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Motto:

Nach der Arbeit frohc Festc.

Kcmistvisa.
Kemin ar bland alia sma ting pi vir jord
Forvisso det storsta och basta,

Ja sporj blott dc visaste vid detta bord
Du fir nog ja av de fiesta.
En blomma ar gladjen, i dag slir hon ut,
I morgon si vissnar hon redan Kemin hiller doften till varldarnas slut
HELSINGFORS
FRENCKEIXSKA TRYCKER1-AKTIEBOLACET 1911

Dess mine ar aldrig i nedan.

Nar skamtet tar ordet vid vetskapens bord
Tryck fingret mot glasen som dofta,
Lit vinet forutan onodiga ord
Forsvinna djupt inom din kofta,
Ty talar du foga, tanker du met,
Just det ar kemisternas regel
Och darfor kemisten begrundande ser
I glaset, det tysta, sin spcgel.
Hvad vore val varlden forutom kemi?

Alls intet go' vanner, jag svar det,
Kemin ger kt allt, som pricken at i,
Det enda orubbliga vardet.

Du tror det gir spirlost, si tror ej kemin,
Som vet att vir varld ar en stia.

Och nar du pi sistone lagger dig ned
Och tager farval av det hela
Och tiden den lilla for dig gir ur led
Och klockorna sorgligen spela,
Kemisten din ande forfoljer alltjamt
Var an du i rymden logerar

Han dig som ett natt och forliteligt skamt
Spektralanalytiskt studerar.

Frin kalken och fosforn uti dina ben

Ja nog! bland alia smi ting i vir varld
Kemin ar det basta och storsta

Till fluom uti dina tander,

Tack vare kemin ar oss lyckan beskard

Bestammer kemisten ditt varde alien'

att icke i evighet torsta.

Varthan du i livet dig vander.

I synd ha vi avlats och ej i kemi
-

Du kanner mahanda ibland du mar bra,

Varover du ej reflekterar,
Kemisten i dagen kan orsaken dra Din mages humor han titrerar.
Om stundom i motsats dartill en kolik

Din glattighet paralyserar,
Kemisten - pa satt och metoder si rik Ditt inre gasanalyserar.
Och filler du nangang en ledsnadens tir,
Si fingas den upp pi en platta
Och provas pi natrium, provas pa klor,
Tills du it det hela mist skratta.

Men skratta forsiktigt, ett uns ptyalin
Far latt ur din mun i det firia -

Si lar oss forvisso katekesen -

Och dock har i livet befinna oss vi
Blott som en produkt av syntesen.

FRAN UTLANDET.
Wunder des Radiums.

Das Radium, das Radium,
Das Frau Curie entdeckte,
Es ward ihr zum Palladium,

Das rings Begeistrung weckte.
Doch als sie weiter intensiv

Sucht Neues zu erfahren,
Ward selbst sie radio-activ

Mit einigen vierzig Jahren.
Und was im Laboratorium
Geheimnissvoll entstanden
Wird nun mit viel Brimborium

Posaunt in alien Landen.

Pechblende heisst der Stoff, den man
Zum Radium verwendet.

Der Frau Curie merkt man es an;
Das Pech hat sie verblendet.

Selbst mancher Weise

Das Radium, das Radium -

Besieht ein leeres Denkgehause

HOrt man die Leute ISstern -

Mit Angst und Bangen

Gefahrdet Frau'n im Stadium

-

.

Der Rabe ist ganz unbefangen

Von hOheren Semestem!
.

(mihelm Busch.)

Fragt nicht, warum zum Liebsten sie
cm

Sich leis und heimlich fortschlich?
Die viel erforschte, selbst ftlr die
Bleibt vieles unerforschlich!!
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Smanotiser.
VETENSKAPLIGT.

Misstag aro mdjliga.

