
Schämschewll-k. ... (.5.
Schir6kajll-k 65.
Schlisselburgskaja-k. . 64.
Schlisselburgski-pr. .

. ?8—69.
Schpalernajll ....V6—V7.
Schwedski-per. 1 . . . N5.
Schwedski-per. 2 ... ..N 6.

Seléninll-k., I. ... 04.
Seléninll-k., P. ... 04.
Selénkoff-per 06-06.
Sennaja (Heinä-) tori . N5.
Serdobolskajll-k. ... __,5.
Sérgieffskaja-k. .

.
. 06—07.

Serpuhoffstllja-k. . . .66—6 6.
Simblrskllja-k 07.
Simeonoffski-per. . . N6.
Simin-per N 5.
Sinjawinski-per. ... 06.
Sjéschinskllja-k. ... DS.
Skornjllkoff-per. ... 66.
Slonowajll-k N7—N7.
Snamensklljll-k. . . . N7—N7.
Soldatski-per N7.
Soljannoi-per. ... N6.
Spässklljll-k 04—04.
Spassklljll-k N7.
Spasski-per NS.
Sredni- (Keskimmäinen-)

pr N3—N4.
Stawropolskllja-k. . . 08.
Stoljarni-per NS.
Strelinskaja-k. . . .04—05.
Stremjannajll-k. . . . N6—N7.
Stroganoffskllja-k. .

. LS.
S_ikin-per 66.
Swenigorodstaja-k. . . N6—66.

, Swetschnoi°per. ... N6.
Tairoffski-per Ns.
Tamboffstajll-t. ... N7.

! Tllmoschennaja (Tulli-)
linja NS.

Tlltärski-per OS.
, Tawr.tscheskllja-k. I . . 07—N7.
l Tawritscheskajll-k. II . 0 7— N7.
Teatraljnaja-k. ... N6.
Teléschnaja-k N7—NB.
Terjajewa-k 06.

, Tjurémni-per N 4.
! T6lmasoff-per. ... N6.
Torgowaja-k N 4.
Torgowi-per N 8.
Troitski-per N 6.
Troitski-per 06.
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Troltski-per 65.
Tsaritsinsklljll-t. ... N6.
Tsllrskoselskaja-k. . . 64,
Tsarskosölski-pr., I. . 65—H 5.
Tfarskoselski-pr., P. . 65—66,
Tfcheptmni-per. ... 65.
Tscherbeckoff-per. ... I^6,
Tfchermaoffskajll-k. . . H6.
Tschernischoff-per. . . ?6.
Tschubä,rosf-per. ...

67.
Tserk6wnaja-k. ... L5.
Tserk6wni-per. ... 67.
Twerskaja-k v 8.
Umversitetskaja-linja . N4—V5.
Uprä,sbnenni-per. . . 1?4—(54.
Uralski-per v 3.
Mtscheff-per 64.
Warwärinsklljll-k. . . 68,

Wéderskajll-k 05.
Weréiskaja-k 65—66.
Wesélnaja-k _?2.
Wiborgskllja-k. ... L6.
Wilénski-per N?.
Witebskaja-k. .... 64.
Wllldimirski-pr. ... ?6.
Wolinski-per NS.
Wolokolamski-per. . . 66.
Woronéschskaja-k. .

. 66.
Wosdwischenskaja-t.. . 66.
Woskresénskajll-kllji . . 07.
Woskresénskaja-k. .

. 07.
Woskresénski-pr. .

.
. v?— N7.

Nosnesénski-per.... NS.
Wosnesénsti-pr. . . . N6^-66.
Mlffowll-k., I. ... 06.
WiUffowll-t., P. ... 06.


