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AERKKIMIEHIÄ KOTITAITEEN ALALLA. 
f. 

Henry van de Velde. 

I imisluontoon on Luoja 
istuttanut sellaisen mer

killisen tyytymättömyy
den kipinän, joka kaikissa 
oloissa kytien pakoittaa 
kantajansa alati kaipaa 
maan ja haluamaan jota
kin uutta ja parempaa ja 
siihen myöskin pyrki
mään. Kun vallitsevat 

y „ „ „,: , muodot kävvät liian van-
Henry van do Velde. Kirjoitus-

IUOII. lioiksi ja kyllästyttäviksi, 
tapahtuu muutos maku

ja kauneuskäsitteissä. Ja näiden uusien kä
sitteiden luojina ja ilmaisijoina on silloin ne 
ihmiset, joilla tuo tyytymättömyyden ki
pinä on liekehtivimmin leimuava, ja joilla sa
malla on kykyä antaa muotoja koko aikakau
tensa uuden kaipuulle. 

Aina on ollut ja tulee edelleen olemaan 
tyylien vaihteessa uuden tunnusmerkkinä se, 
et tä se on individuaalista, persoonallista eikä 
mitään yleistä. Yleiseksi tulee tyyli vasta 
silloin, kun suuret mestarit ovat menneet ja 
pienet henget heila 
jäljittelevät ja mu
kailevat. 

Ei ole mikään 
uusi ilmiö taiteen, 
tarkoitamme etu

päässä rakennustai
teen historiassa tä
mäkään maun kään
ne, missä nyt eläm
me, kaikkein vähim
min sen kautta, ei tä 
kukin pyrkii luo
maan aivan omaa ja 
individuaalista. Ei 
ollut renessanssi al
kaessaan yleinen ja 
määrätty, ei, vaan se 
oli Bramanten tyyliä, 
Peruzzion tyyliä, Ra
faelin, Michelange
lon ja muiden tämän 
ajan suurmestarien 
tyyliä. Ja samoin oli 
laita muidenkin tyy
lien syntyessä. Ei Henry van de Velde. Lukur 

taidesalont 

niitä luomalla luotu, vaan jotakin uutta, en
tisestä poikkeavaa ensin ja vasta sittenkun 
jäljittelevät ovat mestarien luomista valin
neet ikäänkuin kaavan, minkä mukaan he 
tekevät, voidaan yleistyylistä puhua. 

Koska uudistajat tekevät uudistustyötään 
tyydyttääksensä koko aikakautensa kaipuuta, 
ovat he tämän tarkkoja kuvastajia. Yksi mei
dän aikakautemme suuria uudistajia kotoisen 
taiteen, huonekalulekniikan alalla on belgia
lainen Henry van de Velde, josta muuan kir
joittaja on lausunut: . . U s ^ n , eitä Jea jostakin 
merkillisestä sat tumasta kaikki häviäisi mitä 
länäpäivänä Euroopan maailmankäsitys on 
ilmoille luonut, ja jälelle jäisi vain van de 
Velden työt, niin meidän jälkeläisillämme olisi 
kumminkin tarpeeksi aineksia, mistä he voi
sivat saada jotenkin tarkan kuvan 1900-vuo
den ihmisistä". 

Tärkeä piirre meidän aikakaudellamme 
on logiikka. Sitä me saamme kiittää suuren
moisista tieteellisistä jä teknillisistä tulok-
sistamme. Logiikka se on van de Vcldenkin 
luomisen lähtökohta ja korkein periaate. «Ih

mishengen on mitä 
tarkimmin seuratta-
vaja selitettävä luon
non lakeja", siinä 
hänen „parollinsa". 
„Kaikkien kutomus-
ja koristustöitteni 
luonne", niin hän it
se kerran kirjoitti, 
„lähtee yhdestä ai
noasta lähteestä: jär
jestä, olemuksen ja 
muodon järkiperäi
syydestä". 

Jo ennen taide
teollisuuden alalle 
antautumista häntä 
taidemaalarina, va
paan taiteen palveli
jana ollessaan, erit
täin viehätti järkipe
räisyys ja innolla 
hän liittyi „neo-im-
pressionisteihin" eli 
„pointillisteihin", jot
ka ..tieteellisesti" ko-,one Bruno ja Paul Cass 

gsa Berl inissi i . 
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kivat analysecrata väri-ilmiöitä seka psyko-
loogisesti tutkia viivojen vaikutuksia ihmis-
hermostoon. 

On sentään selvää, että tämä järkeispe-
riaate, minkä van de Velde niin ylpeäst i on 
esittänyt, on itsepetosta. Sillä jos järki yksi -

nään olisi kaiken hänen ajattelemisensa ja 
työskentelemisensä perustana, niin hänen luo-
misintonsa ei olisi häntä vienyt taiteeseen, vaan 
johonkin insinööritaitoon. Mutta juuri se, että 
hänessä on muniakin kuin järkiperäisyyttä, 
teki hänestä taideteollisuuden reformaattorin. 
Tosin hän ei jäänyt maalariksi, mutta hänestä 
ei muuttuessa tullut insinööriäkään, vaan 
arkkitehti, joka hupinsa löysi voidessaan yh
distää taiteellisuuden järkevään käytännölli
syyteen. 

Hän on ensimäinen sisustus-arkkitehti, 
joka on ymmärtänyt antaa arvon konstruk-
tiivin omalle esteettiselle sulolle. Tosin eng
lantilaiset myöskin jo olivat sen huomanncett 
ja sitä hyväkseen käyttäneet, mutta he eivät 
olleet konsekventteja siinä. He eivät ollee-
radikalismiin taipuisia; päinvastoin he luuli
vat taideteollisuusuudistuksen täytyvän ta 
palttua traditsiooneihin perustuen. Liikkeen 
johtomiehet Englannissa, William Morris ja 
Walter Crane, turvautuivat gotiikkiin ja tä
ten he ovat vielä välittävällä kannalla van
han tyylin ja jyrkän „modernin" välillä. 

Van de Velde seuraa varmoja prinsiip
pejä. Yksi niitä on, että on saatava täydelli
nen sopusointu, harmonisuus sisäiseen koris
teluun. Ei ainoastaan yksityinen huonekalu, 
vaan koristettava huone, asumus, vieläpä 
koko rakennus on saatava yhtenäiseksi taide-
työksi. Jokainen yksityinen osa on tärkeä 
jäsen organismissa. Yhden ja saman hengen 
tulee kaikessa vallita. 

Huonekalu se on sisäkoristelussa kaiken 
keskuksena, keskipisteenä, ja tälle antaakin 
van de Velde suurimman arvon. Mutta sen 
on vastattava tarkoitustaan, sen on oltava 

Henry van de Velde. Kirjankansien luonnos. 

kaikissa osissaan hyödyllinen kappale. Prak-
tillinen käyttökelpoisuus on tämän belgialai
sen huonekalutaiteen lähtökohta. Ensimäi-
seksi hiin itseltänsä kysyy, alkaessaan jota
kin kappaletta sommitella, miten on mahdol
lista laatia se niin, että se täyttäisi tarkoi
tuksensa mahdollisimman täydellisesti? Kun 
hän sen on keksinyt, ei hän enää tunne 
muita määreitä. Hän koettaa nyt tehdä luo
misensa perusrakenteet niin sehiks i , että jo
kaisen täytyy ne huomata. Tuolin tulee olla 
täysin mukava, sen korkeuden ja leveyden, 
selkänojan pienen kaareutumisen, istuimen 
käsinojain on sopeuduttava tilaajan tarpeen 
mukaan. Pöydän tulee olla sellainen, ettei sii
hen polveansa verille kolauta. Vaatepidin on 
niin laadittava, että se voi itsekseen kannat
taa sille tulevan kuormituksen tarvitsematta 
sitä salaha'oilla seinään kiinnittää. Suurella 
kirjoituspöydällä on tarkoituksena olla sellai
nen, että sen ääressä istuvalla on kaikki tar
vittavat kappaleet niin lähellä, että hän ne 
vaivatta saa käsiinsä: siksi antaa van de 
Velde sille mielellään ympyräsegmentin muo
don, jotta kirjoittaja on keskellä kirjojansa ja 
papereitansa ja voi pöytänsä ulimpiinkin lai
toihin istualtaan ulottua. 

