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Tölö Sockertruk uppköper lönnved i

parti och minut för att därur i lönn-

dom tillverka lönnsocker.

KEMIST, van att hugga i sten, erhäller

förmänlig anställning vid Renlunds

stenlalDoratorium.

Lokaler uppvärmas effektivt och "billigt.

LARS WILLIAM ÖHOLM.

Generalagent för Nernsts värmeteorem.

Chilesalpeter kan ersättas med dynga

gripen ur lüften av Industrins Central-

la"boratorium.

Van lagermästare erhäller förmänlig an-

ställning för omlagring av dubbel-

hindningar i kamferderivat.
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FINSKA KEMISTSAMFUNDETS
GLADJANDE

MEDDELANDEN

utkomma varje kvartsekel. Bidrag till nasta
nummer torde med det snaraste, senast fore den
1 december 1941, insandas till den annu obe-

fintliga redaktionen.

HELSINGFORS
TIDNINGS- OCH TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI

1916

Kemistvisa.

Kemin ar bland alia sma ting pa var jord
Forvisso det storsta och basta,

Ja sporj blott de visaste vid detta bord
Du far nog ja av de fiesta.
En blomma ar gladjen, i dag slar hon ut.
I morgon sa vissnar hon redan -
Kemin haller doften till varldarnas slut

Dess mane ar aldrig i nedan.

Nar skamtet tar ordet vid vetskapens bord
Tryck fingret mot glasen som dofta,
Lat vinet forutan onodiga ord
Forsvinna djupt inom din kofta,
Ty talar du foga, tanker du mer,
Just det ar kemisternas regel
Och darfor kemisten begrundande ser
I glaset, det tysta, sin spegel.
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Vad vore väl världen förutom kemi?

Alls intet go' vänner, jag svär det,
Kemin ger ät allt, som pricken ät i,
Det enda orubbliga värdet.
Frän kalken och fosforn uti dina ben

Till fluorn uti dina tänder,
Bestämmer kemisten ditt värde allen'

Varthän du i livet dig vänder.

Du känner mähända ibland du mär bra,

Varöver du ej reflekterar,
Kemisten i dagen kan orsaken dra -
Din mages humör han titrerar.
Om stundom i motsats därtill en kolik

Din glättighet paralyserar,
Kemisten - pä sätt och metoder sä rik -
Ditt inre gasanalyserar.

Och fäller du nängäng en ledsnadens tär,
Sä fängas den upp pä en platta
Och prövas pä natrium, prövas pä klor,
Tills du ät det heia mäst skratta.

Men skratta försiktigt, ett uns ptyalin
Far lätt ur din mun i det fria -

Du tror det gär spärlöst, sä tror ej kemin,
Som vet att vär värld är en stia.

Och när du pä sistone lägger dig ned
Och tager farväl av det heia

Och tiden den Ulla för dig gär ur led
Och klockorna sorgligen spela,

Kemisten din ande förföljer alltjämt
Var än du i rymden logerar,

Han dig som ett nätt och förläteligt skämt
Spektralanalytiskt studerar.

Ja nog! bland alla smä ting i vär värld
Kemin är det bästa och största.

Tack vare kemin är oss lyckan beskärd
Att icke i evighet törsta.
I synd ha vi avlats och ej i kemi
- Sä lär oss förvisso katekesen -

Och dock här i livet befinna oss vi

Blott som en produkt av syntesen.

® <® #
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Visa.

Av allt vad skaparn gjort i preparat
kemisten är det bästa koncentrat.

Vi vägt en mängd här uppä kemisk vag,
förbi de taga mä i brokigt tag.

En skräck för mal och odjur här i stan
är kamferfältmarskalken Herr Aschan.

Centralt intresse för kemin han väckt,

vär ungdoms skräck, vär stränge Herr Prefekt.

När man sig lättar efter möteskväll,
för kvävet intresserar sig Rindeil.
Han gläder sig, ty han är desperat,
da kväve icke fäs ur gas-sulfat.
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I fotografiskt skimmer syns kemin
da objektivet riktas av Nyblin.
J.

Aschan av silvret uti marker tvä

pä Myntgatan i stillhet alstrar smä.

Kemi av jordbruk gör professor Wendt,
och guld av skogar gör han ock, som känt.
Metallurgin snart ställs pä egna ben,
blott Borgström flitigt hugger uti sten.

I födslovändor vrider sig Palmen
var nyfödd tanke synes än sä klen.
Men Bergman smäler ät vad han har fätt,

ty vattnet rinner ymnigt, klart och gott.

I ett med aluminium renat bad
,

syns formerna sä skönt pä var najad,

med klor han dödar varje ilsket djur,

och minskar fosterländsk koli-kultur.

Sötnosar kräves mycket här i stan,

för dem nog sörjer alias vär Alfthan.
Snart uppä Tölö socker görs av lönn,

ty räven funnit bäret surt i rönn.

- 7 -



Geitlin arbetar uppä sträng kontroll,
men stundom vetenskapen kammar noll.
I punsch och smör och honung »und was sonst"
gör Valmari en liten kemisk konst.

Men härav blir ej nän storindustri,
där fosterlandet lyckosamt kan bli.
Blott Hirn kan giva fosterlandet mat,
da han ur Statistiken gör sulfat.

Frosterus tänker »kyllä vielä vois
slä tegel överallt och uppä Ois",
men konkurrens han har i Herlitz fin,

som med en guldkant pryder sitt porslin.

I Häggmans magasin är bra att ha
en vattenspecialist som Routala.
Längt bättre vore dock att sätta dit
en rask Juslin, som fabricerar sprit.

