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FINSKA KEMISTSAMFDNDETS

GLADJAN D B

MEDDELANDEN

Vetenskapligt annonsorgan med gamla traditioner.

U t g i v e n vid lamplig tidpunkt av en liten ansvarslds redaktion.
Prenumerationspris: cif Societetshuset gratis.

dvriga pris: efter fortj5nst.

ANNONSER OM TJANSTER.

Alk e mi s t,

van att gora guld, far framtidsplats vid

Fin lands Bank.

Spranglarda,

gas-kiga kemister sokas till krigsprovningsanstalten
a Harakka.

OBS.! Standigt tillfalle att gratis flyga i luften.

Abo ingenidrbageri och kemiska exportanstalt

Producerar valpressade kemister och cellulosister
for in- och atlandets behov.

Stor export till varje betydande centrum i U.S.A.

FestkSseri.

Vart samfund fyller fyrtio ar. Jubileet firas dock i storsta
stillhet i den trangre familjekretsen. Som kant roas emellertid
fylleristsr, aren stillsamma sadana, enligt gammalt gott recept,
som annu galler pa apotek i Finland, med Wein, Weib und Ge-
sang, eller fritt oversatt sprit, sang och sotnosar. De sistnamnda
aro redan narvarande, sangen adla kanslor xfOder nagot senare,
darfor taga vi forst spriten pa bordet.

For flertalet samfundsmedlemmar torde detta amne vara

ratt bekant bade till sina yttre och inre egenskaper. For att
emellertid de, som annu ej inforlivat amnet med sitt intimaste
jag, ma ratt uppskatta denna gamla kemiska forening, som fyllt
mycket mera an kemistsamfundet, har redaktionen vant sig
till en sprituell samfundsmedlem, som efter en spritistisk seans
levererat foljande sprittande kemiska karaktaristik.

Spriten, aven kallad etylalkohol, C2H5OH, ar en lattrorlig
lattflyktig vatska, med utpraglad spritlukt. Den har den var-
defulla egenheten att meddela alia dessa sina egenskaper at
dem som indrankts med amnet. (Plats for kontrollforsok.)
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Den kokar vid 78°, men destiJlerar dock markbart aven vid

rumstemperatur. - Spriten fryser aldrig och anvandes darfor
som varmekalla vid ihallande uteliv.

Spriten har egenskapen att latt avdunsta fran oppna skap
och djd. pa grund av sin stora kemiska frandskap till manskan.
- Omvant avdunstar emellertid aven spriten langsamt fran
manskan, sedan overmattningsgraden blivit uppnadd; da krop-
pen ogarna avger spriten ar avdunstningen forenad med obe-
hag och inverkan flyttar sig till andra delar av kroppen. (S. k.
bakrus.) Jamviktslaget vid hela processen ar over huvud myc-
ket svart att uppna.

Spriten anvandes aven av en del blandad med vatten och
andra overksamma amnen. Dess inverkan ar darvid densamma

som i koncentrerad form, men betydligt svagare.
Spriten ar brannbar, vilket aven ar fallet med den utspadda

losningen, s. k. brannvin, och kan darfor vid oforsiktig anvand-
ning orsaka elakartade brandskador for livstiden, framst pa
nasan.

Spriten framstalldes forr av s. k. spritpatroner, ett slags
blodsugande parasiter, som levde pa folket. Numera framstal-
les spriten pa hederligt kemiskt vis av en annan ra produkt,

melass, eller enligt senaste ron i en fiffikus hjarna av sagspan.
Spriten kristalliserar vackert i silverglansande rombiska

kanistrar och forsandes vanligen i sadan kristalliserad form.
Spriten ar ett mycket nyttigt amne och anvandes till foljd

harav till manga andra andamal. For att ytterligare oka dess
spridning har i Finland stiftats en s. k. forbudslag, som forbju-
der medborgama att titta snett pa spriten, och som pa ett ef-
fektivt satt tvingar envar att sjalv framstalla och lagra sprit.

Kemiskt kvade.

Gammal, hand rnelodi.

Vdrt samfund har seglat for gynnsamma harar,
vdrdigt det nu fyller fyrtio varar.
Klokt ha vi levt - och da lange till dess
oss gores behov av herr Steinachs process.