Toinen van de Velden päälakeja yllämai
nitun rinnalla on rehellisyys aineen käyttä
misessä: „Selväsli osottavat minun huoneka
luni, että ne ovat puusta; ylpeillen ja iloiten 
annan minä jokaisen sauman näkyä ja etsin 
uusia tapoja, millä kappaleen toiseensa lii
tän". 

Suurin vihollinen tälle rehellisyydelle on 
hänestä ornamenttien liikakäyttäminen. Mei
dän aikakautemme on tullut asiallisemmaksi, 
ja se mielellään kysyy miksi? ja mihin?, siksi 
tuntuu siitä tarpeettomilla koristuksilla las
taaminen loistonhaluiselta sivistymättömyy
deltä. Kumminkaan ei van de Velde tahdo 
kieltää esteettistä suloa; mutta se ei saa tulla 
ulkoa, ilman sisäistä pakkoa, vaan välittö
mästi esineestä itsestään. Näin tuli viiva, 
linja itsestänsä siihen arvoon, mikä sillä tä
män taideniekan töissä on. Viivan tulee olla 
arkkitehtuunisesti oikean ja samalla miellyt
tävän, sen käytännöllisen puolen ja esteetti
sen laadun on yhteen langettava. Tämä on 
läpikulkeva motiivi van de Velden töissä. 
Hänen ensimäisissä huonekaluissaan ei tämä 
vielä aivan selvästi ilmene, mutta pian hä
viää niissä vallitseva kovuus ja karakteristi
nen Velde-viiva pehmeine, harmonisine kier-
teineen muodostuu. 

Abstraktinen viiva, mikä ei tahdo mitään 
„merkitä" ja vain sopusointuisella rauhalli
suudellaan vaikuttaa, on kaikki hallitseva hä-
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nen töissään. Suurella innolla hän taistelee 
muotoja vastaan, jotka ovat luonnosta lainat
tuja, siis kasvi- tai eläinmaailmasta, olkootpa 
ne sitten miten stiliseeratluja tahansa. Tässä 
hän aivan jyrkästi eroaa englantilaisista, joi
den ornamentiikki melkein yksinomaan on 
eläimistä ja kasveista saatu. 

Toinen van de Velden esteettinen keino vii
van rinnalla on väri. Erinomaisella huolella hän 
laikkaa eri osien ja huoneiden koloristista yh
tenäisyyttä. Ja tässä tulee hänen taiteellinen 
menneisyytensä hänelle avuksi. Hänen väriyh-
distyksensä ovat mitä taitavimmin kootut moni
naisiin nyansseihin ja raffmeeratusti lasket
tuihin kontrasteihin; satumaisella maullahan 
kompponeeraa heleitä ja tummia värejä aistik
kaan värikkääseen simfoniaan. Hänen väriskaa
lansa on sangen rikas. 

Ei voi kieltää, ettei van de Yeldenkin 
laiteessa olisi hevosen jalka nähtävissä. On 
selvää, että se on alituisessa vaarassa jou
tua kaavamaisuuteen, kun vain yksinomaan 
muodollista puolta terotetaan. Van de Vel
den yhtenäisyysperiaate saattaa jyrkästi läpi-
ajettuna viedä lopullisesti yksitoikkoisuuteen. 
Kaiken taiteellisen eklektisismin kieltäminen 
hänessä on surullista, jyrkkä traditsioonien 
hylkääminen jo arveluttavaa, koska orgaani
sen kehityksen pohjalle on nykyaikaisenkin 
laiteen perustuttava. Yhtä vähän voidaan 
taide luoda pelkistä abstraktioneista kuin tu
levaisuuden valtiotakaan. 

Kumminkin on nerolla oikeus olla yksi 
puolinen. Aika se on van de Velden ohjel
malta riisuva sen dogmaattisen puvun ja säi
lyttävä kaikille tulevaisille sen käyttökuntoi
set osat. 

/ A'-

Henry von do Veldo. Lalt iamaton luonnos. 

VEISTOTÖISTÄ AUNUK
SESTA. 

..Hanki sulho Miikkulainen, 
Kiiiikaliulln kartta v;ian[, 
Vcatoio veräjän BOOSSB, 
Kannon piiassa kalkuttele; 
Tuopa tallo tyllllrello 
Tallo sorealle sovita"! 

•f ,^PJwi a u ' < a n : i Karjalassa, pohjoisilla ra-
fc|5j^^_- jantakaisilla seuduilla kansa 
H u T ^ K v joitakuita kymmeniä vuosia 

> K y \ ( S M ) l sitten vielä eleli tuolla alku-
' ^ i f l l * ' peräisellä, kodikkaalla kan

nalla, jolloin perhe talvisin roihuavan tak
kavalkean ääressä vietti joutoaikaansa yhtei
sissä „illanistunnoissa." Runoja laulettiin, 
kaskuja kerrottiin ja arvoituksia ajateltiin. 
Tällöin perheen isä poikineen, renkimiehi-
neen veisteli puhdetöinä kaikellaisia talous-
ja tarve-esineitä. Ukot verkkoja kutoivat tai 
paikkailivat. Vanhat vaimot sukkia tikutti
vat tai „kintaanalasia" kirjailivat ja nuoret 
tytit „muiskanpeäläpuissa" korukuoseja om
pelivat. Nuo kultaiset pcrheolot ovat kuiten
kin nyt jo miltei muinaisuuden muistoiksi 
hälvenneet, niin että runolaulajakin kaiholla 
kaivaten laulaa: 

„Niit' ennen isoni lauloi 
Kirvesvartta vuollessansa, 
Niitä äitini opetti 
Väätessänsä varttinätä." 

Kontu eli „Po8entöpoal ikka" ja kesrainlä-kuosaleita 
Aunuksesta. 
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Noita mainituita talous- y. m. esineitään 
Karjalaiset erityisellä aistilla huolittelivat. 
Mielikuvituksensa koko vilkkaudella ju näp 
pärällä taidollaan he koristelivat tätä kotitai
dettaan. Olemmehan muuten niistä jo olleet 
tilaisuudessa näkemään näytteitä sekä „Koti-
taide"- että „Rakentaja"-lehtien viime nume
roissa ja „ Karjalaisia rakennuksia ja koriste-
muotoja" nimisessä kuvateoksessa niitä niini
kään on isompi lajitelma. Tästä huolimatta 
emme voi olla lisäksi huomauttamatta vielä 
eräästä Muinaismuisto-yhdistyksen kuvako
koelmasta, jonka olemassaolosta harvalla näitä 
aineskokoelmia tarvitsevalla lie tietoa. Tar-
kotammc kansakoulunopettajaa Matti Tuokon 
ja Samuli Paulaharjun kesällä 1900 Aunuk
sessa tekemiä keräelmiä. Nämä sisältävät 
kaikkiaan n. 700 kuvaa, rakennusten valoku
via ja pohjapiirroksia ynnä erilaisten raken
nusosien ja koristeellisten kotiesineiden piir
roskuvia. Seuraavassa eräitä näytteitä näistä. 