Jim Östling skall slä mynt utav kemin
och koppla element till medicin.
Pä koppleri är svärt att bliva fet,

sä lär oss Hällström, samfundets profet.

Med nobel min och oljad elegantz
i svavelsj/m dansar Segercrantz,
med sin kontaktsubstans han tror sig visst

ge stoff för Protokoll ät Walter Qvist.

Rätt mycken smörja tryckt vär redaktör,
snart han i Äbo mera smörja gör.
Och Aura-äström än sä svag och klen
skall ljuda bred och kraftig som forsen.

Vi dessa ord för eftervärlden fällt,

en källskrift mä de bli för Edvard Hjelt,

dä han pä kunskap och pä minnen rik,
ristar värt samfunds sekelhistorik.
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Ätomipainon kerran tietää tahtoi muuan nuorukainen
Termistä tapaa käyttäin, 6.4 kautta lämpö ominainen
Kalorimetrin kuntoon laittoi

Ja käsikirjan lehden laittoi,
Miss' oli kaava

, julman pitkä aivan.
Näin hikipäisnä koki suuren vaivan.
Hän aineen punnitsi ja mittas lämpötilan
Mutf sana Rührer

, sekoittaja aiheutti pilan.

Hän mietti
, raapi korvantaustaa kovin:

Tääll' eihän vaakaa
,

mihin minä sovin.

Niin käy hän vihdoin luokse assistentin vaakaa voiteloipi
Miss' itsensä hän punnita myös voipi.

Miks' painoanne tietää tahdotte nyt juuri"?

»Kun käsikirja sanoo: virhe tulee suuri
Jos sekoittajaa oteta ei laskuun.
Sen itse sekoitin." Näin lausui pannen kädet taskuun.

Sörnäsbon Trägas.

Man ofta hört talas om Sörnäsbon Trägas
Och om dess bedrifter man mycket hört sägas.
Det sägs att han stinker, är mager som fä
Och därtill ännu bade giftig och rä.

Han alltid blott längtar att fä sig en sticka
Da lyser han upp eller börjar han hicka.
Om vintern han huttrar och fryser med flit

I hopp om att fä sig en duktig klunk sprit

Med smörj man rätt ofta fätt odägan tukta
Da han sluppit lös och sig dristat att lukta.
Men skymfar man, säger han fräckt va befalls?
Geitlin har ju sagt att jag ej luktar alls!

Om ute pä gatan han vill promenera,
Man önskar att han skall sig stärkt parfymera.
Hälst vill man att han till värt samhälles värn

Ej släpps ut att gä, utan hällas i järn.



Nog skänker han ofta allvarligt bekymmer
Da ifrän servisen han obemärkt rymmer,

Det sägs att helt tyst han till främmand har gätt
Fast han bade klocka och ringledning fätt.

Han har Auer-strumpor och Jena cylinder
Och tyckes för honom ej finnas nägot hinder
Att uti ett badrum helt glimrande glad
Fä hjälpa en skönhet att taga ett bad.

Han gläds att vara stadsköksornas flamma
Och tycker att det är för honom detsamma
Om lägan befinnes rätt blyg och rätt sv§g
Blott han bliver använd

, till köksans behag.
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Gentrallaboratorict och dess uppgift.
(Insänt av en intresserad landsortsmedlem.)

Kemin har fätt

en härlig lott.
Frän landet och frän stan

man för dess krav

miljoner gav
pä upprop av Aschan.
Till arbetsal

i fin central

nu John Palmen man sänt
Där skall han snart

med hisklig fart
fundera ut patent.

Med fina knep
ur allsköns skräp
man dyra varor fär,
och ur sulfit

skall göras sprit,
varav man illa mär.

Ur luftens gas
snart kväve tas,

ur tallfett fär man smör,

av härd granit
fäs god kainit,
ur allting guld man gör.
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Men detta allt
jag tager kallt
mitt hjarta ej det ror.

For var kemist
det finns en brist

,

som trist gor vart humor
.

Oor icke gull,
men gor mig full
for mycket nu jag tal,
av denna saft

,

som ej har kraft
,

och saknar alkohol
.

O
, Jonka tag

v&rt rad i dag
gno pa med valdig flit
Arbeta kackt
och gor helt frackt
at fosterlandet sprit
Oiv utan sol
kraft at vart 61

och borttag spritens brist
och visa att

karl for sin hatt
ar varje finsk kemist
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j ofiser.

Inhemsk koppartillverkning.
Enligt ett meddelande av
ingenior Herlitz sysslar

man for narvarande pi Arabia energiskt med tillverkning av koppar.
Avensi fas fat.

A. B. Hall-i-oss torde oka sitt aktiekapital till 10 miljoner
i syfte att upptaga en ny tillverkning,

varom

foretagets kemist f£tt njuch. Avsikten ar, att forvandla de illaluk-
tande gaserna fr&n sulfatfabrikerna till en for virt folk val agnad
national-parfym.

Livsmedelsfdrfalskningen.
Senaten torde tillsatt en ko-

mite, som erhSllit i uppdrag
att utarbeta straffbestammelser for fortaring av punsch med mindre

an 16% alkohol. Ordforande ar Dr. Homen och som expert har
herr Daniel Nyblin tillkallats. Komiten torde enats om att foresli
dodsstraff.

Papper ur torv.
For oss har forevisats Polokangas metod,

varigenom toilettepapper formedelst ett
enkelt handgrepp kan ersattas med torvstro. Torkar pi 10 minuter.
Patentet torde sti till salu.


