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Riksi-leuyt 
ainoastaan soveltuvat huoneustojen jär
jestelyyn sekä uusissa että vanhoissa 
rakennuksissa, sillä ainoastaan niistä 
saa pikaisesti ja halvalla vahvan ääntä 
eristävän väliseinän tai ovireijäntukon, 

J"onka tarpeen vaatiessa voi ilman aineen 
lukkaa poistaa eli muuttaa toiseen 

paikkaan. 

• 5 H K E M H T I 0 RIK5I-QEU!rfT 
MIKONKATU 19. Telefooni 2 9 4 0 . 

Huolenpito tulevaisuudesta on sivistyksen laki. 

Henkivakuutus 
on paras keino yksityisille osottaa huolenpitoaan tulevai

suudesta. 

PEnniH, 
Turussa myöntää huokeilla vakuutusmaksuilla ja edulli

silla ehdoilla kaikenlaisia 

henkivakuutuksia. 

Suomen Väri- & Vemissatebdas Osakeyhtiö 
etelä 6epUnadinhatu 8 F S / » 1 Q | M U i Haaraosastoja: 

Puhelin 85 1 / * I D I I I K I por issa , Viipurissa, Curussa ja Campereella 

S. VUORIO iMAALAR1L1|KE iA 

UNIONINKATU 30 HELSINKI = TAPETTIKAUPPA 

Helsingin Sementti & Asfalttiliike 
tekee asfaltti-, sementti- ja rautabetonitöitä. 

= Täydellisiä kustannusarvioita maksutta. = 

T e h t a a n k a t u 22- P u h e l i n 4 0 0 3 . 

I 
KULTASEPPÄ 

Valmistaa 
kaikellaista kulta- ja 
h o p e a s e p ä n työtä . 

Piirustus
kilpailun 

mallien laatimiseksi erikseen huonekaluja ja erik
seen eräitä naistöitä varten on Suomen Käsityön-
opettajain Liitto julistanut. Kilpailuaika päättyy 
12 p. ensi heinäkuuta, ja jaetaan palkinnoiksi 600 
markkaa. Palkintotuomareina tulevat toimimaan 
taiteilija Helmi Biese, piirtäjä Ilona Jalava, johta
jatar Amanda Bruun, arkkitehti Armas Lindgren, 
opettaja Fr. Jokela ja tarkastaja Lauri Mäkinen. 
Kilpailuohjelma y. m. lähempiä määräyksiä on pai
nettuna toisessa paikassa lehteämme. El 

on Suomen edullisin ilmoituslehti. 

Helsinki, Yrjönkatu 27. 
Puhelin 4466. m 



N. BOMANm 
Höyry puusepäntehdas 

aa Turku, es 

NÄYTEVARASTOJA: 
Helsingissä, Mikonk. 4. 
Turussa, Linnankatu 47. 
Viipurissa, Katariinank.6. 

Pietarissa, Nadesdins-
kaja 17. 

Moskova, Petroffka 10. 

= Suomen Puuseppäin EEE 
Kauppa- ja Teollisuus O. Y. 

Valmistaa ja myy niin hyvin tilaajan kuin omien piirus
tusten mukaan kaikkia rakennus- ja huonekalualaan kuu
luvia töitä. 

Hinnat huokeat. Teokset palkitut monissa eri näytte
lyissä, viimeksi v. 1908 kultamitalilla kansainvälisessä näyt
telyssä Pietarissa. 

Kustannusarvioita ynnä muita selityksiä tehdään vaadit-
taissa huolellisesti j a nopeaan. 

Tehdas Eerikinkatu 54. Puh. 48 41. 
Huonekalunäyttely L. Heikinkatu 14. Puh. 26 00. 
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AKTIEBOLAGET 

GOTTFR. STRÖMBERG 
OSAKEYHTIÖ 

Sähköliike & Dynamokonetehdas 
HELSINKI 

Suorittaa kaikenlaisia sijoituksia. Kaiken
laatuisia, sekä henkilö- että tavarankulje-
tushissejä, Sähkömoottoreita, Sähkölait
teita höyryturpiineilla, höyrykoneilla tai 
imukaasumoottoreilla. 

PUHELIMET 7 2 4 - 5 1 8 0 - 2 7 3 . 

Kustannusarvioita pyydettäessä. 



Suurin ualihoima 

Caideteollisuusesineitä 
kuparisia, messingistä, bronsista, 
raudasta, kristallista, porsliinista 

ja fajansista 

0. f. Stockmann Osakeyhtiöllä 
Helsingissä. 

<j fierman £indell «j 

6rityis1like 

Taiteilija- ja piirustusaineita 

5 5 3. Bcnrikinh. 5 
Helsinki 5 

Helsingin Valimo Osakeyhtiö 
Flemminginkatu 34 H E L S I N K I Puhelin 38 70 

VALMISTAA JA MYY Kauppavalutavaroita kuten: Kamiineja, Hesejä, silitysuuneja, peltejä, arinarau-
toja, kaakeliuunioveja, patoja, pannuja y. m. 
Toimittaa kaikenlaisia Rakennusalaan kuuluvia valu- ja takotöitä kuten: bal-
kongeja, ikkunankekyksiä, kaidepuita, rautaportteja, rakennuspylväitä y. ra., y. m. 

Voimansiirtolaitteita, Lämpö- ja Viemärijohtoja, Raamisa
hoja, Myllylaitoksia, Turpiineja, Nostokoneita, Vesijohto-
koneita kuten: Kaivonrenkaita, Vesisiilejä, Putkia, Muhveja 

y. m. y. m. 

Rauta- ja Metallivalimo, Konetehdas, 
Nikkelöimis- ja Kuparoimislaitos. 

! ! 

:tt © 
Polttakaa Savukkeitamme! 

Suomalainen Tupakkatehdas O.-Y. 
Hels ink i . H 

kk 

Suosittelee 
töitään. 

Vallgärd N:o 6. Puhelin 2 81. 



Hiukan eksyttävästä mietiskelystä. 

(Suoir 

Mielikuvitusrikkaille ihmisille tarjoo mietis
kely samanlaista salaperäistä viehätystä kuin va
eltaminen tuntemattomassa seudussa, j ossa j okai
sessa tienkäänteessä sukeltaa esiin uusia maise
mia. Kulku käy usein vapaille kukkuloille, josta 
on laaja näköala ympäriinsä, usein näkevät sil
mämme esineitä, joita ne eivät ennen ole näh
neet; mut ta yhtä usein voi tie painua alaviin suo
maihin, j osta vain vaivoin pääsemme j alleen ko
hoamaan, tahi joudumme kokonaan eksyksiin. 

Taiteessa on mietiskely kantanut mitä iha
nimpia hedelmiä, mutta myös enimmän osan 
niin sanotuista absurditeeteista, jotka vaikutta
vat vieroittavasti maallikkoihin ja sangen usein 
ovat syynä siihen, että nämä pukeutuvat kol
menkertaiseen panssariin taiteellista kulttuuria 
vastaan. Seuraavassa pari esimerkkiä senlaisista 
harhaotteista. 

Erään nuoren rakennustaiteilijain yhdis
tyksen kokoushuoneessa näin kerran kaapin, 
jonka helat olivat muodoiltaan niin ihmeelliset, 
että ne panivat minut ymmälle. Kun kysyin 
mistä syystä ne olivat juuri semmoisia, selitet
tiin, että kun kaapin yläovi aukee vetämällä, 
alaovi taas työntämällä, täytyy vastaavien helo
jen olla luonteeltaan erilaisia, vieläpä sillä taval
la että edellinen vaikuttaa puoleensavetävästi, 
jälkimäinen poistyöntävästi katsojaan. 