Olkoon ensinnäkin huomiomme esineinä 
kuontalolaudat, keträpuut eli kuten niitä Ve
näjän-Karjalainen kutsuu "kesräintäkuosalit". 
Karjalassa tapahtuu näet lankojen kehräämi
nen yhä tuolla alkuperäisellä tavalla: 

»Keikutellen keträpuita, 
Kohotellen kuontaloita." 

Kuontalolauta, „kuosali" on, kuten kuvis
tamme näkyy leveälapainen, koukkuvartinen 
puu, jonka yläpään ympäri kehrätessä kier
retään pellava- tai hamppukuontaloeli „tutti". 
Kuontalotukon läpi pistetään lavassa olevien 
reikien kautta n. k. „kuosali-njegla", vaskinen 
eli rautainen neula; vieläpä sivellään sen ym
päri „kävynkärjille kuottu" kirjokas kuosali-
rihma. Kehrääjä asettaa kuontalolaudan kouk
kupään ..lavitsalle" tai „rahille" ja istuen sen 
päällä nyhtäisee hän kuontalosta — samoin
kuin rukillakin kehrätessä rukinlavasta — 
pellavakuituja. Näitä hän sitten kiertää lan
gaksi värttinän avulla, jonka huimapyöränä 
on pieni, pyöreä ..värttinäkesrä" kivestä tai 
luusta. Kuosalin muoto vaihtelee tekijän mie-
limaun mukaan. Sulhasmiehen niitä pitkinä 
talvipuhteina morsioilleen lahjaksi laittelevat 
ja panevat niiden koristamiseen paljon vaivaa; 
valavat niihin ihanimman lempensä leiman. 
Niissä näkeekin senvuoksi mitä erilaisimpia 
ja erittäin aistikkaitakin kirjokuvia. Yleisim
min koristellaan vain lavan ylä ja alapää, ku
ten yllä olevassa Outokan talon Kuosalissa, 
mutta toisinaan, varsinkin uudemmissa näkee 
koko lavan lappeen yhtenä korupintaan, niin
kuin Torkkesin talon salosuippiessa ja soma-
kirjaisessa keträpuussa Paateneesta. 

Toinen talousesine, joka on olemassa kai
kissa karjaistaloissa on karttu, eli ..pesentä-

poalikka". Tätä kojetta käytetään niinkuin 
tiedämme poukkuja pestessä, „räp;ihiä räis-
kyttäissä." Onhan se yhä vielä meilläkin käy
tännössä joka maalaistalon pyykkirannassa. 

Pe9entä ja katainta-poal ikkoja Aunuksesta. 

Venäjän-Karjalainen pesentäpoalikka ei eroa 
meikäläisestä muussa kuin kenties siinä, että 
Karjalaiskartun lapa säännöllisesti on ohuempi 
ja leveämpi. Kirjauksiensa ja ulkopiirteittensä 
puolesta vaihtelevat nämäkin karjalaispurla-
koiden nuorikoilleen laittamat kapineet, niin 
että aniharvoin löytää kahta samallaista. Ku
vamme esittävät kahta, mitä alkuperäisintä 
lajia Loasarista ja Ontarvesta. 

Paitsi pesupalikkaa, tarvitsevat Karjalan 
poukkujen pesijät, „vaattehien valkasijat" vielä 
n. k. „katain- eli kataintapoalikan", kaulaus-
laudan mankeloidakseen vaatteet sileöiksi. Tä
mäkin alkuperäinen mankelivehje on vielä 
Suomessakin maalla, ehkäpä kaupungissakin 
käytännössä. Useimmiten on katainpoalikka 
pohjapuolelta hammasloville uurrettu, jotta 
rulla, pyöreä pohjallistukki paremmin saatai
siin pyörimään. Vieressä olevat kuvat osot-
tavat kahta eri tyyppiä, joista toisessa Paate-
nelaisessa käsikahva on päällispinnassa ja toi
sessa Loasarilaisessa kädensija on päässä ja 
siis samantapainen, kuin pesinkartuissa. 

Edellämainitut kuontalolaudat ja yleensä 
erilaiset koristeelliset karttumuodot soveltu
vat hyvästi puisien ja metallistenkin paperi-
veitsien aiheiksi, jommoisiksi muodostettuina 
tämän kirjoittaja niitä on käyttänytkin. Sa
moin voi kaulauslaudoista mukavasti saada 
esim. hopeaisia sokerikakku-lapioita eli muita 
kakkuveitsiä. Sovelluttamalla täten vanhoja 
kansanesineiden muotoja nykyaikaisiin käy
täntö- tai korukapineihin, voimme vähällä vai
valla itse sommitella kaikki kodin esineet 
kansalliseen tyyliin. 
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Lukkolevyju Aunuksesta. 

Lopuksi liitän tähän vielä pari lukko-
levynkuvaa, toisen Suomen-Karjalasta To-
rasjärven aitanovesta ja toisen Paateneen 
tsassounan eli rukoushuoneen ovesta. Huo
maamme tiiman sotatapparan muotoisen levyn 
olevan varsin tyypillisen täällä Karjalassa*); 
koristeet vain vaihtelevat. 

Yrjö Blomstedt. 

02? tö? 

MITEN VENÄJÄLLÄ PCJU-
LUSIKOITA TEHDÄÄN. 

\i alitettavasti emme me täällä Suomessa ole 
usein olleet tilaisuudessa tutustua sem

moisiin venäläisiin, jotka antaisivat oikean 
kuvan siitä herttaisesta ja avomielisestä sekä 
samalla kätevästä ja kauneuttakin käsittä
västä kansasta, jota tapaamme yhä vielä hy
vinkin alkuperäisen kansallisessa tilassa mo
nin paikoin suurta Venäjän valtakuntaa. — 

Kuten tiedämme, ei nurjien maanjako-
olojen takia kansalla Venäjällä, ole maanvil. 
jelyksestä paljoakaan iloa. — Nähtävästi juuri 
tämä seikka on tuntuvasti vaikuttanut siihen, 
että kotoiset käsityöt ovat muodostuneet mitä 
tärkeimmäksi elinkeinoksi sikäläisen kansan 
keskuudessa. Kehittyäkseen työssään mah. 
dollisimman taitavaksi, on kukin paikkakunta 
valinnut jonkun erikoisen käsityö-alan har-
joitettavakseen, kehitettäväkseen. Kun täten 
jollakin seudulla aina uudelleen ja uudelleen 
isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle siirtyy esim 

*) Vertaa samallaisiin, sotatapparan muotoisiin lukko-
levyihin teoksessani »Karjalaisia rakennuksia ja koriste-
muotoja", kuvasto T. 32: 1, 6, 7 ja 33: 1, 2 sekä „Koti-
taiteen" A osastossa ensi numerossa «Karjalaista ko
titaidetta" nimisessä kirjotelmassa kuvattuihin. 
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saviastiain muovaamisen, värittämisen ja la
sittamisen taito, luu-esineitlen kaivertaminen, 
pitsien kutominen, leikkikalujen tai vaikkapa 
vaan lusikoitten vuoleksiminen, niin käsi
tämme, miksi nämä venäläiset esineet saat
tavat olla niin halpoja, samalla, kun niissä 
usein huomaa hauskoja kansallisia, jopa mo
nasti sirojakin muotoja. 