F6r ndgon i
t d sedan meddelade Herr D. N. att han en
vacker morgon gjort den upptackten att n&gra f6nsterrutor
,

For en Ungre tid sedan insSndes ge-

nom Dr. Hintikkas vSnlighet till en industriell inrSttning ett prov
p& sjOmalm, som undersOktes av alia dSrvarande framst&ende
fackmSn vilka konstaterade en ovanligt ISg jarnhalt.
I och for
vidare undersOkning kvarlig provet si lange att det till fOljd av
luftkvavets katalytiska invfirkan betScktes med en vit massa,
vilken sedan fOremilet 0verst3'rts i och for vidare undersOkning till Tekniska HOgskolans laboratorier, befanns innehilla
bikarbonat si att man kunde konstatera att provet bestod av
porslin. Di harvid uppstod tanken att f3'ndet kunde vara ett
intressant fornminne Overstyrdes fOremilet i friga till vidare
granskning it en framstiende arkeolog. Denne vetenskapsman
konstaterade pi grund av de yttre konturerna, att biten i friga
harstammade frin ett antikt, men icke prehistoriskl, mera diskret
,

,

i bans atelier voro betackta med ett tjockt isskickt varen?ot
detta fenomen icke uppenbarade sig vid nSgra andra tatt in,

vid de ovannamnda belagna rutor.
Den f6r utredning av fenomenet valda kommissionen infann sig en dimmig vintermorgon i atelieren och konstaterades
di att hela saken fOrbell sig sS som av D N. framhillits.
.

En noggrann inspektion av rutoma fOretogs och upptacktes
darvid att de ifr gavarande icke frusna rutoma voro utan glas
.

,

,

,

kari.

Tyvarr kunna vi konsiaiera att den hOgst utvecklade
speciella vetenskapliga avdelningen pi kemikum fOr den nSrmaste framtiden befinner sig pS en ganska lig st lndpunkt
Den Sr namligen inrattad i kaliarvaningen
.

.

/ och f6r asiadkotnmande av riktigt tempererad punsch konstruerades av den kande spanska vetenskapsmannen dr. La Paloma
speciellt fOr denna kvill apparater fOr liga temperaturer. Tyvarr kan icke nigot patent anmalas, ty hela konstruktionen fOrefOll for mycket ver - - Wickel -1.
Natlviteten 1 Finland avtager.
Orsaken hartill torde vara den pi senaste tid av en fOr vir
inhemska industri intresserad vetenskapsman Ij'ckligen genomfOrda

syntesen av konstgjord kautschuk. UnderstOdd av sin snillrika
och praktiskt erfarna assistent, vilken utarbetat ett nytt fOrfaringssatt fOr framstallandet av hygieniska gummiartiklar av alia
storlekar, istadkom han utmarkta fabrikat, vilka i hillbarhet vida
Overtraffade de i handeln tillsvidarc fOrekommande.

Tillvirkningen kan drivas som hemindustri.
Fabrikatet har avprovats av fysiologiska institutets kaniner,
med den pifOljd att vaktmastaren dirstades nu uppskattar deras
varde med deras vikt i guld.

-
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Dessutom hava vi erfarit att barnmorskefOreningen ing&tt till
Stadsfullmaktige med anhillan om n6dhjalpsarbete.

11. -

Fran landsorten.

Palokkiin Heinavedella rakentaa Suomalainen kemiallinen O/Y

F6r avlSgsnandet av de illaluklande gaser sulfitcellulosafabrikanterna astadkomma, beslOts pi fOrslag av kemikern Johannes att

(Finska komiska aktiebolaget enl. Chemikerzeitung) viulutehdasta
voidakseen saada kaytetyksi edullisesti tarpettivalmistuksessa syn-

bygga i landet en oerhOrdt hOg skorsten. Tyvarr kunde beslutet icke
komma till utfOrande, ty fabrikanterna kunde icke komma Overens
om en lamplig plats pi vilken skorstenen skulle byggas, och vi-

tyvan hartsin.

dare fruktade man att Marsinnevinarna skulle inkomma till In-

dustristyrelsen med en klagoskrift om avlagsnandet av detta missfOrhillande.

<

F6r att samhallei mitte rensas fran odugliga element har
komitten for utarbetande av lag fOr denaturering av sprit fOreslagit, att detta bast kan istadkommas med stryknin.

Emedan syfilis kan spridas genom rakstugor, har studentkiren anstallt med. dr. Oscar sisom chef fOr kirens barberareaffir.

Till foljd av denna viktiga sociala reform raknar affaren bland sina
kunder bl. a. rector magnificus.

Vid statens komittis J6r eldfarliga oljor senaste m6te vackte
underbrandmastaren frigan huruvida icke vanligt branvin miste
anses f6r eldfarligt. Emedan de andra komittemedlemmarna erfarit av stadens politieborgmastare, att de smi hemliga eldsvidor,
som denna olja ibland efter kl. 1 pi natten mOjligen kan astadkomma, sallan fi desto farligare fOljder, understOddes fOrslaget ej.