Eräässä kirkossa, joka muuten minua miel
lytti, tuntui tornin monumentaalista vaikutusta 
pahasti häiritsevän neljä valepäätyä. Joka 
kerta kun ne näin, harmittivat ne minua, 
minä en keksinyt mitään syytä, joka oikeuttaisi 
niiden olemassaolon, niiden viivoja en saanut 
mitenkään liittymään tuohen torninhuippuun, 
nuo päätypinnat ehkäisivät ikkuna-aukkojen 
säännöllisen sijoituksen ja lopuksi häiritsivät ne 
sitä rauhallista vaikutusta, jonka tornipinnat — 
hyvänä vastakohtana rakennuksen muulle, rik-
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kaasti koristetulle osalle — olisivat synnyttä
neet. Sattumalta pääsin sitten sen ajatuksen 
perille, joka oh saanut taiteilijan sovittamaan 
sinne nuo päädyt. Hänen tarkoituksensa oli 
ollut pienoiskoossa toistaa rakennuksen pohja
muotoa, jossa oli neljä päätyä, tuolla ylhäällä ja 
saada vaikutelmaan siten eheä loppusointu. 

Molemmissa tässä mainituissa tapauksissa 
on mielestäni taiteellinen ajatus ollut liian sy
vällä, jotta sen voisi välittömästi ta juta ja jotta 
se pääsisi vaikuttamaan katsojaan, molemmissa 
tapauksissa on mietiskely johtanut taiteilijan 
luomaan muotoja, jotka häiritsevät rauhallista 
kokonaisvaikutusta. 

Moni kuvanveistäjä luulee nykyään olevan
sa henkevä käyttäessään pieniä, usein tuskin ha
vaittavia, luonnollisesta yhteydestään temmat
tuja kasvinosia, ilman muuta konstruktiivisina 
arkkitehtuuriosina. Jos nämä taiteilijat olisivat 
hiukan paremmin perehtyneet statiikan lakei
hin, tietäisivät he että konstruktiivinen muoto, 
joka pienoiskoossa hyvin täyt tää tarkoituksensa, 
tuhatkertaisesti suurennettuna ei useimmiten 
enään sitä täytäkään, koska silloin kaikenlaiset 
materiaaliominaisuudet, jotka vähäisessä koos
sa ovat merkityksettömiä, esim. paino, muutta
vat kokonaan asian. Niin voi esim. jonkun rau-
tasillan pienoismalli yhdistää suhteellisesti paljo 
etäämpänä olevia pisteitä kuin sen mukaan to
dellisesti rakennettu silta, ja samasta syystä voi 
maan pinnalla elää ainoastaan määrätynkokoi-
sia eläimiä. Kuta suurempia ne ovat, sitä avut-
tomimmiksi käyvät kaikki niiden liikkeet. Pien
ten elinmuotojen moninkertainen suurentami
nen vie arkkitehtuurialalla enimmäkseen absur
deihin muodostuksiin. Tässäkin siis pettää mie
tiskely, ottaessaan huomioon vain toiset suhde
luvut, mutta jättäessään huomioonottamatta 
toisia varsin tärkeitä tosiasioita. 
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Van de Velclen museohallissa olevan seinän 
poikkileikkaus korkofriiseineen — semmoisena 
kuin se oli nähtävissä Dresdenin taideteollisuus-
näyttelyssä — on taiteilijan oman ilmoituksen 
mukaan syntynyt piirustustelineen luomasta 
varjokuvasta. Miten syvämielinen ajatus lie
neekin, tuntuu se minusta hairahtuneelta jo sii
t ä syystä, että piirustustelinettä katsottaessa 
silmä on telineen tasalla, hallissa taas paljoa 
alempana. Samanlainen mietiskely, joka mesta
ria tässä on johtanut, voisi vietellä jonkun toi
sen rakentamaan jonkinlaisen Bismarektorniu 
yksinkertaisesti kiertämällä Bismarckin varjo
kuvan kypärinkärjestä varpaisiin asti pysty
suoran akselin ympäri. 

Hairahtunutta mietiskelyä todistaa myös, 
milloin taiteilija sanoo itselleen että henkilö
kuvan, joka kannattaa balkongia, tulee näyttää 
siltä kuin lepäisi kiven koko paino sen hartioilla. 
Moni semmoinen kuvio, joka hirvittävien elein 
ja paisunein lihaksin tukee altapäin kivimassaa, 
rumentaa meidän arkitehtuuriamme. Hieno-
taj uinen kreikkalainen antaa arvelematta mitä 
suurimpien taakkojen levätä hentojen neitosten 
päälaella, saaden siten aikaan sen miellyttävän 
harhaluulon, että kivi on jotain hyvin kevyttä 
ainesta, jonka alitse vaaratta voi kulkea. Mei

dän kuvanveistäjämme sensijaan vahvistavat 
kaikilla taiteellisilla keinoillaan uhkaavien 
kivimassojen synnyttämää ahdistuksen tun
netta. 

Luulen että enimmät teoriat antiikisten 
rakennusosien muka kannattamista, sitomista 
y. m. tehtäviä ilmaisevista muodoista perustu
vat vääriin päätelmiin. Milloin kreikkalainen 
asetti pyöreän kapulan kulmikkaan kattolevyn 
alle, ajatteli kai hän korkeintaan että vaih
telu ei liene vahingoksi, milloin hän pieliin kuva
si lehtijonoja, tapahtui se varmaaidun vain 
osoittamaan suuntaa s. o. kuvailemaan liikettä 
siinä missä todellisuudessa ei elämää ole, milloin 
hän kannatusosia koristeli m. m. punotuilla 
ornamenteilla, ei siinä välttämättömästi tarvit
se olla sitomisen ajatus, varsinkin kun nauhat 
ovat aivan höllästi solmittuja, ja mitä ihmettä 
jonkun ovipielen ympäri kiedottu nauha olisi 
sitomassa? 

Mietiskely on kyllä hyvä asia, mutta kellä 
ei ole filosoofisia taipumuksia, tekee varmaankin 
parhaiten nojautuessaan kaikessa työssään nii
hin yksinkertaisiin tosiasioihin, jotka ovat 
jokaisen nähtävissä, sillä mikään ei ole nauretta
vampaa kuin tavoitellun henkevyyden epä
onnistunut ilmaisu. 

HRRRANHUONEEN KALUSTOA. ARKIT. EINO SCHRODERTJS. 

(Söörniiisten puuseppätehdas O. Y.) 
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SUOMEN RYIJY. 

KÄSITYÖN YSTÄVIEN I PALK. 

PIIRUSTUSKILPAILU. ARK. RAF. BLOMSTEDT. 

Suomen Käsityön Ystävien piirus
tuskilpailu. 

Pöytäki r ja p ide t ty Suomen Käs i työn Ys tä 
vien pa lk in to - l au takunnan kokouksessa keski
viikkona 23 p:nä maa l i skuuta 1910. Läsnä oli
v a t s eu raava t jäsenet : r ouva t I . Aspe l in-Haap-
kylä, Helmi Biese, H . Bergbom ja A. v. Bons
dorff, neidit E . Borenius j a A. Sähis ten sekä 
arkki tehdi t K. S. Kallio j a Usko Nys t röm. 

I § . 

Yhdis tyksen puheenjohta ja professorinrou
va I . Aspel in-Haapkylä i lmoitt i e t t ä ki lpai luun 
oli j ä t e t t y ensimaiseen r y h m ä ä n (ryyjy 1 : 5) 
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26, toiseen r y h m ä ä n (vaaleat ve rho t 1 : 10 eri-
koispiirustuksineen) 36 j a ko lmanteen r y h m ä ä n 
(valoliina 1 : 2) 49 p i i rus tus ta eli ka ikk iaan l i i 
ehdotus ta . T ä s t ä i lmoi te t tuaan esitti rouva 
Aspe l in -Haapkylä seu raavan mene te lmä ohjel
maehdotuksen : 

1) I lmoi te taan m o n t a k o ehdo tus t a määrä
a ikana on ki lpai luun j ä t e t t y , sekä m o n t a k o jäl
keenpäin. P ä ä t e t ä ä n s a a v a t k o m y ö h e m m i n tu l 
leet o t t a a osaa ki lpai luun. 