Olen monasti erikoisesti ihmetellyt niit
ten Venäjältä tuotujen puulusikoitten huokeaa 
hintaa, joita lusikoita varsinkin itäisen Kar
jalan kansa niin paljon käyttää. Ne eivät ole 
tehtaan koneella tehtyjä, vaan näkyy niissä 
selvästi tekijän vuolimen jäljet; ja tämmöisen 
lusikan sulaviin muotoihin jättää mestari ta
vallisesti aina persoonallisen kauneus-aistinsa. 
Monasti ovat nämä lusikat maalatuilla ku
vioilla varustetut ja aina siistinlaisesti ver
nissalla sivellyt. — Kuitenkaan eivät ne täällä 
Suomessakaan maksa kuin noin 5 p. kap
pale; mutta siellä missä niitä valmistetaan 
maksavat ne ainoastaan 60 kopeekkaa 100 
kappaletta, siis noin 1 l/2 P- kappale. — Meil
läkin vuoleksii kansa puulusikoita kotitar
peiksi, mutta 10—30<penniä niille aina täy
tyy hintana pitää, jos mieli myödä kannattaa. 

Olen aina aavistanut, että täytyy niillä 
venäläisillä lusikkamestareilla olla käytännöl-
lisemmät „pelit", kuin on meidän lusikka-
kovelomme. Tässä taanoin sainkin tilaisuu
den semmoisiin tutustua Pietarin käsiteolli-
suusnäyttelyssä, jolloin myös sain nähdä, mi
ten 15-vuotias poika valmisti tuoreesta koivu-
pölkystä siron lusikan viidessä minuutissa. 
Koska luulisin olevan syytä meilläkin tutus
tuttaa kansaa moiseen lusikan tekotapaan, 
kerron tässä siitä samalla esittäen yksinker
taiset piirrokset parista tarpeellisesta työka
lusta. 

Se lusikkamestari, johon tutustuin, sahasi 
koivupölkyn semmoisiin paloihin, miten pit-
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kiksi lusikat aikoi. Riippuen puun paksuu
desta lohkoi hän sen sitten 2, 3 tai useam
paan kappaleeseen. — Enemmän huiskalla 
kirveellä veistetään nyt hakkuutukin päällä 
kappaleesta liikaa puuta pois lusikan muotoa 
tavoitellen. — Sen jälkeen asetetaan tukin 
päälle huopa ja lusikka sovitetaan selkäpuoli 
alaspäin huovan alla tukin laidassa löytyvään 
sitä vastaavaan kuoppaan. — Sitten kuoki
taan muutamin iskuin aseella (joka tämän 
oheen on piirretty) lusikan liiat sisustat pois, 
jolloin alla oleva pehmeä huopa estää sitä 
halkeamasta. Tämän jälkeen tarttuu lusikan 
laatija puukkoonsa, joka on pitkänlainen, ai
nakin noin 15 cm terältään ja litteähkö. Siitä 
miten terävänä hän huolehtii tätä asettaan 
pitää, luulisin monelle meikäläiselle puuse
pälle olevan opittavaa. Ja miten taitavasti 
hän puukkoaan käytteli! Kuin leikkien luis
kahtivat lastut lusikan kupeilla mestarimme 
aina toisella kädellään puukkoaan kepeästä 
hamarasta ohjaillen, toisinaan lisää polvella 
auttaen. — Ennen selkäpuolen lopullista puh
distusta tulee käytäntöön kovelo oheen piir
rettyä lajia. Molemmin puolin oli se teroitettu, 
joten isäntänsä tarvitsi sitä vaan hiukan ai
kaa kahakäteen keikuttaa, kun lusikan sisus 
muodostui siistiksi kuin nauriiseen kaaputta-

samalla kun muistuttavat sen kätevästä vuo-
leksiiasta. 

maila. Tämä ei kuitenkaan ollut mitään kaa-
puttamista, vaan vuoleksi terävä kovelo sel
viä lastuja lainkaan välittämättä siitä pakoi-
tettiinko se myötä- vaiko vastapuuhun viilet
tämään. Ja siinäpä se onkin seikka, jota lusi-
kanuurtajan ei pitäisi koskaan laiminlyödä, 
nim. kovelonsa mahdollisimman terävänä pi
tämistä. — Kun sisusta lusikkaan täten oli 
äkkiä saatu siistiksi, joutui puukko taasen 
armoihin, ja nyt sillä siveltiin liiat paikat 
pois, lusikan selkää vuoltaessa aina sormilla 
sisästä tunnustellen, että paras paksuus syn
tyisi. — Mitään puhdistusaineksia kuten 
hiekkapaperia, lasia t. m. s. ei näitten lusi-
koitten viimeistelyyn käytetä, vaan täytyy 
työaseitten terävyydellään ne riittävästi silit
tää. Täten näkyy niissä aina jossain määrin 
puukon tai kovelon jälkiä, mutta nämä anta
vat lusikalle vain kotoisemman vaikutuksen, 

Puulusikka on talouskapine jota meidän
kin maassamme joka talossa tarvitaan, ja en
tistä enemmän joutuisi se emäntiemme suo
sioon, jos ei olisi tinalusikoita kalliimpi. •— 
Luulisinpä sen vuoksi olevan syytä koettaa, 
eikö meilläkin voitaisi tällä käsiteollisuuden 
alalla vielä ison joukon edistyä, jos tässä esi
tetyt työkalut käytäntöön otettaisiin. 

Lauri Mäkinen. 

SUOMALAISIA LGONNON-
VÄRIRESEPTEJÄ 

lankoja varten*). 

I. 

Keltaista: 2 kg täysikasvuisia koivunleh-
tiä keitetään 1 tunti järvi- tai lähdevedessä. 
Lehdet siilataan pois, liemeen pannaan 110 
gr valkeata alunaa. Tämän sulattua pannaan 
V2 kg lankoja, joita kiehutetaan '/* tuntia ah
kerasti hämmentäen. Langat pannaan sitten 
kuivamaan. 

Harmaata: Koivusta otettuja kuoria kui
vatetaan ensin, varoen etteivät pääse kastu
maan. Hienonnetut kuoret kiehutetaan 2 tun
tia. Tähän seokseen pannaan langat, jotka 
pitää ensin keittää vedessä, johon on sekoi
tettu 60 gr valkeata alunaa. Suorastaan mär
känä pannaan langat kuorien sekaan kiehu
maan ja annetaan kiehua 1 i/i tuntia. Tämän 
jälkeen virutetaan langat kylmässä vedessä, 
sitte pannaan kuivamaan. Väri tarttuu pa-
raiten villa- ja pumpulilankoihin. jatk. 

*) Jyväskylän seminaarin oppilaitten keräämiä. 

KOTITAIDE (A) III. 29 



"V 

Helsingin puuseppätebdas-
Osakcybtiö 

Säbhöosoite: Puuseppä. 
Celefom 1355. 11 

Hels ingissä 
Castenhodonh. 5 

Valmistaa 

Fyuonekaluja, 

Konttoorin-, 
Kirkkojen-, 
Puotun- y. m. 
sisustuksia. 

Jkhunoita, Ovia, Par
kettilattioita scfä 

haihtua puu ja nihharia-
lalla huuluvia töitä. 

Helsingin Uusi Tapettitehdas 
Unioninkatu 32 * °mist- w. SAUVEN * Unioninkatu 32 

Suurin valikoima koti- ja ulkomaalaisia 
Tapetteja, Reunuksia, Friisejä, Rullakartiineja ja Linoleumia tunne-

Erllylsllike uutuuksia vartan. tusti halpoihin hintoihin. Käytteitä ilmaiseksi, -tV. 