Bland dem, som var pappor och samfundet fodde,
ddrpd det rikligt med barnbidrag stodde
framst hyllas hederskemisten Aschan, v

en drekront pater, terpenernas khan.

Sen bor vi tdnka pa bergsrddet Socker-
Anton, som viktig kemistmedlem ock dr. -
Nedgrdvt i forden sitt pund har Rindell;
det avkastar frukt till hans dlderdomskvdll.

I samfundet ordet nu fores av Jimmen,
som ju ar prima, men krdnglar med pimmen.
Han gor pa Medica trdget Maltol
och sdljer fenolftalein som Laxol.



Centralkokets Bergman sin labb dirigerar,
flitigt han papers ddr ock producerar.
Evigt hans namn blir tack vare det tal,
som anger den klormangd, som fordras per bal.

Med Freud i Verwandschaft herr Wahl stdndigt vaxer,
bdda ju syssla med allt slags komplexer.
Han vet besked nog om blodets kemi
och ger silikatmolekylerna pli.

Atomerna sitta i fasa for Wasa-
stjerna, som stdndigt bland dem synes rasa.
Stundom han frilov ger en elektron
och saljer vid Espen da sin grammofon.

Fran Abo till Hdfors pd torstsldckningstripper
Fiduli reser, sd ofta han slipper,
talar om spektra och basiska salt.
Oss syns - tamme fasen - han vet nastan allt.

Vdr kemiska teknologi foretrader
Hirn har, och Qvist uti Abo med heder. -
Him odlar kaktus i bredd med kemin,

och Qvist skoter Hanken vid akademin.

Aptit har nog Borgstrom pd klorapatiter,
ddrjdmte kdnner han meteoriter.
Ogon, som bo under yviga bryn
han riktar pd sdnt, som har fallit ur skyn.

Som kant fordrar notboskap rdtt mycken skotsel,
vilket gor stegring i priset pd gddsel.
Oholm med bilder oss lart hur man bast

kan klara sig utan bad' kudda och hast.

Med vatten och kolsyra Idskar oss Buchen,
han ock om ddlare varor har njuchen,
talar pd motena heist om nd'n ion,

men ger den sen ph och tager en ton.
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Och langt bort i Sornds i trakten av Vanda
prdglas Arabia av uppfinnaranda.
Firman gdtt in for den ljudldsa stoln,
och Herlitz har given sin plats uti soln.

Ydrt samfund dr tvdkdnat - pris ske vdr Herre -
damerna dock blott ett fatal tyvdrr a'.
Men desto hogre vi hdja vdrt glas
och lovsjunga damernas kemiska grace.

I havsbandet, ute, ddr martallen kryper
snusas pd gaser av olika typer.
Nybergh bestdmmer forsokenas gang,
allt sker under ordlek och vindarnas sang.

Sitt namn blott gemensamt har Backus med Bacchus,
snarast for vinldv han har ndgot skackus;
for protokollet med tre drs rutin
och dymedels gor sig fdrtjdnt om kemin.

Manga kemister an borde besjungas,
dock redaktionen av det sku' betungas.
Kronikan sluta vi nu med en skdl

for vdr jubilar, som nog hurrarop tal.



ANNONSER

OBS.f Forsvarsvdnner
, skyddskdrer o.a. OBS.!

Luftbombardering, sprangning av atomer o.
a. till

branschen horande arbeten utforas traffsakert och

med kand sakkunskap.
J.

A. W a s a*
Prof.

OBS.! Nuvarande sclerotiker och blivande

Internationella kolsyrebad med for levande vasen
lampligt PH-tal, kolsyrat vatten m m. allt i flaskor
eller direkt i havet.

HavsforskningsinstUutets Buch-avdelning

Vi t a I a Vitaminer

sandes prompt per radio och flygmaskin.

G
.

v. W.

Mingarig praktik i alia branscher

OBS.I Diplomater! OBS.f
All representation s&val av elementar art som
for invecklade fOreningar utfOres diskret och med
kand verve.

/ P.
Baron

OBS.! Giftaslystna OBS.!