2) T a r k a s t e t a a n t ä y t t ä v ä t k ö ehdo tukse t 
ohjelman s i tovat määräykse t . P ä ä t e t ä ä n mi 
ten n i i t ten kanssa on menete l tävä , jo tka eivät 
t ä y t ä main i tu i ta määräyks iä . 

3) E r o t e t a a n heikot j a t y ö t a p a n s a puo 
lesta epäkäytännöl l ise t . 

4) Jalelle j ääne iden suhteen m ä ä r ä t ä ä n 
pa lk innot ohjelmassa lausut tu jen per iaa t te iden 

SUOMEN RYIJY. 
KÄSITYÖN YSTÄVIEN II PALK. 

PIIRUSTUSKILPAILU. SIGRID WICKSTRÖM. 
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mukaisesti yksinkertaisella äänten enemmis
töllä. 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tämän jälkeen pyysi professorinrouva As-
pelin-Haapkylä arkkitehti Usko Nyströmiä 
kokouksessa johtamaan puhetta, johon hän 
suostui. 

3 §• 

Seuraavat määräajan jälkeen jätetyt piirus-
tusehdotukset eivät saaneet ottaa osaa kil
pailuun: 2 ehdotusta valoliinaksi nimimerkillä 
»X X>> sekä ehdotus verhoiksi nimimerkillä 
»A—r». 

4 §• 

Ohjelman toiseen kohtaan nähden hyväk
syttiin kaikki piirustukset. 

5 § -
Ohjelman kolmannen kohdan nojalla erotet

tiin seuraavat ehdotukset: I ryhmästä »piirretty 
sydän», »Moln», »Kuusi», »&», »'l|», »Penkki», 
»Pisara», »Geum rivale», »a—b», »Perhonen» ja 
»Harakka», II ryhmästä »Ziu», »Tähti», »Grönt 
och blätt», »XZ», »Chantecler», »'""">», »Kissa», 
»Lumme», »Kevätesikkö», »Pinus silvestris», 
»Harakka» ja »Rubres». 

6 § . 

Ensimäisessä ryhmässä määrättiin palkin
not seuraavasti: I palkinto annettiin nimimer
kille »Nikodemus», arkkitehti Rafael Blomstedt; 
I I palkintoa määrätessä sai nimimerkki »A» 5 
ääntä ja nimimerkki »F. Ä. A.» 1 äänen. II pal
kinto annettiin nimimerkki »A»:lle, neiti S. 
Wickström ehdolla, että hän tarkemmin val
mistaisi mainittua ehdotusta. 

7§-
Ennenkun toisessa ryhmässä oli ryhdytty 

määräämään palkintoja, eroitettiin seuraavat 
ehdotukset: nimimerkki »M», »Lux», »Spex», »O», 
»Viiva», K/Kjyj», »Kilpi», »Tähti», »Kukka», 
» », »X», »Glada färger», »Komet» ja »Hej» 
sekä liian suurtöisenä, vaikka sommitteluun 
nähden eheä nimimerkki »Mossa». Jalelle jää
neiden suhteen määrättiin palkinnot seuraa
vasti: I palkinto annettiin 6 äänellä nimimerkille 
»Maj», neiti Lina Palmgren ja I I palkinto 6 ää
nellä nimimerkille »||||=||||», neiti Hanna Helke. 
Kannatusta saivat myös »Clematis» ja »(2 piir
rettyä sydäntä)». 

8§. 
Kolmanteen ryhmään nähden meneteltiin 

seuraavasti: Parhaimmat piirustukset eroitet
tiin ja palkinnot määrättiin sitten näitä toi
siinsa verraten. Parhaimpina eroitettiin seu
raavat: »Tretton», »X», »Etnograf», »1910», »100», 
»1—2—3», »Glada färger», »Alfa» ja »28,984». 

I palkinto annettiin 4 äänellä nimimerkille 
»Tretton», neiti Lina Palmgren, nimimerkki 
»Etnograf» sai 2 ääntä ja nimimerkki »X» 1 
äänen. 

I I palkinto annettiin 6 äänellä nimimerkille 
»X», neiti Gertrud Solitander. Ylimääräinen I I 
palkinto päätettiin sitäpaitsi annettavaksi ni
mimerkille »Etnograf», tohtorinrouva Ellinor 
Ivalo. 

9 §• 
Ostettaviksi ehdotettiin seuraavat piirus-

tusehdotukset: toisesta ryhmästä ä 25 mk. 
»Clematis», »Fönster», »(2 piirrettyä sydäntä)», 
ja »XY» sekä kolmannesta ryhmästä a 15 mk. 
»I—2—3», »1910» ja »Glada färger». 

Toimeksi saanut: 
A. Bruun. 
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IKKUNAVERHOT. I PALK. 
LINA PALMGREN. 

SUOMEN KÄSITYÖN YSTÄVIEN 

PIIRUSTUSKILPAILU. 

IKKUNA VERHOT. 
II PALK. HANNA HELKE. 
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Näkymätön personallisuus. 

(Suomennos) 

Yhteen aikaan pidettiin personallisuutta 
opersonallista sävyä» kaiken taiteen korkeim
pana mittapuuna. Silloin puolustauduttiin so
sialismin yhdenlaisiksitekemis-pyrkimyksiä vas
taan. Oli taas tultu yksimielisiksi siitä, että 
totuus on asetettava keskustaksi ja epäselvän 
personallisuuskäsitteen piti kaikkialla esiintyä. 
Taivaalle roiskuvista neroista ei paljoakaan 
välitetty, mut ta siitä, mikä on suurta mikä 
pientä, siitä luuli taitelijanarvo varmasti ole
vansa tietoinen; jokikinen tilapäisrunoilija tunsi 
olevansa oikeutettu päästämään näkyviin omin
takeisuutensa ilmaukset. Siinä oli jotain kuu-
meenomaista tuossa liiassa personallisuuden 
käyttämisessä. Yksilön kyky asetettiin liian 
korkealle eikä tahdottu nähdä sitä, että poli
tiikka, ekonomia ja tekniikka työntävät yksilön 
syrjään antaen herruuden samanlaisen sivistyk
sen ja saman taloudellisen aseman luomalle 

yhteiskuntakerrokselle. Tämä erehdys oli kak
sinverroin vaarallinen aikana jolloin uutta tyy
liä pyrittiin muodostamaan. Pianpa saatiinkin 
kaikkialla nähdä mitä hurjimmasti eriskum
mallisia luomia, jotka kaikki kantoivat samaa 
merkkiä: uusi tyyli. Tuntui aivan, kuin ei enää 
olisi muistettukaan, ettei yksilö saata luoda 
tyyliä, vaan että se paremminkin on jonkun 
kansan ja sen elämäntapojen luonnollinen ja 
välttämätön tuote. Tietystikin tuollaiset kan
salliset ja aikakaudelliset rajat ovat kokolailla 
vaihtelevia eri taiteille. Niinpä esim. maalarilla 
tahi kuvanveistäjällä on melko suuri vapaus; 
kuitenkin on hänkin sentään sidottu, ja senkin 
takia, että hänellä on ympäristönsä ja aika
kautensa silmät, hermot ja lihakset, joskin 
jalostettuina. Tarkkaan otettuna saattavat 
kuitenkin ainoastaan maalarin omat aikalaiset 
ja kansalaiset ymmärtää hänen teoksiaan; 

SUOMEN 

KÄSITYÖN YSTÄVIEN 

PIIRUSTUSKILPAILU. 

PÖYTÄLIINA. 

YLIM. PALK. 

ELLINOR IVALO. 
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SUOMEN 

K ÄSITYÖN YSTÄVIEN 

PIIRUSTUSKILPAILU 

PÖYTÄLIINA. 

I PALK. 

LINA PALMGREN. 

SUOMEN 

KÄSITYÖN YSTÄVIEN 

PIIRUSTUSKILPAILU. 

PÖYTÄLIINA. 

II PALK. 