K 0 T I T A I D 6 (h) I l lmnen 
S I S Ä I s b y S . 

K I R J O I T U K S E T : 

MERKKIMIEHIÄ KOTITAITEEN ALALLA. 
1 Henry van dc Veldc, J. K. 

VEISTOTÖ1TÄ AUNUKSESTA, Y r j ö 

B l o m s t e d t . 

MITEN VENÄJÄLLÄ PUULUSIKOITA 
TEHDÄÄN, L a u r i M ä k i n e n . 

SUOMALAISIA LUONNONVÄRIRESEP-
TEJÄ. 

U U T I S I A J A N E U V O J A : 

K U V A T : Liite: 

YKSINKERTAISEN TYÖHUONEEN KA
LUSTO. Suom. yi. kasit. yhd. kilpai
lusta A r m a s L i n d g r e n . 

Tekstikuvia kirjoituksiin ..Merkkimiehiä 

kotitaiteen alalla", „Veistotöitä Aunuk

sesta" ja „Miten Venäjällä puulusikoita 

tehdään, sekä alkukuvia. 

G. W. SOHLBERG 
Uiike p e r u s t e t t u 1876. 0 T l E L S I N K l • Uiike p e r u s t e t t u 1876. 

Lä^i- JQ Peltiteosten tehdgs. 

Valmistetaan kaiken muotoisia messinki, vaski, sinkki, y. m. le-

vystä TAIDEHELOITUKSIA, KORISTEITA, ORNAMENTTEJA piirustusten 

mukaan mitä huolellisimmin. RAKENNUS .sekä KORISTETAKEITA ynnä 

niiden sinkkausta. 

Varastossa on valmiina: KYLPYAMMEITA sinkki- ja rautapellislä, 

PALORUISKUJA montaa eri kokoa, Anderssonin patentteerattuja ILMA-

VENTTIILEJÄ y. m. y. m. 

Hintaluetteloja lähetetään pyynnöstä sekä kustannusarvioita. 

Työ hyvä. 

Kotitaiteen 
saa liitteineen S. Teollisuus

lehden yhteydessä tilattuna 

10 mk:lla Helsingissä ja 10 

mk. 50 p:llä maaseudulla. 

Johdatus galvaanisten sähkö
laitosten asettamiseen 

kirj, Juho Fjolmsten. 

30 SIY., hinta 50 p:niä saadaan 
tilata toimitukselta. 
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UUTIS- JA NEUVO-OSASTO. 

Kansainvälinen koristetai-
teellinen näyttely Turinissa. 

Ensimäinen kansainvälinen koristetai-
teellinen näyttely, jonka esineiden tulee 
olla uudenaikaisia, on äsken avattu Tu
rinissa. Virallisesti ja valtionapua naut
tien esiintyvät vain Saksa, Itävalta, Unkari 
ja Hollanti, mutta useimmat muut Euroo
pan maat ynnä Jaappani ovat edustetut 
suuremmilla tai pienemmillä yksityisten 
taiteilijain tai toiminimien lähettämillä ko
koelmilla. 

Ulkomaisten lähteiden mukaan olemme 
siitä tilaisuudessa mainita tarkemmin seu
raavaa : 

Täydesti kansallisen vaikutuksen tekee 
Ruotsin osasto — kertoo eräs Miinche-
niläincn lehti. Mitä Ruotsissa nykyisin 
luodaan arkkitehtuurin ja taideteollisuuden 
alalla, on mitä huomattavinta, ja Turmin 
näyttely antaa jokaiselle käsityksen tästä. 
Boberg on edustettu muutamilla hyvillä 
kuvilla hauskoista rakennuksistaan. Ruot
salaiset porsliinitchtaat Rörstrand ja Gu-
stafsberg ovat näytteille panneet komeita 
kokoelmia. Rörstrand esittää etupäässä 
tummanmustaa kiiltoporsliiniansa. Ke-
ramikilla on ensi sija tässä Turjnin näyt
telyssä, niinkuin laita on muutenkin nykyi
sessä taideteollisuudessa. Korulaseja, jotka 
täydesti kykenevät kilpailemaan tunnettu
jen tehtaitten Daum Freres' ja Gallonin 
teosten kanssa, clleivätpä niitä voitakkia, 
on Reijmyren osakeyhtiöltä Reijmyrestä 
Ruotsissa; luonnokset ovat Anna BQ-
bergilta. 

Metallitöitten alalla näyttää Ruotsi ai
van taiteellista luomiskykyä omaavan: 
Christian Eriksonin pronssityöt, etenkin 
ovenrivat, ovat kerrassaan hämmästyttä
viä; esim. muuan ovisaranta, missä maassa 
makaava tyttönen kurkistaa läpi avaimen-
reijän — tähän saakkahan ei tällä taide
teollisuuden alalla ole tottunut tapaamaan 
mielikuvitusvoinian tuotteita. Myöskin 
,,Yhdistyneiden taidevalimojen osakeyhtiö" 
on näytteille asettanut alkuperäisiä oven-

J. E. HEDENIN 

Urkuharmoni-
tehdas * TAMPE

REELLA 

Varastossa URKUHARMONIA 
koteja ja kouluja varten. 

HUOM.! Teokset palkittiin Pariisin Maailman-
- näyttelyssä vuonna 1900. HUOM.! 

7 

A- H o i s t i Takomatehdas 
Helsinki, Uudenmaank. 18 Erikoisliike rakennustarpeila värien, kuten 

— Telefooni 7 G7 — Porras- ja Balkonkikaiteita, Rauta
porttia, Rautakoristeita y. m., y. m 

r «* 
T. JÄRVELÄISEN 
pyytäkää aina hinta- laatimia uusia mallikokoelmia, mallipiirustuksia, työ-

luetteloita! kalustoja, sorvikoneita ja höyläpenkkiä käsityönope-
Kalustoj y.jn vai- l u s l a Y a r k n s a a ( i a a P i tilata joko kokoelmain laati-

den rjoyrynik- i a l l a itseltään tai akateemisen kirjakaupan sekä 
karitehdas. ^ansanopettajain osakeyhtiön Valistuksen kautta. 

•S 
KIINALAISTA TPFXA 

lAKLLLAOUKKAjjIUIMPP. 

r 
Häkli, Lallukka ja Kumpp. 
z^z: Tukkukauppa Wiipurissa -=^=. 

suositta muitten tavarainsa ohella 

t o d e l l i s e s t i h y v ä ä 

Ceetä, 
j o t a o n s a a t a v a n a k a i k i s s a h y v i n v a r u s t e - <̂ -

t u i s s a k a u p p a p u o d e i s s a . 

Jokainen käärye on varustettu vieressä olevalla leimalla 
Ja tavaramerkillä, sekä sisältää tutkimustodlstuksen. 

-A 
f, 
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) • m 'f 10 
— perustettu 1842. — 

Tehdas on vieläkin 
lisännyt jo ennestään 
suuremmoisla monityy-
listen kaakeliuuniensa 
näyttelyvarastoa suu
rella joukolla somia j a 
mitä muotikkaimpia, 
uusaikaisimpia malleja, 
joihin piirustuksia ovat 
tehneet maamme ete-
vimmät taiteilijat j a 
arkkitehdit. Rakenta
vaa yleisöä pyydetään 
muistamaan käydä 

näyttely huoneistois
samme tehtaalla. 

- , ^ 

Raitio vanut scisattuvat 
jnuri portilla. 