Fran domstolarna.

Detektivpolisen harstades underrattades bar om dagen att i
ett vetenskapligt institut i staden bedrevs koppleri. Di polisen
inte ville blanda sig i andras rattigheter Overlaranades saken i
och fOr narmare undersOkning till institutets prefekt. Hirvid upptacktes att i en undanskymd vri av laboratoriet parning av en
alkobol och en glykoronsyra pigick. Di prefekten ansig att sidant icke stred mot laboratoriets ordningsregler fOretogos inga
,

,

vidare itgarder.

Fran polisen.
Emedan till den t3'ska polisens kinnedom kommit att en
stOrre sandning av det allmant kanda och begagnade fosterfOrdriv-

ningsmedlet 01. Sabinae avgitt till Helsingfors har denna polis
vant sig med en uppmaning till detektiva avdelningen harstades att fOr
de verkliga brottslingarnas uppdagande uppmarksamt fOlja med alia
fosterfOrdrivningsfall. Till ledning vid efterforskningarna meddelas
ytterligare att preparatet levererats pi bestallning av en hr Jussi H-n.
Kommunalt.

En uppsccndevdckandc uppfinning. En av tekniska hOgskolans
mest lovande elever har uppfunnit en ny och snabb metod fOr
framstallning av metalliskt kalium, som bestir uti att filtrera kaliumhydroxid, varvid kalium stannar pa filtrum och hydroxylen

varfOr ban anhiller att vederbO-iande ville utrOna orsakerna bir-

belt enkelt gar igenom.

till och fOresla medel till missfOrhillandenas avhjalpande.

Professorn i kemi har i en till stadsfullmaktige riktad petition framhillit att smaltpunkterna i motsats till hyror och prisen
pi livsmedel pi senaste tid visat en ledsam tendens att icke stiga,

Fiirestandai'cn /Hr stadens laboratorium har konstaterat att
vattenledningsvattnet innehiller alldeles fOr litet kalk. Enligt bans

uppfattning maste denna kalkbrist istadkomma en oerhOrt dilig
tandutbildning bos det kommande slaktet. F6r att fSrebygga detta,
har generaldirektOren fOr Medicinalstyrelsen hemstallt bos Jarn-

Konstig litteratur.
Kanllnit valittavat.

vagsstyrelsen att bj-gga speciella vagnar fOr transport av kalk frin

Kaniinit ne kiukkuisina buokaa:

Lahtis cellulosafabrik till H:fors.

Tuo Juho Henrik, ken han sitten on?
Niin rietasta hin tarjoaapi ruokaa
Kitaansa jos kapulan sais' itse, kelvoton!

Tyvarr kommer den fOreslagna

cementfabriken att genom detta hirda slag lida kinnbar brist pi
rimaterial, varigenom hela fOretaget ar ifrigasatt.
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Hampaita on meilla kabdenpuolen kaksi
Ja niiden viliin, peijakas, niin nokkelasti
Han ty6ntaa kapulan, ja laksi
Tyynena vaan kaikki vatsaan asti!
Spuglailla ulos jos vain joku alottaa
HSn kummiletkulla sen napaan saakka pakottaa.

Magistrar ocb docenter
Och flitiga studenter,
Som an pi Bbatten* vanta,
Ja, ock en fotograf.
:,:

Aja - &ja, ija

&ja

Samfundet det ar bra. :,:

Itsensa Juhon kylla synkkanakin nakee:
Kun tyOhOnsa ban kolmen halvan paalle kakee
On aani synkka halla, miini r5rppyinen,
Ja tuntuu paassa melske iltainen.
Mutt' maistaisipa itse meidan ruokaa, mies!

Men en ocb ann ban nickar.

Fenkonia, isoa ja pienta - kuka ties,

Och Onskar det var slut.

Med alvarsbistra nunor
Man tolkar larda runor;
Och utav ledsnad bickar

Och sneglar uppS klockan

Han kaikki kakastaisi kerrassaan!

Lattiat ne meilla keskelta on koverot

Ty, dar finns direkt5rer
Och mdnga ingeniOrer
Och stora brukspatroner

Ja alta nakyy sielta suuret purtilot.

For vatten i sifoner

Ei konsti punssia oo suoliin pumputa;
Naa ruuat hengen viepi 3'bdelt' toiselta!