GERTRUD SOLITANDER. 
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HELSINGIN 

UUSI ASEMATALO 

AAMIAISHUONE. 

ARKIT. ELIEL SAARINEN. 

minä tarkoitan: maalarikin on yhteisen tyyli-
tunteen alainen. — Sen taas, jonka työnä 
on kaappien sommittelu ja huoneiden kaunista
minen, hänen tulee paljon enemmän mukau
tua. Olisihan näet aivan sietämätöntä, jos 
omassa kodissaan kaiken aikaa tuntisi olevansa 
toisen personallisuuden alla. Koskaan ei voisi 
oikein »päästä omaan itseensä», vaan huone ja 
sen kalustus herättäisivät omituista levotto
muutta. — Mutta niidenkin on tarkoitus 
palvella asukasta kuuliaisesti, tarkoituksen
mukaisesti ja äänettömästi. — Personallisuu
den huutajat ovat tässä eksyneet liian pitkälle. 
Tulee aina muistaa, ettei liian mielikuvituksen 
koristetuotteita saisi käyttää uusimmassa yksi
tyistäneessä. Vielä muutama vuosi sitten ylis
tettiin »rohkean personallisuuden luomiksi» sel
laisia huoneita, joissa nyt ei enää kukaan ottaisi 
asuakseen. Personallisuuden nyrkkivalta se 
silloin rehenteli taiteen ja käsityön vainioilla.— 
Mutta nämäkin ajat ovat sentään jo menneet. 
On havaittu, että taideteollisuudessakin asi

allisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella on 
enemmän arvoa kuin personallisuudeUa. Niin 
syntyi sitten seuraava ihmesääntö: tai
teessa tulee personallisuuden ilmetä siinä, 
ellei sila näy. Taideteollisuuden alalla työs
kentelevän ihmisen personallisuuden tulee 
näyttäytyä siinä päättäväisyydessä, jolla hän 
mahdollisimman vähillä keinoin ja mahdolli
simman täydellisesti ratkaisee tehtävänsä tar
koituksen vaatimukset ja myöskin siinä maussa 
ja varmassa tavassa, jolla hän taivuttaa omat 
erikoiset taipumuksensa kokonaisuutta palvele
maan. Kaapin esim. — olkoon se kuinka miel
lyttävän omintakeinen tahansa — tulee ennen
kaikkea olla kaappi; niin — oikein hyvä kaappi 
on se vasta silloin, kun se mahdollisimman 
paljon lähentelee ihaunekaappia, s. o. omaan 
erikoiseen tarkoitukseensa sopivinta kaappia. 
Tällä ei tietystikään ole tarkoitus ylistää kaava
maisuutta. Ei suinkaan! Sommittelevan ener
gian tulee aina keksiä yhä uusia, täydellisempiä 
muotoja. 
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Seinäkoriste. 

Onkohan sivistyksestä milloinkaan puhuttu 
enemmän kuin nykyään? Mutta mitä on sivis
tys, sen tietävät vain harvat, ja lukuisat ovat 
ne, joiden täyttymättömät toiveena tuon sanan 
ymmärtäminen yhä pysyy. Meillä on kyllä 
komeita nimilappuja ja päällekirjoituksia, mut ta 
ei minkäänlaista yleistä sivistystä suurten asiain 
kirjallisessa käsittelyssä. Ulkonaisessa käy
töksessämme meillä kyllä on sivistyneen ajan 
tavat, mutta kehitysvuosien raakuus asuu 
syvällä veressämme. Meillä on nousukkaan epä
varmuus ja käytöksemme on kuin miehen, 
joka äsken on voittanut arpajaisissa, kasvojen 
ilmeemme osoittaa läpi-hiotunutta, kaikki ko
keet kestänyttä ihmistä. Mutta taiteen ja hen
kisen elämän alalla lankeamme me joka aika ja 
hetki mitä karkeimpiin hullutteluihin. Meillä ei 
ole lainkaan, ei pienimmässäkään määrässä 
kykyä eroittaa, mikä on oikea mikä väärää, 
mikä tot ta mikä ei. Avuttomina tietämättö
myydessään seisovat sivistyneemme, milloin 
taiteellisesta arvosta tulee puhetta ja osoitta
vat niin sanoakseni markkinakaupustelijan 
makua, joka heille ei suinkaan ole kunniaksi 
vaan häpeäksi. Mutta sehän se onkin aikamme 
sivistymättömyyden ensimäinen merkki, ettei 
mikään ole häpeäksi. Kunniallisena ihmisenä sitä 
vain pysyy, vaikka puhuisi ja kirjottaisi mitä 
kurjimpia ja loukkaavimpia sanoja tahi tekisi 
samantapaisia tekoja; niin, voi huoleti käyt
täytyä kuin kehittymättömimmällä asteella 
elävä Afrikan alkuasukas, ilman pienintäkään 
pelkoa siitä, että ainoankaan ystävän kadottaisi. 
Tapahtuu esimerkiksi, että ylellisyydessä elävä 
sivistynyt antaa ensimäisen »plankstryykarin» 
maalata kuvansa, josta sitten tuleekin sellainen, 
että katsojan hävyn tunne jo joutuu koetuk
selle. Mutta tuo umpeentahrittu vaatepalanen 
— taulu — ripustetaan salin seinälle j a niin ollaan 
sitten »edistävinään taidetta». 

Porvari tulee hitaasti nykyaikaisen taide
teollisuuden perässä. Hän ostaa uudenaikaisia 
kirjoituspöytäkoristeita, vaaseja, porsliineja, 
maalauttaa taitekattonsa valkeaksi ja ostaa 
huonekaluja, jotka ovat kuuluisan henkilön 
luomia. Ovatko nämä sitten maun paranemisen 
merkkejä? — Kun tuollaiseen kotiin astuu, 
saattaisi ainakin luulla tulleensa asuntoon missä 
hallitsee hieno maku, hyvä sivistys ja sopu

sointuun pyrkivä henki. Katso vain ruoka
salin kaapin hiottujen lasien taakse ja huomaa 
keramiikkityöt — kaikki on valmista, täy
dellistä, parhaasta paikasta ostettua. J a kun 
tuon kaiken on huomannut, niin tulee kuin 
omituista, heikkoa vastenmielisyydentunnetta. 
Tämä erinomainen, mainiosta huonekaluliik
keestä hankittu yhdenlaisuus ärsyttää. — 
Mutta kas! Tuolla seinällä on sentään vähän 
»toista maata». Siellä riippuu taulu, joka ei 
olekaan peräisin huonekalukauppiaalta, vaan 
on sen hankkimisessa isännän oma maku ollut 
määräävänä, ja niin on meillä hyvä lähtökohta, 
kun yritämme ratkaista, onko omistaja osannut 
ja ymmärtänyt seurata huonekalustonsa tai
teellista henkeä. Me käymme lähemmäksi — 
ja m;tä huomaamme! Tähän huoneeseen, jonka 
kalustolle hinnan kalleudessa ja tavaran hienou
dessa tuskin on verran vetävää, on talon isäntä 
seinäkoristeeksi hankkinut vaatimattoman valo-
painokuvan, joka olisi paikallaan työmiehen 
tahi neulojattaren vaatimattomassa kodissa. 
Tuossa tuo värikäs kuva riippuu seinällä kalleissa 
raameissa herkullisen hienon silkkitapetin päällä 
ja sen arvo, verrattuna loisteliaaseen huone-
kalustoon, on ehkä kahdestuhannesosa siitä. 
Samasen kuvan olemme nähneet jokaisen vaati
mattoman taidekaupan ikkunassa ja päiväpalk-
kalaisen kodin seinällä — ja nyt tapaamme sen 
täällä, arvokkaiden mahonki-huonekalujen kes
kellä ainoana esineenä, jonka talonherra omin 
neuvoinensa on komeaan asuntoonsa hankkinut. 
Se on — jos vain sivistykselle, taiteelle arvonsa 
myöntää — aivan kauheaa. Vai kuinka? Tuo 
taulu-pahanen se repäisee pois ainoankin ohkai-
sen verhon, joka peittää tällaisessa huoneessa 
rehentelevää mauttomuutta. Eikö ole vallan 
kauheaa, että varakas, sivistynyt mies — jol
laisesta tässä on puhetta — noin vähässä määrin 
muistaa vanhaa lausetta: aateluus velvoittaa? 
Eikö arvokas omaisuus velvoita uhraamaan 
jotain seinäkoristeillekin, eikö täydellinen sivis
tys kehoita hyvää makuakin kasvattamaan ja 
eikö valikoidun hienon huonekaluston hankki
minen velvoita kiinnittämään oikeata huomiota 
myös puhtaasti koristeellisiin esineisiin. Se 
joka uhraa tuhansia markkoja huoneensa sisus
tamiseen ja vain muutaman markan seinätau
luunsa, hän on — sanoisinko — ahdashenkinen 
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ihminen ja kaikissa tapauksissa paljon alem
pana työmiestä, joka perheensä iloksi ripustaa 
tuon hintaisen taulun yksinkertaisen asuntonsa 
kaunistukseksi. •— Jokaiseen herkästi tuntevaan 
mieleen vaikuttaa tuollainen seikka niin, että 
kalliin huonekaluston arvo — ei tietystikään 
sen todellinen vaan paikallinen, konkretinen 
arvo — ja merkitys talonherralle itselleen tun
tuu paljon vähemmältä. Selvästikään ei tuollai
nen taulu ole sopusoinnussa kalliin huonekalus
ton kanssa, — jollaista ehkä vain parilla, kol
mella henkilöllä koko maassa on — ei sen vuoksi, 
että taulu on halpa, vaan senvuoksi että se on 
mitätön. 