Tilauksia suoritetaan no
peaan. 

Hinnat kohtuulliset. 
Kustannusarvioita pyyn

nöstä. 

WiIIi. Ani lste inn 

Tehdas-Osakeyhtiö. 

lukkoja ja pronssitöitä. Komeilla puu
leikkauksilla, jotka muistuttavat paraimpia 
rcnessanssitöitä, koristettuja huonekaluja 
on huonekaluliike Max Sachs Tukhol
masta lähettänyt näyttelyyn. 

Englanti, „modern style'n" varsinainen 
kotimaa, on lähettänyt pääasiallisesti kuu
luisan koristetaiteilijan Walter Cranen pii
rustusten mukaan tehtyjä taideteollisuus-
esineitä, niinkuin rakennusehdotuksia, mo
saiikkeja ja koristuksia, tapeetti- ja kuto-
musnäyttcitä, savenvalu- ja metalliteoksia, 
emaljitöitä j . n. e., mutta ihmeellistä 
kyllä, ci yhtään huonekaluja. Tämän ta
vattoman lahjakkaan miehen monipuoli
nen kyky esiintyy näyttelyssä koko kim
moisuudessaan. 

Belgia asettaa näytteille täydellisiä Imo-
neensisustuksia ynnä kallisarvoisia kulta-
seppäteoksia. Tämä näyttely puolestaan 
osottaa, miten suuri vaikutus Henry Van 
de Veldellä on ollut uudenaikaisen bel
gialaisen koristetaiteen kehittymiseen. 

Kaikkein „modernisin" koko näytte
lyssä on Skotlannin osasto, missä puoli
sot Mackintosh esittävät ihmeellisen mieli
kuvituksensa tuotteita. Ne ovat huonei-
densisustuksia, joissa odottamattomat, 
hämmästyttävät väriyhtymät ja omituiset 
viivasommittelut ovat tarkoitetut luomaan 
vallan erikoisia, harvinaisia tnnnelmia. 
Aviopuolisoista on mies arkkitehti, joka 
käyttää mittausopillisia kuvioita ja mitä 
merkillisimpiä .koristemuotoja, niinkuin 
metallilankoihin pujotettuja, punaisiksi 
värjättyjä munankuoria pylväidenpäidcn 
ympärillä ja heleävärisiä harsokukkia; 
rouva jälleen sommittelee matot, verhot, 

j t Joman^uonekalumakasiini 
. JYlikonkalu 4 (passasi) Helsingissä = = 

myy suuresta ja hyvinvarustetusta varastosta: kaikenlaatuisia huone

kaluja ja yerhoslimia — kaikkien tyylien mukaisia 

jfuonekalupäällysvaa-
tctta 

jdionekalunahkaa 
pegamoiöia 
Jalusiinia 
Xierreverhoja 

(i^ouleaux) 

Poimuvcrhoja 
(5tores) 

Divaani- ja 

Sänkymattoja 
ym., ym. 

€nglantilaisia rautasänkyjä ynnä 

matrasseja, tyynyjä ja filttcjä. 
W €hdolelmia ja kustannusarvioita — kaik

kien tyylien mukaisesti — annetan pyyn
nöstä. — 

Jf. jjoman'in }(öyrypuusepän-

(Perustettu 1 8 7 0 j ^ , Q ^ 

rvonttori ja jNäyttelyhuoneusta 

£innakatu 47. = 

u 
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liiionckalukanka.it y. m. mitä hicnoim-
malla muoto- ja väriaistilla. 

Ranskan näyttely sisältää mainion kai-
vcrtajan Charpentierin pronssilevyjä ja 
medaljonkeja, koristeveistoksia Rodinilta, 
koristemaalauksia Bernardilta, kultaseppä-
teoksia Laliquelto, savenvaluteoksia Bi-
gandilta j . n. e.; huonekaluja sen sijaan 
on vähän. 

Hollannin osastossa ovat harvinaisen 
hienot ja samalla yksinkertaiset saven-
valutcokset päänähtävinä: toiminimi Ro-
zenburg on pannut näytteille kuuluisia 
posliinitavaroitaan, lientoja ja kevyitä kuin 
ilma; sen lisäksi on Hollannista huoneen-
sisustuksia ja erilaisia taidetcollisuusesi-
neitä. 

Saksan laaja osasto sisältää kaikkia 
mahdollisia tuotteita koristetaiteen eri 
haaroilta; mutta kun „uusi taide" Sak
sassa enimmäkseen on belgialaisten ja 
englantilaisten aiheiden matkimista, ci tä
mäkään näyttely sisällä paljon erikoisesti 
siitä eroavaa, mitä mainituissa osastoissa 
nähdään. 

Unkari on laajasti ja komeasti edus
tettu : paitsi uudenaikaisia huoneensisus-
tuksia tarjoaa tämä näyttely kauniita 
emaljikoristeita — tämä teollisuus on 
Unkarissa ikivanha — applikatsiooniom-
peluja, nahkaplastiikka-, pronssi- ja ho-
peateoksia, halpoja ja käytännöllisiä lasi-
ja savenvaluteoksia j . n. e. 

Itävallan osasto ei ollut vielä valmis
tunut avajaispäiviksi. Samaten Jaappanin 
hienoa taideteollisuutta sisältävä osasto. 
Norja on pannut näytteille kutomateok-
sia, fajanssitcoksia ja muutamia koriste
veistoksia. Tanskaa edustavat ainoastaan 
kuniiik. tanskalaisen posliinitehtaan ko
koelma sekä Pariisissa sijaitsevan toimi
nimen Ring ja Gröndahlin huoneensisus-
tukset. 

Suomen osastosta, jonka piti täällä 
myöskin olemaan, emme ole saaneet mi
tään tietoa. 

r-; 

polttakaa ainoastaan alkuperäisiä 

„3sänmaa" 
paperrossia, jotka valmistetaan hienosta Cur-

kin tupakasta. Tjinta ainoastann 25 p. laa

tikko. 

tupakkatehdas »Jenniä" 
— Helsingissä. — 

Celef. 26 64. 

SKg* karttakaa Viipurilaista jäljennöstä. 

JVIäl<isen Tehdasliil<Q 
* Sortavalassa * 

r? 

valmistaa tunnettuja 

Urku 

harmoonejaan 
nykyajan taide

suuntaa vastaa

vassa ulko-asissa 

kuvallisia 
hintaluetleloita 

maksutta 

toisena erikois

alana jo on 20 v. 

aikana ollut kaikkien 

käsityön-ope-

tusvälineitten 
valmistus kansa

kouluille 

^Utuiset 
varastot 

i i » IMIfJllii v 
c—^ TAMPEREELLA. ̂ w-w 

Suositta hyviksi tunnetuita teoksian, p a p e r o s s e j a : »Union»-, »1900»-, 
»Virginia»-, »Pynnikki»-ja »Viel' uusi päivä kaikki muuttaa voi» sekä P ippu-
t u p a k k a »Tampereen vaakuna 1'rima» ja »1'ropeerari».— Huuli n u u s k a a . 
Valmisteet ovat hienointa turkkilaista tupakkaa. 

Kaikki paperossit imukkeilla varustetut. »Tampereen vaakuna 1'rima'n» 
polttajat saavat piipun joka Vi ja ' / 2 kartuusille ilmaiseksi. 

UUTTA ! „ ideal" „Monopol". 