Laten provdraga Edra kontrahenters forlovnings-
resp. vigselringar fore resp. tillfallen, som harige-
norn bliva billigare an senare.

Joh. A.
Edsvuren provdragare

Vetenskapligt nytt.

Nya flaktar over kemikum.

Sedan det framgatt att studenterna vid Universitetets ke-
miska laboratorium en langre tid varit i avsaknad av nodigt
luftombyte, och bevisligen svara konflikter uppstatt genom att
studenter vid narbelagna arbetsplatser icke kant igen varandra,
pa grund av den tjocka som ratt i arbetssalarna, har hos konsis-
torium en anhallan gjorts om friska flaktar for kemins framtid.
Med anledning harav har laboratoriets prefekt haft en s. k.
drag-speach med universums arkitekt, betraffande fragans
ordnande. - Enligt vad redaktionen inhamtat komma nagra
nya ventilatorer, vilka med all sannolikhet skola rotera medsols,
att uppstallas pa vinden. Detta nya dragplaster for studier i
kemi, vantas verka sa formanligt pa luftvaxlingen i huset, att
den roda alarmlampan i nedersta korridoren kommer att fa
karaktaren av stormvarningssignal. Enligt herr Sundstroms
iitsago skall varje lukt- och rokmoln, som pa nagot satt alstras
pa arbetsplatserna, omedelbart forsvinna i dragluckan »som en
flakt bland Libaus officerare». Det nya dragspelets storsta for-
tjanst bestar dock dari, att iiven avhandlingar numera kunna
ventileras a kemikum.

Aterigen nya element.

Vid Tekniska Hogskolan har enligt forljudande upptackts
92 nya element. - Samtliga befunno sig i en kallare och voro
av Hellesens valkanda fabrikat.

Tekniskt nytt.

Ny oorganisk industri i Finland.

Pa grund av den standigt stigande efterfragan pa vatejoner
for olika andamal har ett konsortium projekterat en vetekvarn
i Helsingfors. Metoden torde vara hogmodern och grunda sig
pa en sprangning av vatekarnan, varefter de fina partiklarna
med transportorer foras till laddningsverkstaden, dar de pa
elektrisk vag forses med onskad laddning.
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Brottmaisnotiser.

Ny undersokning i Tattarmossg&tan.

Sedan Kemistsamfundet narstaende kretsar inblandat sig
i Tattarmossmysteriet, har ny fart i undersokningarna kunnat
konstateras. Enligt vad redaktionen inhamtat lar bl. a. Moss-
kulturforeningen ha ett finger med i spelet. Aven flere kanda
geologer ha av Malm-fynden lockats till platsen, och torde de
hava faststallt, att fynden harrora fran tiden efter senaste ned-
isning.

Stadens laboratorium for sanitara undersokningar har ater
framhallit, att hallbarheten hos likdelarna hogst antf.gligt be-
ror pa en avseviird halt av bar-vatten, harrorande fraa Saaren-
heimos kanda fabrik pa omradet, A/B As barhus.

Vad i Ovrigt de tidigare skedena av undersokningarna be-
traffar, lara medicinarna fortfarande hava sitt huvud for sig,
medan polisen visar sig liknojd och ar lika huvudlos som i borjan.

Kommunalforvaltningen.

Ny expertis i fr&gan om Kaisaniemidamm.

Da det visat sig att vattnet i Kaisaniemi famosa bassang,

alia minutiosa forsiktighetsmatt till trots, jamt och standigt
filtrerar ut genom betongbottnen i den omgivande jordarten,
har stadens maktige som sakkunnig i fragan beslutat anlita
en av Forsvarsministeriets experter pa damm-filter.
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Konstspalten.

Nytt biopalats oppnat.

Den bioalskande delen av samfundets medlemmar uppmark-
samgores pa att ett nytt modernt biopalats oppnats vid Vastra
hamnen, i den ostligaste delen av Helsingfors. Huvudrollen
spelas med kand fart av prof. Virtanen med benaget bistand
av herrar zy-maser och darner ko-enzymer. Ett hedersom-
namnande fortjanar den medspelande Bobban for sina enasta-
ende prestationer. Denna far sin utbildning i institutet och
utfor sedermera allt s. k. lopande arbete i ostfabrikerna, dar
han ingalunda slar hal i sidan utan tvartom i osten. Undra pa
att han aven ar i smoret hos konsumenterna.