Jos tällaista sattuisi äärettömän harvoin, ei 
siitä kannattaisi mainita, mutta tuntuu, että 

se on melkein sääntö. Sangen suuri osa sivisty
neistämme on kerrassaan barbaareja, sellaisia 
barbaareja, etteivät moisista meidän taiteilija-
parkamme ole uneksineetkaan. 

»Kauneus, joka taideluomalle 
antaa sen oikean, yleispätevän 
arvon, tekee arvostelijastakin tai
teilijan, kuiskien hänelle tuhansia 
asioita, joita ei ajatellut se, ken 
kuvan maalasi, veistoksen hak
kasi.» 

Oscar Wilä,e. 
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Konttori huonekaluista. 

Amerikalaisten esikuvien, noiden ftiin nyky
aikaisten esineiden mukaisia konttorihuone-
kaluja ei meillä Suomessa tähän asti ainakaan 
suuremmissa määrin ole valmistettu, vaan on 
yleisö ollut pakoitettu hankkimaan ulkolaisia 
kalliita kappaleita. Tätä nurinkurisuutta pois
taakseen on O. Y.Puuseppä Kuopiossa (omistaja 
N. Boman) alkanut näiden esineiden erikois-
valmistuksen. Varastossa on jo valmiina sata
kunta parhaimman laatuista amerikalaista kir
joituspöytää ja tilauksesta valmistetaan kaikkia 
nykyaikaisessa konttorissa tarvittavia huone
kaluja. Varastokirjoituspöydät ovat tammea, 
mutta tarkoitus on myös ruveta valmistamaan 
halvempia koivuisia. Erikoisesta tilauksesta 
voidaan huonekalut saada myös mahongista 
tahi jostain muusta jalosta puusta valmistet
tuina. 

Ensi silmäyksellä huomaa näiden pöytien 
edullisella tavalla eroavan amerikalaisen pal-
jottaisvalmistuksen tuotteista. Työ on ensi-

Alla oleviin 

piirustuskilpailuihin 

joissa palkintoina jaetaan kaikkiaan 600: — 
markkaa, kehoittaa Suomen Käsityöopettajain 
Liitto täten halukkaita osaaottamaan. 

I osasto: 
On piirrettävä Vo koossa mustalla tussilla 

valkoista pohjaa vastaan, maalausta tai lavee-
rausta käyttämättä, selvään käsitettäväksi 
vaatimattoman arkihuoneen kalusto, johon 
kuuluu seuraavat esineet: 1) kansisäilyke eli 
sifonieri (piirongin tapainen laite, josta kansi 
voidaan kääntää pöydäksi), minkä yläosaan on 
sovitettava tilaa pienelle käsikirjastolle ja kirjoi-
tuslaitteille, 2) tuoli, 3) pöytä, 4) penkki ja 
sänkysohva. — Vaikeammin käsitettävistä pai
koista ja mahdollisesti sovitettavista koriste-
muodoista on erikoispiirustukset suuremmassa 
koossa, kuin myös erillään oleva värinäyte, 
toivottavat. Palkintoina tässä osastossa jaetaan 
Smk. 125: —, 100: — ja 75: —. 

luokkaista, muodot pehmeitä ja hienoja. 
Kaikki ulkomaisissa esineissä löytyvät pikku
seikatkin mitä järjestelyyn ja käytännöllisyy
teen tulee löytyvät myös näissä kotimaisissa 
tuotteissakin. Kaikenlaisille paperiarkki-suu
ruuksille löytyy sopivat kotelot, jotka lisäksi voi
daan muuttaa, jos ne muuten eivät sopisi. Yk
sinkertaisella liikkeellä suljetaan kaikki laatikot 
yhtaikaa rulookannella. Kun pitkän matkan 
rahtia ja tullia näistä kotimaisista tuotteista ei 
tarvitse maksaa, voidaan niitä, vaikka ovat 
ehdottomasti parhainta lajia, myödä paljon 
halvemmasta kuin samanlaisia ulkomaisia. Kir
joituspöytiä voidaan saada joko suoraan teh
taasta Kuopiossa tahi N. Bomanin myymälöistä 
Helsingissä, Turussa ja Wiipurissa. Jokaisen 
liikemiehen, joka on kaikissa suhteissa kunnolli
sen ja mukavan kirjoituspöydän tarpeessa tulisi 
kääntyä mainitun toiminimen puoleen. Täten 
hän samalla kun katsoo omaa etuaan, auttaa 
myös kotimaista teollisuutta. 

II osasto: 
Johonkin mielivaltaiseen, mutta nimitettyyn 

kokoon, on piirrettävä seuraavat, edellisessä 
osassa mainittuun huoneeseen soveltuvat lait
teet: 1) vaaleat uutimet, 2) pöytäliina ja 3) 
sängynpeite. — Tekotapa, joka saa olla ompelua 
tai kutousta, on määrättävä niin paljon joko 
täydessä koossa tai ruutupaperilla, että valmis
taminen sen mukaan voi tapahtua. Ajateltu 
värisovitus on esitettävä jossain edellisistä pii
rustuksista. Palkintoina jaetaan tässä osastossa 
Smk. 100: —, 75: — ja 60: —. 

I I I osasto: 

Samoja määräyksiä noudattaen kuin edelli
sessä osastossa on piirrettävä koristemuodot 
naisen pukuun, joka käsittää 1) huivin, 2) koko
puvun tai hameen ja puseron. Palkintoina 
jaetaan tässä osastossa Smk. 40: — ja 25: —. 

Kaikkia edellä olevia osastoja koskevat li
säksi seuraavat määräykset: Eduksi luonnok
sille luetaan, jos aiheena niihin on käytetty 
kansamme keskuudessa kehittyneitä muotoja 

Uutisia. 
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tai kotimaista luontoa, kuin myös sekin, ettei 
työ piirustusten perusteella tule kovin isotöi-
nen. Kilpailuluonnokset on varustettavat aino
astaan salamerkillä ja selitys siilien suljettava 
ohella seuraavaan umpikuoreen. Kilpailuluon
nokset ovat toimitettavat rullalle kierimättä 
kotiteollisuustarkastaja Lauri Mäkiselle kesä
kurssien toimistoon Maariankadun varrella I I 
Helsingissä, viimeistään 12 p . ensi heinäkuuta. 
Riippuen kilpailuun osanotosta on palkintotuo-
mareilla oikeus ryhmitellä palkintoja jonkun-
verran edellä esitetystä eroavalla tavalla. Pal
kitut luonnokset jäävät Liiton omaisuudeksi. 
Palkintotuomareina tulevat kaikissa osastoissa 
toimimaan taiteilija Helmi Biese, piirtäjä Ilona 
Jalava, johtajatar Amanda Bruun, arkkitehti 
Armas Lindgren, opettaja Fr. Jokela ja tarkas
taja Lauri Mäkinen. 