Sen, minka muunmoiset meissa muuttelee

Ocb andra larda herrar

Han hullun huolellisest' kaikki buuhtelee

I socker ocb i 01.

Ja kuuluu lyijysuoloiks' muuttavan . ..
Kaniini itsekin ban kuuluu olevan;
Korvansa pitkat, peijakas, ban kylla peittaa,
Vaan pikipadassa kun kerran Mefisto bant' keittaa
Ja sielunsa nylkee, keppiin ripustaa,
Ei ikina ban enaa punssibalvaa saa!

:,:

Ack ja - ack ja, ack ja - ack ja,

Fast ledsamt ar det bra. :,:

Men allt tar slut i vSrlden;
Och snart ar man p5 farden
Till Socis' gamla Fia

For mat och dryck att fria.
Nar man fStt 01 och supar,

Kemistsamfundet.

Se, dar ar ledsnan all.

Ty, dar finns friska gossar,
Ocb mingen en, som frossar,

Kemisternas fOrening
I den ar mycken mening.
Dar gnor man och arbetar,
Envar med mOda stretar,
Ocb efter djupa studier

Vill natt-kemi studera

Man biller larda tal.

Ty gladjen stir i tak!

Ty, dar finns senatorer
Och minga professorer,

I vin och punsch m. m.
Ocb lata tungan lOpa,

:,:

Aja - hurra, ija - hurra

For samfundet hurra! :,:

-
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Ingen humbug.

OBS.!

Svindel hos svin botas rationellt!

Dessutom uppkOpas obegrSnsade kvantiteter faeces equestres
Vid avsindandet av dessa produkter bedes om noggrann uppgift
p& vilket satt hastama blivit utfodrade.
.

Fr&n allmanheten.
En hdvlig fraga till punschfabrikanterna.

Professor der Tierzucht.

VarfOr gOras inte punschhalvorna stOrre? Genom ett stOrre
format skulle man med IStthet kunna undvika att f5r ofta aniita

SofiefrOknarnas tillmOtesgiende.

For istadkommande av jamnare vattenstrilar rekommenderar
jag min valbeprOvade str&lkastare.

Herr D. N.

OBS.l

Mansklighetens vSlgorare.

Tilt salu.

OBS.!

A...vll.

Di medlemmarna av Kemistsamfundet i sista vintras vid ett

sammantrade blevo bjudna pi. smOr och br6d friga vi hOvligast
om icke n&gon viUe bjuda oss att avsmaka kaviar. Dessutom
anse vi att ett sidant medel komme att ofantligt Oka frekvensen vid
och intresset fOr samfundets mOten.

Till salu.

1 fOljd av bristande utrymme ett stOrre parti med de mest
dyrbara terpener val desinficeradt kaninkOtt till salu.
Himalaja.

Ndgra intresserade

OBS.l

medlemmar.

Den sannolika vSderieken i morgon.

Genomgiende ruskigt och oklart. AskvSder icke uteslutna.
Overg&ende regnduscfaar.

Vindriktningen ibland pinsam.

Ba-

Ett godt preparat mot kopparslagare, obs! absolut oskadligt
fOr m&nniskor och djur, dess vdrksamhet prOvad genom minga
intyg och utlitanden
Onskas kOpa av
nigra mOtesdeltagare.

rometerstdndet ytterst diligt. Eventuella eruptioner icke uteslutna.
OBS.!

Tindstickor som sikert brinna enligt ekvationen *)

Sb2 S6 + Pb8 04 + 12 O = Sb2 Os + 3 PbO + 5S02
til! salu hos

Annonser & Diverse.

J A. af H.
.

OBS.l

OBS.!

OBS.!

Termoregulatorer och andra karl repareras omsorgsfullt och
med kSrlek av
A

11.

Undertecknad, som en langre tid egnat si godt som alia sina
krafter it omkristallisation av bromsantensyra och forty miste
anses vara mycket kunnig i denna bransch emottager avgiftsfritt
sidan syra till omkristallisation.
Obs.! Arbetet is37ftar vinnande av licentiatgrad.
J P.
,

Till salu.

mina

For undvikande- av misstag vid de mest komplicerade tentarekommenderar jag mina i allo beprOvade korrektions-

.

baron.

tabeller.
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A. af H.
Profet.

*

) Rcdaktionen garamerar icke riktigheten av denna formel.
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