S 

I 

jg]H5H5H5g5H5E5H5E5H5H5H5H5H5H5B5H5E5S5g5E5E5g5g5H5E5H5HD 

SEMENTTITÖITÄ 
suoritetaan yli koko maan. 
Erittäin ajanmiikaisimmat 
V i e m ä r i j o h d o t , lattia-, 
holvi-, porrasastuin- ja kai-
votyöt sekä navetansisus-
tukset. Mosaikkitöitä y. m. 

Kolttuullisnt hinnat. 
Työn kestävyys taataan. 

jfyman & Jalonen 
HELSINKI, 

Tokank . I. 

T. 4 15. 

\B 5Ztt5Z5Z5Z53S55E525S5SSZ5ZEBSE5S5Z5Z5Z5Z5Z5Z525S52SZ • 
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Osakeyhtiö ® ^ ^ 

Ruoholahden 
J(aakeli'tehdas 

Tjesingissä. 
Valmistaa ja myy kaakeliuunia 

mitä moninaisinta lajia. <z?d 
Joukko uusia mallia, joita ovat 

piirtäneet useammat 
suomalaiset arkkitehdit. o^> 

kuvallisia hintaluetteloja pyydet öissä. 

J(onttori: Ruoho/ahdenk. 26 &x& 
puhelin 162. 

(tehdas ja Varasto: 
Ruoholahdenkatu 21. <&> 

KÄSITEOLLISUUS-NÄYTTELY. Ku
rikan kiisityöläis-yhdistykscn toimesta pi
dettiin Kurikan kirkonkyliin kansakoululla 
käsiteollisuusnäyttely t. k. 5 ja 6 p:nit. 
Näyttelyesineitä oli paikkakunnan oloihin 
nähden verrattain runsaasti. Kun kaksi 
vuotta takaperin pidettiin samanlainen 
näyttely, oli esineitä vain muutamia; nyt 
niiden luku oli 125. Näyttelyä katso
massa kävi noin 160 henkeä. Erityisen 
päätöksen mukaan oli varattu tilaa Nil
siän käsitöille, jotka erittäin kiinnittivät 
katsojan huomiota puoleensa; vallankin 
sieltä lähetetyt leikkikalut ihastuttivat ylei
söä. Se onkin uusi teollisuus, jota Suo
messa kyllä voitaisiin harjottaa, kun vain 
saataisiin kansan huomio siilien käänne
tyksi ja tarpeellista opetusta hankituksi. 
Siten jäisivät siinäkin ulkomaille suistuvat 
summat oman kansan hyväksi. 

Samoin oli näyttelyssä joukko erittäin 
huolellisesti valmistettuja ajokaluja ja nii
den osia, sekä huonekaluja, joista osa 
tävtti suurimmatkin vaatimukset. Vielä oli 

Juho Wirtasen « S Rakentajan 
. Jalkineliikkessä A suoritetaan nopeaan 
1 a i n*iwini^H. 3 1 * j a huolellisesti. -H 3 I. Heikinkatu 3 

Cb. «lulff Paperi- ja piirustustar-
pcid«n sekä Korutavaran-
Uikc « « * * Helsingissä. 

saa liitteineen S. Teollisuus

lehden yhteydessä tilattuna 

10 mk:lla Helsingissä ja 10 

mk. 50 p:llä maaseudulla. 

Ryvin lajiteltu varastoi Ra Ivat hinnat! 

TILATKAA ~*31 R A K E N T A J A " » TILATKAA 

HENRIK EKBOM & Jso varasto valmista 
työtä. 

Fabianink. 28. Puhelin 10 99. 

Verhoilija ja Koristelija 
Höyryhuonekalutehdas TT 

Vilaukset suoritetaan 
hyvin ja pian. 

Huokeat 
hinnat! 

Käsityön-opettajia ja g a L T J g t 
" S S Ä S Pnnscpän-ammattilaisia 

allekirjoittaneen, koulun johtajan välityksellä — £auri jldäkinen, Sortavalassa. 

luvallisia hintaluetteloja pyynnöstä. 

iv KOTITAIDE (A) 111. 



näyttelyssä lukuisa joukko melkein kaik
kiin ammatteihin kuuluvia teoksia, mikä 
parahiten selviää seuraavasta palkinloluet-
telosta. ralkintuomaieina olivat provasti 
B. J. Söderman, rakennusmestari Hakola, 
kaupp. J, I.evula, seppä J. 1'iigärcl ja la-
lokas J. Ala-Mieto, yliopp. nti Tyyni Sö-
derman, nti Maria Salo sekä ivat H. \Vir- 
tanen ja Naemi Saari. Palkintoja saivat: 

I:sessä sarjassa: Nilsiän käsityökoulu II 
palk. leikkikaluista ja Kurikan ajokalujen 
valmistuskoulu II palk. ajokaluista ja nii
den osista. 

2:sessa sarjassa: puuseppä Lybeck Ku
rikasta I palk. toalcttipiirongista; II ]>alk. 
puuseppä H. Ilomäki Kurikasta amerikka
laisesta kirjoituspöydästä; III palk. talonp. 
M. Paavola naisen kirjoituspöydästä; IV 
palk. torpanpoika S. Tuominen keinu
tuolista. 

3) Ajokaluista: seppä C). Hanka Kuri
kasta II palk. ajokaluista ja niiden osista: 
puuseppä \V. Jokinen 1 palk. rattaiden 
puusta; torpp. J. Kahila II palk. kärryn
pyöristä; puuseppä S. Tuisku III palk. 
samoista. 

4) Oppilastöistä; räätälinoppilas M. 
Tuomisto I palk. takista; ajokalujen val-
mistuskoulun oppilaat S. Muurimäki II 
palk. linjaaleista, E. Järvinen II palk. 
kärrynkorista ja \V. Ylinen III palk. kär
rynpyöristä; Eeva Hakkarainen Nilsiästä 
I palk. kankaasta; Selma Savolainen Nil
siästä II palk, kankaasta; Eeva Pasanen 
I palk. nuken puvusta, Selma Savolainen 
II palk. nuken puvusta; Anna Myöhänen 
III palk. kankaasta, ja Maria Miettinen 
III palk. nukesta. 

5) Kutomatyöt ja pukuompelu: Anna 
Paloluoma II palk. ryijystä; Amalia Mä
kinen III palk. ryijystä; Maria Tuomisto 
II palk. naisen puvusta; räätäli Stolt II 
palk. miehen puvusta. 

6) Naisten koristetyöt: Rosa Söderman 
I palk. sängynpeitteestä; Miina Tallqvist 
II palk. pöytäliinasta; Olga Olin III palk. 
samasta; Liisa Elfving IV palk. tarjotin-
liinasta; Tyyne Söderman IV palk. lam
punvarjostimesta. 

7) Taulut ja piirustukset: S. Hallberg 
II palk. taulusta; Juho Pihlajamäki 111 

käyttely- Varasto JCdsingissä 
Jso T^ooperlinkatu 25. : 

jVtyy halvalla aivan uusi mallisia 

kotimaisien arkkitehtien piirustusten 

mukaan Yalmisteltuja_uunia sekä 

saleja ja ruokasaleja että jokapäi-

Yäishuoneita Yarten. 

Suomer\ r^äsityöq Ystävät 
Unionink. 23 (kauppatorî  kulmassa) 
^ 3 ^ ^ r ^ r ^ r : Telef. 22 20. ^ z ^ ^ z z ^ : 

Toimittaa kaikenlaisia koruompelu- ja kutoinatöitä ja antaa 
opetusta gobeliini-, kuva- ynnä muissa kutoinistavoissa. 
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OSAKEYHTIÖ AGROS 
H E b S I N K ' -

N a h k a -
B a l a t a -
K a m e e l i h k a r v a -
P u u v i l l a -
Öljyjä j a v o i t e l u a i n e i t a . 