Helsingissä 13/5 10. 

S. K. L:n johtokunta. 

Tuolinäyttely. Suomen Teollisuusvalio 
Keskuskomitean alotteesta on Oulun Teollisuus-
yhdistys päät tänyt samaan aikaan Suomen ylei
sen Oppilas- ja Nuorten ammattityöntekijäin 
teosten näyttelyn kanssa toimeenpanna myös
kin yleisen tuolinäyttelyn. Tällaisella näytte
lyllä on tarkoitus paitsi kehittää kauniita, yk
sinkertaisia tuolimalleja myöskin tutustuttaa 
ostavaa yleisöä tuolien valmistajiin ja valmistus
paikkoihin. 

T ä t e n k u t s u t a a n s i i s k a i k k i a , 
s e k ä t e h t a i l i j o i t a , e t t ä y k s i t y i 
s i ä t u o l i n v a l m i s t a j i a o t t a m a a n 

o s a a m a i n i t t u u n t u o l i n ä y t t e -
l y y n , j o k a t o i m e e n p a n n a a n O u 
l u s s a 23 p : s t ä H e i n ä k.—1 p : ä ä n 
E l o k. 1910. 

Näyttelyyn lähetettävät tuolit pitäisi olla 
käsinojattomia, yksinkertaisia ja kauniita, mutta 
samalla helpporakenteisia, halpoja, sovellutet
tu jokapäiväistä käytäntöä varten m. m. myös
kin kokoushuoneiden sisustukseen sopivia. 

Näyttelyesineistä on ilmoitus tehtävä ennen 
Heinäk. 1 päivää, sekä esineet lähetettävät 10— 
20 p. Heinäk. N ä y 11 e l y t o i m i k u n n a l l e 
O u l u . 

Oulun kotiteollisuusyhdistys julistaa 
kilpailun piirustusten laatimiseksi maalaiska-
marin kalustoa varten, sopiva myös majatalon 
kalustoksi. 

Kalustoon kuuluu : pöytä, sohva, myös sän
gyksi sopiva, kokoonpantava sänky, pesukaappi, 
peili ja pyyheliina ripustin, (joko kaikki kolme 
yhdessä tai erikseen), tuoli sekä vaateripustin. 

Esineet pitää olla helpporakenteisia ja kes
täviä joko maalattuna tai lakeerattuna. 

Palkintotuomareiksi on pyydetty : ammatti
koulun opettaja Emil K. Häkkinen, arkkitehti 
V. J. Sucksdorff, yksi jäsen Matkailijayhdistyk
sen puolesta, rouva Hilkka Rantaniemi, tehtaan 
johtaja K. A. Viklund, sekä Kotiteollisuusyhdis-
tyksen johtokunta. 

Palkinnot ovat 50, 30 j a 20 mk. Piirustuk
set lähetettävät käärimättä ja salanimellä va
rustettuna ennen i:stä päivää elokuuta 1910 
os.: 0. L. Kotiteollisuusyhdistys Oulu. 
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Neuvoja. 

Kankaitten kutistumisesta. 

Varsinkin kaikki sellaiset kankaat, joita tul
laan joka päivä käyttämään — kuluttamaan — 
tarvitsevat n. k. kutistamis->>prosessin» ennen
kuin ne valmistetaan puvuiksi. Kangasta osta
essa tulisikin aina kysyä, josko kangas on kutis
tettua, vai ei. Sellaiset kankaat, joita ei ole ku
tistettu, kastuttuaan käyvät kokoon, niissä nä
kyy jokainen vesipisarakin, ja kangas käy kar
keaksi ja rumaksi. 

Tehtaissa löytyy tätä tarkoitusta varten ko
neet, joissa kangas ensin kostutetaan kuumassa 
vesihöyryssä, sitten se silitetään kuumilla höy-
ryvalsseilla. Kotona voi tällaisen toimittaa seu
raavasti : Valmistetaan »vispilä» kangastilkuista 
tahi virkkaamalla langasta — tahi hankitaan 
suuri pehmeä maalarin sivellin. Tällaisella lait
teella kostutetaan kangas tasakosteaksi, siveltä
en samalla tapaa kuin maalatessa. Sitten silite
tään kangas sileäksi kuumilla silitysraudoilla 
ohuen kankaan läpi. Kotona kudotut pitemmät 
kankaat on parasta edellisen kostutuksen jäl
keen kääriä hyvin tiukalle mankelitukille, man
keloida hyvin ja panna se sitten tukilla ollen 
yöksi leivinuuniin, jota päivällä on lämmitetty. 
Tukki on sentään pantava esim. parin halon 
varaan, eikä suoraan arinalle. 

Kaikki kanttinauhat ja helmakankaat olisi 
myöskin ennen käyttöä kutistettava. 

N. k. pesukankaat pumpuli-, liina-1. batisti-
y. m. kankaat eivät juuri koskaan ole kutistettu

ja ja nämähän usein käyvät liian pieniksi muuta
man pesun perästä. Amerikattaret, jotka ovat 
monta vaaksaa meitä käy tännöllisemmät, kuulu
vat aina ennen pesukankaiden käyttöä panevan 
ne kokoon käärittyinä muutamiksi tunneiksi 
etikka- tahi suolaveteen siitä sitten kuivaavat 
ja silittävät. Olisihan tämä ehkä monelle kan
kaalle »hevoskuuri», mutta olisimmepa sitten 
varmat mihin se kangas kelpaa. 

(Käsiteollisuus). 
-r. 

Värjäystä. 

(Pumpuli- ja liinakankaille). 

R u o s t e k e l t a i s t a : i kg. lankaa, 30 
gr. rautavihtrilliä ja 30 g. pesusoodaa (tahi koi
vun tuhka lipeää). Molemmat aineet sulatetaan 
eri astioissa kuumaa vettä. Langat liotetaan 
vuoroon kummassakin, käännellen, ensin vih-
trillivedessä viimeksi soodavedessä, 3 eri kertaa 
vääntäen aina veden pois. 

H a r m a a t a : 1 kg. lankaa, 31 gr. »galläp-
peliä», hienonnettuna 31 gr. rautavihtrilliä. Ai
van sama menettely kuin edellä ; vesi vaan on 
oleva kylmää. Ensin liotetaan »galläppelissä». 
Riittää 2 kertaa jos ei tahdo kovin tummaa. 
Molemmat värjäykset tulevat tummempaa, kun 
ottaa puolet enemmän väriä, tahi useamman 
kerran liottaa. Tämä harmaa on myös hyvin 
sopiva verkkojen värjäykseen. (Käsiteollisuus). 

Kotitaide V:n s i s ä l l y s : Hiukan eksyttävästä mietiskelystä. (Suomennos). — Suomen Käsityön Ystävien piirustus

kilpailu. — Näkymätön personallisuus. (Suomennos). — Seinäkoriste. — Konttorihuonekaluista. — 

Uutisia. — Neuvoja. — 8 kuvaa Suomen Käsityön Ystävien piirustuskilpailusta. — 4 kuvaa Helsin

gin uudesta asematalosta. 
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D. Y. HögfDC5'in Tehdas ja 
UJattnlan Puuhiomo, Högfors. 

Ualmistaa 
Puutarhasahuia, 
pöytiä ja tuolia. 

r^, 

Lämmityslaitoskattiloita lämpimälle ve
delle ja höyrylle. 