Fr&n affarsvarlden.

Finska marken undersokes.

Med anledning av finska markens fortgaende forsamring
har vid Statens markforskningsinstitut en ny markforbattrings-
avdelning grundats, till vilken kallats de, som gjort sig mest
bemarkta pa godselns och agrogeologins fait.

Sasom chef torde aggrediterats den kande jarnvagsbank-
mannen, dr. Thord Brenner, som f. n. overvager olika atgarder.
Da den godsel, som prof. Jansson bade i tal och i praktiken
presterat knappast skulle upphjalpa marken, utan snarast
skulle verka for-kvavande, torde dr. Brenner vara betankt

pa att anlita den utvag, som tidigare ofta av honom anvants
for att uppna nodig stabilitet hos marken, namligen sprang-
ning, i detta fall av statsbanken, med dynamit. Denna atgard
vore samtidigt agnad att stimulera den inhemska sprangamnes-
industrin. - Osakert ar emellertid om man erholle motsva-
rande valuta harfor.



Nytt bokforingstrick.

Enligt vad redaktionen fran fullt tillforlitligt hall erfarit
kommer A/B Arabia porslinsbolag att i nasta ars bokforing
benamna produktionsokningen kdrlvaxt.

Hedrad finlandare.

Aven Sverige har sina svarigheter och da man trots sokande
med tandstickor och lykta ej kunnat sprida ljus tillrackligt
har nagra langsynta kemister inkallat sasom expert dr.

Lennart

Forsen fran Lappo Cementfabrik for att skapa fastare grunder
for den vacklande svenska kronan. Arbetet torde vara plane-
rat efter helt nya formler.

Vetenskapen och Livet.

Jay vdnne jag vore den lyclcliga agarn
till Aladins lampa och anden dari.
Jag slculle sld whisky i Jcromnickelbdgarn
och kalla pd anden och sporja kemi.

»Hdr andef Tag plats ddr i buffelskinnsstolen,
besvara min frdga du allvetare.
Vem anger den rdtta strukturn hos bensolen
av herrarna Ladenburg, Claus, Kekule?

An mer vill jag veta om jod och selenium,
formds till forening i jordisk miljo;
om Meggers har rdtt - att man har funnit rhenium,

om manniskan for evigt ar domd till att do?

Dock innerst - egalt kan det ddr for mig vara,

en framtid far ddrom nog sdkert besked.
Men en sak du mdste nu genast besvara -
om Kymmene aktier i morgon gd ned?

Sportnytt.
Vid den senaste landskampen i kemi utgick, sasom tidigare

meddelats, Finland som overlagsen segrare. Vi aro i dag i till-
falle att komplettera vart reportage fran matehen med ett
»sett och hort» bland deltagarna:

Amberger: Fick ej korn pa malet.
Aspelund: Kom i gang forst nar jag blev varm i konstsilke-

trikaerna.

Bjorksten, Johan: JAG anser att den klassiska organiska
kemin har spelat ut sin roll.

Borenius
, Greta: Jag rodnade sa under hurraropen.

Chydenius: Jag placerades lika fint som vid III nordiska
kemistmotets bankett.

Clopatt: Earl N. Meyer, fodd 29 februari 1893, bosatt vid
Glasmastargatan 250 c 29, var bra.

Ekwall: Jag tvalade till min konkurrent med stearater och
palmitater.

Enkvist: Jag skoter arkivet och de blivande kemisternas
organ.

Forsman: Jag sag lange pa forran jag gick till attack.
Gadd, Nelli: Gossarna och farbroderna gjorde bra ifran.
Holmstrom: Jag ar van att sld olja.
Homen: Jag fick skjuta manga ganger.
Jadskeldinen: Jag var endast askadare med min svit fran

Carelia.