HIHNOJA. 
iei ta . T iv i s te i t ä y. m . y. m . 

OSAKEYHTIÖ AGROS 
H E L S I N K I . 
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O 
3 
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Nikolaink. 
- - 15 - -

Puhelin 
-2536-JOHN ERICSSON1.» 

Huonekaluliike, Puuseppä- & Verhoilijatehdas 
Valmistaa huonekaluja ja huonesisustuksia. 
Korjaa: vanhoja sekä anttiikkisia hounekaluja. 
Valmistaa matrasseja ja päällystää huonekaluja. 

Varasto alkuperäisiä huonekaluja. "3£3I Laatii piirustuksia ammattialaansa kuuluville töille 

pilatkaa S. teollisuuslehti 
vuodeksi 1902 

KOTITAIDE (A) 111. V 

file:///Vir-


Antoi Tjjjjj 
suosittaa pariisin maailman

näyttelyssä Y. 1900 . * . • . • 

• kultain etalilla *gm 
sics" W^ palkittuja • 
kaakeli- ja takkauunia. * # 

Suuri valikoima mallia 
löytyy varastossa ja uusia 

tehdään tilausten ja hxojen 

arkkitehtien piirustusten mu

kaan. _ 

S. Svensl^n Räätaliliik^ 
Yrjönkatu 16. * fuheUr\ 22 97. 

n V. W. HOLPBERG 
LiUdvigink. 5 ^ ^ E L S l H K I # Puhelin 2121 

Tekee kaikenlaisia hienompia käsintaoltuja, pai
nettuja, puristettuja sekä valettuja metalli-
teoksia kuten 

Rakennuskoristeita ja Huonekalujen silotuksia, 
Uunin ovia, Saranoita, Kahvoja y. m. kupa
rista, messingistä ja raudasta 

Kansallispuku- ja Teaatteri-koristeita, Haarnis
koja, Kypäriä, Kilpiä y. m. metalli levy
teollisuuden alaan kuuluvia töitä. 

IKs" Viitaten 27-vuotiseen ammattikokemukseen k 
ja hyvin varustettuihin lyöaseihin toivon voivani 
tyydyttää suurimpiakin vaatimuksia alallani. k 

kuvallisia hintaluetteloja HUOM.! Varastosta kuparisia ja lakkisia keitto- ja ta-
ilmaiseksi. ; lousastioita halvimmalla. 

palk., Jaakko Pihlajamäki 111 palle, piirus
tuksista. 

8) Kilpailu eri ammattien välillä: nah
kuri M. Ojala I palk. nahasta; kupari
seppä A. Sandelin II palk. teekannusta; 
leipurinsälli Klinga II palk. sokerilinnastä; 
räätäli J. Luhtala III palk. lakeista; maa
lari S. Pihlajamäki III palk. rattaiden maa
lauksesta; Maria Pilhman IV palk. kyn
nysmatoista; puuseppä H. Ilomäki ylim. 
palkinnon kirkonovista. 

VEISTOKOULUT. Urkuri O. Krookin 
y. m. teollisuushallitukselle tekemää ano
musta 500 markan suuruisen valtioavun 
myöntämisestä Oravaisten pitäjään aijot-
tua miesten veistokoulua varten, jonka 
johtajana tulisi olemaan puuseppä J. Jo
hansson, on Waasan maaviljelysseuran joh
tokunta päättänyt lämpimimmin puoltaa. 

(Whl.) 

HELSINGISSÄ, 
J . SIMEL1UKSEN L'ERII.I.ls vv.x 

KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ, 

190 2. 

V * v ' 

KC1110- j a l a -

J. Hlrvelln 
Urkuharmoonitehdas 

Tampereella 
sulkee tä ten so i tan toa rakas tavan 
yleisön y n n ä kansakoulujen joh to
kunt ien suosioon hyvän maineen saa
nei ta j a useissa näyt te ly issä palki
tu l ta teoksiansa. 

l i u o i n . ! Tn k li id 111 a n Taide- j a "Teol-
lisuusniiyttelyssä v. 1897 palkittu knn-
liiapalkiuuolla. — Hintaluetteloja lä
hetetään pyydettäessä. 

Osoite: Vellamonkatu 4, Tampere. 
Telef. 7 25. 

8 U 0 M E N V Ä R I J Ä 
VERNIS8ATEHTAAN 
OSAKEYHTIÖ 

HELSINKI ^ T W A O I N 

VIIPURI » r A N 

T U R K U KÄ3M
2

EEN 

\hfthW, 
KAIKKIA LAJIA 

EDULLISIN OSTO = 
PAIKKA JÄLLEEN 

MYYUILLE 

vi KOTITAIDE (A) III. 
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t Julius "[allberg. 
Varasto uudenaikaisia huone^aluheloja,. 

Kullatua KUPARIA, MESSINKIÄ, NIKKELIÄ y. m. 
Eri malleja piirustusten mukaan toimitetaan mitä |)i-

kimmin Tehtaalta. 

KKILAATUISIA HUONKKALUKKOJA. 

Kokkolan hyväksi tunnetta PEILILASIA määrätyissä 
suuruuksissa suuraan tahtaita. 

& & • 

Tapettia ja reunuksia 
Suurin vararasfco muodikkaita mallia. 

Loppu. ja Pinkkopaperia y. m. 

Väriä ja Vernissoja, Siveltimiä y. m. 

edullisimmin ja huokeimmiu myy 

an 

«le rn ihken -<* -{* 

Caaj ennettäviä 
Kirjakaappeja-
6 i koskaan liian isot, 
ei koskaan liian pienet 
aina tarpeeksi tilavat. 

*&- Rämät amerikalaiset 3hannc-Hir jahaapi t ovat kohoon-
pannut yhsineistä, jotka sovitetaan toistensa yläpuolelle, ja 
sivuille. « Siten kasvaa kirjakaappi sitä niukan kuin kirja
varasto. « Jlmativiit lasiovet suojaavat kirjoja. « Ylös
nostettuina, liikkuvat ovet automaattisesti. -$*• CDaimoimpia 
kirjakaappeja koteihin, kirjastoihin ja konttoreihin. -i# 6ri 
suuruuksia, tammesta ja mahongista aina varastossa. -3# 

C* CDannerheimHn Kontori, Helsingissä. 

10 
Grönqvistin talossa. 

Ijintaluettcloja ja prospekteja maksutta pyynnöstä. u 

R. E. Westerlund 
Pianomakasiini 
Helsinki, P. Esplanadinkatu 7. 

Puhel. 681. 

Suurin Erikoisliike maassamme 
Maailman etevimpien tehtai t ten 

jälleenmyyjä, jois ta mainit ta

koon 

Steinvvay & Sohn, 
Schiedznayei, 

Rud. Ibach Sohn 
y. m. y. m. 

P)elsin<}tn Casibiomo 
stiortttaa 

Koriste- ja I)immeäksi tabfcoufcsia 

Peili-, Jkkuna- ja Ovilasia, Jkkunavarjostimia y. m. 

Kuvitettuja kataloogia ja hintaluetteloja toimitetaan pyynnöstä. KOTITAIDE (A) III. VII 



I • 

Kotimaisten jo ulkomais
ten taiteilijoin laatimien 

PALKITTUJEN 
piirrustusten mukaan 

tehtyjä 

TAPETTEJA, 

FRIISEJÄ 
ja 

REUNUKSIA 
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