Radiaattoreita. 
Kalorifeerielementtejä. 
Ripaputkia ja ripaelementtejä asetus-

osin een. 
Karmineita kirkkoihin, kouluihin ja yh

distysten huoneustoihin y. m. poi
mutetulla tai ripalämpöpinnalla ja 
vaipalla. 

Raittiinilman- ja imuventtiilejä. 

Tekee ehdotuksia ja valmistaa täydellisiä höyry-, ilma- ja lämminvesikeskuslämmityslaitoksia 
uusimpain järjestelmäin mukaan. 

Täydellisiä 
Kylpyhuone-, W. C- ja 
V e s i j o h t o l a i t o k s i a 

hankkii ja asettaa pai
koilleen nopeaan ja 
kohtuullisiin hintoi
hin maamme alallaan 
vanhin liike .'. .". .". .". 

Rob. Huber 
Helsinki: 

Mikonkatu 13—15. — Puh. 2 71. 
Tampere: 

Kauppakatu 11. — Puh. 3 78. 
Turku: 

Linnankatu 16. — Puh. 13 09. 

Vaasa: 
Raatihuoneenkatu 19.— Puh. 5 43. 

Viipuri: 
Repolankatu 13. Puh. 1 30. 



Uusi kot imainen keksin tö! 

Sampo-Massa 
E n s i l u o k k a i s t a p e i t e - ja l ä m p ö ä eristävää 

ainetta rakennuksia sekä höyrypannuja ja joh

toja varten. Kestävää, hajutonta, halpaa. Se-

• M lityksiä ja tiedonantoja pyynnöstä. • • 

Turun Insinööritoimisto Aktiebo1 Axel Christiernssonosakeyht 
L. Rantak. 17. - Puh. 14 94 . Turku. Puh. 9 89 & 4 14. 

Helpostipalava ja hyvänmakuinen sikaari 

a inoas taan penni l lä . 

Borgströmin uusin Nro 15 niminen sikaari on, mitä sen hyvyyteen ja halpuuteen tulee, ennen 
saavuttamaton. Mitään turhia kuluja ei ole pantu koristetun ulkomuodon saavuttamiseksi, vaan huo
mioon on otettu ainoastaan, että sikaari tulisi niin hyvänmakuiseksi kuin mahdollista. 

Sitäpaitsi on ulkomaalaisten sikaarien tulli niin korkea raakaan tupakkiin verrattuina että tuotetut 
sikaarit ainoastaan tullimaksujen ja kustannusten kautta tulevat kappaleelta noin 5 penniä kalliim
miksi kuin kotimaiset. 



T h YAf n 1 f f Paperi- ja Piirustus-
1 11* VV U 1 I I tarpeiden kauppa. 

HELSINGISSÄ, Pohjois-Esplanadinkatu 43. 
Kaikenlaatuisia l ima Piirustus-
tarpeita halvimpiin hintoihin. 

P Q i H n f A t i r Suomalainen Kalusto-
. O I U U I U V V kauppa Osakeyhtiö 

Suomen suurin konekauppa! Konttori ja Konenäyttely 
HELSINGISSÄ, Aleksanterinkatu n:o 7 

(entinen Vaasan Pankin huoneusto, vastapäätä Yhdyspankkia.) 

Suorittaa oraan insinöörin johdolla täydellisiä konelaitoksia kaikilla aloilla, 
joista mainittakoon: täydellisiä sahalaitoksia, myllyjä, meijereitä, puuse
päntehtaita, puumassatehtaita y. m. Pyytäkää erikoistarjous! 

Ryvin lajiteltu varasto: 

Capetteja, 

Reunuksia, 

Korkkimattoja ja 
Rullakartiineja 

U)iipurin Capettikauppa 
Karl Lagerblom. 

F)eleingi&eä Hlehsanterinhatu 50 . t e l e f . 20 94 . 

VAINO HONKALINNA 
(Borgman) 

TAIDE- JA RAKENNUSTAKOMO 
Viipuri. .-. Papulankatu 4. .-. Puh. 8 05 

Tekee kaikkea rakennusalaan kuuluvaa hienompaa työtä. 
Suunnitelmia ia kustannusarvioita tehdään i l m a i s e k s i . 

J. Löfdahl 
Linnankatu 1 TURKU Sähköos. Löfdahl 

TUKKU-ja VÄHITTÄISKAUPPA kaikenlaatuisia 

rauta, väri- ja rakennusaineita sekä työkaluja 

H 
P. EsplanaadiDk. 25, telef. 49 79 n q 

on maamme vanhin, suurin ~" 
ja ajanmukaisemmin jär
jestetty e r i k o i s l i i k e 

tapetti ja mattoalalla 

Haaraosasto Viipurissa Aleksante
rinkatu 19, telef. 13 0 5 

Uiko- ja sisämaalauksessa käytettävää Kivennäisvärimaalia 

GLORIAL 
veteen sekoitettuna pysyvää, vaan kuitenkin sateessa liuke-
matonta. Korvaa öljy- ja liimavärejä. Kuivaa nopeasti. 
Pyytäkää mallinäytteitä ja hintaluetteloja 

ULLRICH, ANDERZEN & C:o, Helsinki. Telefoni 20 59. 

Lana I! Leppäaho 
Osakeyhtiö 

Aleksanterin k. 12. .'. Puhelin 1 34. 

Konttori- ja kirjoitustarpcita. Paperia. 
Tukuttain ja vähittäin. 

Konttorikaliistoja. 

Suomen Käsityön ystäuät 
Unionink. 23 ... Puhelin 22 20 

IHyy ja järjestää kaikenlaatuisia koruompeluja, kuin myös kulomatöitä 



K. 
Helsinki ... Kulmak. 10 
— Puhelin 60 95 —— 
Suorittaa hyvin ja halvalla kaik
kia rakennusalaan kuuluvia ta-
komotöitä. 

CT1. Lehtosen 
R a u t a - j a ( D e t a l l i t e o l l i s u u s t e h d a s 
HELSINKI, ABRAHAMINKATU 15, PUHELIN 2501. 

Tekee kaikkia ammattiin kuuluvia töitä, niinkuin 
koneiden, pannujen, automobiilien, mootto
rien, putkijohtojen korjauksia ja ylöspanoa. 
Kupariastioita valmistetaan, tinataan ja korja
taan. Kaikki huolellisesti ja nopeaan - - - -

H U O III.! I h a n n e - kassakaappeja valmistetaan. 

Ruoholahden lautatarhassa 
ent. Odert Laineen, nyttemmin Porvoon ja Hämeenlin
nan höyrysahojen valmisteiden paikallismyyntejä. 
Alituinen varasto kaikenlaisia höylättyjä ja höyläämättömiä 
puutavaroita rakennustarpeita varten. Erittäin mainittakoon: 
Hylkylautoja, Lattialautoja, Paneelia, Listoja, Vuo-
rauslautoja, Kaari- & Karmilautoja, Valmiita Ovia 
& Akku noita, Puutarha- & Huvilakalustoja y. m. Siro-
mallisia parkettilattioita tammesta ja männystä. 

Kaikenlaatuisia puusepäntöitä suurempia tilauksia pii
rustusten mukaan. Piiroja, Parruja ja Palkkeja toimitetaan 
myös tilauksen mukaan. — Lautatarhan puhel innumero 
on 55 28. HUOM.! Halvat hinnat. 

Verhoilija J. K. Mannerström 
PURSIMIEHENKATU 25, Puh. 27 50 
täyttää sekä päällystää huonekaluja, 

patjoja y. m. Puusepäntöitä. 

S u o m e n K u l t a s e p p ä O . Y Aleksanterinko 
Kauppahuoneet: Turussa, Helsingissä, Tampereella. 

Suurin varasto kulta-, hopea- ja uushopeaesineltfi. 