Lyden: Fan anamma di s-ns javlarna!
Pyhdld: Det ar alldeles oratt namn, som jag redan sade i

Baku, och det ar pa tiden att jag rattar benamningen flytande
harts. v

Sevon: Jag sag litet pa provet och skrev attest.
Stenberg, Osmo: var mycket tystlaten och uttalade sig icke.

Senaste nytt.

Missbde p& Harakka.

I gar vid 3-tiden pa eftenniddagen intraffade vid lossning
av ett mindre parti varor ett missode, vars kemiska foljder
mojligen kunna intressera vara lasare. Partiet bestod av en
sack salt och nagra blycylindrar for sprangningsforsok enligt
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Trauzl. Det hade redan lossats fran motorbaten och lastats

pa en vagn tillhorande 6ns smalspariga jarnvagsbolag, ja. vag-
nen hade redan vinschats halvvags uppfor den branta backe,
pa vars kron Krigspravningsanstalten ligger, i stilfullt arkitek-
toniskt utforande av arkitekt Kallio. For att citera en av sam-

fundets varderade medlemmar, ar det ett »riktigt natt litet
institut». Men till saken. Vagnen hade som sagt redan hunnit
halvvags uppfor backen, da kardelarna i vajern uppsade sin
sammanhallning i langden med den pafoljd, att vagnen till en
borjan langsamt, men darpa med stadigt okad hastighet be-
gynte skurra utfor den branta backen. Jarnvagen slutar vid
broandan med en stock

, men denna var icke tillrackligt stor
for att kunna bromsa vagnen, utan hela ekipaget med bly och
salt rusade ut i det kalla vattnet och sjonk dar smaningom.

Anstaltens forestandare har i saken gjort foljande medde-
lande: Betraffande saltsacken har den ingalunda med flit sankts
i vattnet for att sanka fryspunkten hos detta och dymedelst
forhindra sundets tillfrysande och menforets intradande, iitan
emotses vattnets upplosande inverkan som en oundganglig
foljd av de naturlagar som beharska universum. Havsforsk-
ningsinstitutet har naturligtvis omedelbart underrattats om
olyckan for att darigenom sattas i tillfalle att via salthalten
undersoka havsstrommarna i Brunnsparkstrakten, vadan sa-
lunda i den punkten allt vander sig till det basta.

Nagot annorlunda ar det med blyklumparna. Enar bly och
vatten reagera under bildning av blyvatten, vilket ju ar ett
halsobringande medel av allra hogsta valor,

och Harakka-

hamnvatten salunda kommer att bliva under-vatten, emotses

en stor invasion av skrqpliga manniskor liknande vallfardarna
till Lourdes. For att underlatta overfarten och samtidigt lindra
arbetslosheten torde stadsfullmaktige ga i forfattning om byg-
gandet av en bro till holmen, enar en undervattensbat blir for
dyr, vilken holmgang av oborna halsas enbart med tillfreds-
stallelse. - For att forhindra blyblocken att av havsstrom-
marna foras bort har hela omradet kring bryggan omgardats
med nagra abbornat, som nedsankts med sma sanken.

Fran annat hall meddelas oss, att patent uttagits pa motor-
batar, som ga med blycylindrar.

Fr&n allmanheten.

Av forekommen anledning meddelar undertecknad sig har-
med intet hava att skaffa med denna avisa.

Onni Oi Ojala.
Redaktor for Finska Kemistsamfundets

Meddelanden.
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A N N O N S E R

Grundamnen

upptackas snabbt och billigt av

Gust. A. A- a

O B SJ Kemister och handlande

Finska markens fall bestammes sakrast med

Atwoods fallmaskin!

Nya typer for bank och hem.

Tillverkare: OY. Metalliteos,
fabrik for fysikaliska apparater

OBS.! Travaruman OBS.I

Timmerflottares Overgivna brudar omhandertagas
av fSrfaren forsman.

Svar till MVilli" i d. bl. k.

OBS.! Nya obegagnade derivat av trSmetylbutan
erhallas Si samma stalle.

TILL SALU

OBS.! OBS.!
For den stundande maskeradsasongen

Masker, skyddspuder o. a. skyddsartiklar saljas
med garanti av

Fin lands gasskyddsorganisation

OBS.! Gummivarorna provas av fackman.
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