TEKNISKA FÖRENINGENS I 
FINLAND FÖRHANDUNGAR 
SK on Suomen edullisin ilmoituslehti. 5K 

W Helsingissä Uudenmaank. 3—5. Puh, 6644. W 

Vesi-, Viemäri- ja Lämpöjohtoja 
Torvia, Torvenosia, Hanoja, Pumppuja 

y. m. y. m. myy edullisimmin 

A.B. Vesijohtoliike O.Y, 
Helsinki . Nuoranpunojankatu 4 a. Puh. 33 18. 

Osakeyhtiö Puuseppä 
Kuopio 

JVlaamme parhaimpia valmisteita kuten: 

RakennusiHiusepäntöitä, Ikkunoita, Ovia, 
Sisustuksia ja Huonekaluja kirkkoihin, 
pankkeihin, kouluihin y. m. Alituinen 
varasto kaikenlaisia höyryllä kuivattuja 
sahattuja & höylättyjä Puutavaroi ta kuten 
Lankkuja, Lautoja & Listoja. 

Veljekset Udd. Rakennuskont
tori fielsingissä. — apteekkari 
V. Relander Viipurissa. — Kon
suli Hrtb. ftallbcrg Kotkassa. — 
Rakennusmestari 8 . fors ius , 
JMikkelissä. ***?*****•* 

Helsinki 1910. Mercator'in Kirjapaino. 



Helsingin Asfaltti Osakeyhtiö 
Konttori: Sörnäisten Rantatie 2. Telef 10 86. 

E r i k o i s a l a : 

Sementtitorvia, 
koneella puristettuja. 

Kaivorenkaita. 

Asfaltteerausta 
sekä huoneissa että 

ulkosalla. 

Erikoisala: 
Veden poissalpaami-

nen vedenpintaa 
alempana olevista 

kellareista. 

Karjalääväin, meije
rien, tallien ja siko-

läätrien asfalttee-
rius. Rekisteröity tavaramerkki 

Sähköosote: Asfattiyhtiö, Helsinki. 
Naftaliinittomia Kattamisaineita, 

kuten: 

Asfattikattohuopaa, Asfalttilakkaa, 

Peltivernissaa, Kreosoottitervaa, 

Kreosoottiöljyä, Vuorauspahvia y. m. 

Täydellisiä katonkattamisia 
suoritetaan takauksella. 

lii 

Julius Callberg 
Varasto u u d e n a i k a i s i a 
= buonekalubeloja ===== 
Kullattua kuparia, messinkiä, nikkeliä 

y. m. 

Eri malleja piirustusten mukan toi
mitetaan m i t ä p i k i m m i n tehtaalta. 

Grilaatuisia hitonekalulukkoja 
Rokkolan hyväksi P p i l i J T c i ; » määrätyissä suuruuksis-

tunnettua • v l l l i u c l f l sa suoraan tehtaalta. 

Juho F- Aaltosen 
= = Tapettikauppa = = = = = 
EROTTAJA N:o 11 .'. .'. .-. .". .'. PUHELIN 3365. 

Varasto aistikkaita tapettia kaikista KOTI- ja par
haimmista ULKOMAAN tehtaista. Friisiä, reunuk
sia, kultalistoja, korkkimattoja, pinkopaperia ja -pah

via y. m., y. m. 

Maalausliike 
Kaikkia alaan kuuluvia töitä tehdään kohtuullisiin 

hintoihin. 
HUOM.! Kustannusarvioita tehdään pyynnöstä 

ilmaiseksi pienempiinkin töihin. 

Rakentajat buom.! Rakentajat buom.! 

Y)y via rakennustarpeita: 
vasoja, parruja, bireiä, riukuja, lankkuja, lautoja, telinelankkuja, balhoja 
y. m. myy 

ftcleingiseä, Vladimirinkatu n. 
puhelin 37 56 ja 65 41. J îilo Hblgren 

K. METSOMAKI 
Koriste- ja rakennus-
... takeittentehdas ... 
HELSINKI « Tel. 24 95 . 
Valmistaa takorautatarpeita 
niinkuin 

porraskäytävä- ja 
veranda-aitoja, 
porttia, 
palotikapuita, 
rakennusaineit ten nos-
tohissiä y. m. sepän liik
keeseen kuuluvia töitä. 

Aug. Kiökemeister 
Helsinki 

Suoriitaa kaikenlaisia rautabeloni-konsfruktioneja 

„Hennebique sys f emin" mukaan. 

= TAIDETAKOMO = 

KsOsRsU 
EINO SCRODERUS 

( X ) Valmistaa LAMPPUJA, LYHTYJÄ, KYNTTILÄ- ( X ) 
JALKOJA, K1RJ0ITUSTELINEITÄ, HUONE-

KALUHELOJA y. m., y. m. 

Ottaa suorittaakseen kaikenlaatuista RAUTA-, 
KUPARI- ja MESSINKITEOLLISUUDEN alalle 

kuuluvaa taiteellista työtä. 

E I N O S C H R O D E R U S 
Arkkitehti. 

Maariank. 22. Puh. 53 48. 

T A K O M O 
Maariank. 24. 



fo Huonekaluja ja ^ 

Puusepäntöitä yp 

Näyttelyvarasto Tampereella Puutarhakadun 16:tta. \ j / 

Campereen 
Rakennuskonttori 

myy halvimmalla 

Kalkkia, sammutettua ja sammuttamatonta. 
Sementtiä, Lomma, Danmark ja Quinstorp. 
Tulenkestäviä tiiliä ja savea. 
Ikkunalasia, Tapettia, pinkopaperia ja 

pahvia. 
Maalitarpelta ja Värnissoja. 
Rakennustarpeita ja Työkaluja. 
Konetarpeita ja Öljyä. 
Rautatiekiskoja jaJ-rautoja. 

Sörnäisten Halko-ja Puutavaraliike Q.M, 
Tehdas, Konttori ja Varasto Fredriksberginkatu 13-15. Konttori puhelin 270. Varasto puhelin 6795. 

MYYPI: Höylättyjä ja. Höyläämättömiä sekä höyry-
kuivia lankkuja, lautoja, listoja y. m., y. m. 

VALMISTAA: Karmia, ovia, ikkunoita, konttoon ja 
myymälä-huoneustojen sisustuksia, toimittaa korjauk
sia rakennusalalla kokeneen rakennusmestarin johdolla 
sekä yleensä kaikkia puuteollisuusalalle kuuluvia töitä. 

MYYPI: Polttopuita, halkoja kokonaisina, sahattuina 

ia pilkottuina sekä kotiinajertuina. 
RASTO: Hylkylautoja, lankunpintoja, hirsiä, vasoja 

ja piiruja. 

Kaikki nykyajan halvimpiin hintoihin. 

TAITEELLINEN 
ASIOIMISTO Kluuvikatu J 

Huonekalukankaita • Mattoja 
Verhoja • Taideteollisuusesineitä 

LIBERTY^L 

ILMOITTAMINEN 

KOTITAIDE-
lehdessä 

===== on edullisin! = 
ILMOITUSOSASTO: Helsinki.-
Uudenmaank. 3—5. — Puh. 44 66. 

Helsingin Puuseppä-
tehdas Osakeyhtiö 

Lastenkotokatu 5 

Helsingissä 

Sihköosoite. 

PUUSEPPÄ' 
Puhelin 1353 

Valmistaa Huonekaluja, Konttorin-, Kirk
kojen-, Puotien- y. m. sisustuksia :-: Ikku
noita, Ovia, Parkettilattioita sekä kaikkia 
puusepän alalle kuuluvia töitä. 

HELSINGIN 

RAKENNUSAINE 
KAUPPA O.-Y. 

Pääliike: Heikink. 3. Haarakauppa: Hämeenk. 2. 
Sähköosoite: RAKENNUSAINE. 
Puhelimet: Myymälä 2 56. Konttori 1868. 

Rakennusaineita, Rautatavaraa. 
Värejä, öljyjä, Koneita. :-: :-: :-: 
Työ- ja Talouskaluja. :-: :-: :-: :-: 

Helsinki 1910. Mercator'in Kirjapaino. 


