Nytt sensationellt medel mot dalig lukt! Klorofyllpreparaten stdlles i skuggan! Vdr nya
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SKATOLAEROSOL

undantranger alia dofter.

Ab Meg a st a n c k Oy

Rattor (dven doda), schdferkadaver, maskar och andra
djur uppkopes till dagens hogsta priser.
Svar till market "Teknik och fett".

Deltagare i cocktailparties, affdrsluncher och jubileums-

GLADJANDE

middagar obs! Berusade mottages alia tider pa dygnet.
Forsgren-Wallander.
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Ostakaa K A K A R I I N I, ainoa pH-pitoinen

royhtdisysuola!

Finska Rapolje Ab

LXX
Av Finska Kemistsamfundets Glddjande Meddelanden
har utkommit:

Arg.

I 1911 (under medverkan av bl.a. Guss Mattsson).
II 1916 (under medv. av bl.a. Ed. Cedercreutz).
Ill 1931 (tillverkadavBertilNybergh&TorSmedslund).
IV 1961 (Hrr Magnus Alfthan, Terje Enkvist, Per Falck,
Tor Smedslund).

Ndsta drgdng utkommer ndr den riktiga konstellationen
av skaparandor igen uppkommit.

Bidrag mottages emellertid redan nu av "skrivaren".
HELSINGFORS - HELSINKI
Fl N LAN D - SUOMI

Helsingfors 1961, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget

GLADJANDE
MEDDELANDEN
IV ARC.

1961

Festkdseri

Vetenskapligt notis- och annonsorgon med 50-driga traditioner
Utgives vid Idmplig tidpunkt.
Saknar ansvarig redaktion.

Vi har fortfarande arbete for en A L K E M I S T

Alia nummer av Kemistsamfundets Gladjande meddelandtn
har haft ett centralt och forenande tema ett leitmotiv, som
,

som dr van att gora guld.
Finland's Panka Bank

utgjorts av en av de viktigaste kanda kemiska substanseira
etylalkoholen.

,

Sa har heter det i Arg. Ill (ar 1931):
Skolor och hem OBS!

»Spriten ar en lattrorlig lattflyktig vatska med utpraglad
spritlukt. Den kokar vid 78 men destillerar dock markbart
vid rumstemperatur. - Spriten fryser aldrig och anvandes
darfor som varmekalla vid ihallande uteliv. - Spriten har
egenskapen att latt avdimsta fran oppna skap och dylikt pa
grund av sin stora kemiska frandskap till mar.skan. - Spriten
,

°

Filmer for propedeutisk sexualundervisning standigt pa lager. Pd extra bestallning pariserfilm for avancerad infor-

mation-

M

.

Ah I. Ft an

Skaffa Er en egen torva.
Endast 450 mk/m2.

anvandes aven 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, brannvin, och kan
darfor vid oforsiktig anvandning orsaka elakartade brandskador for livstiden, framst pa nasan.
Spriten framstalldes forr av sakallade spritpatroner, ett slags
blodsugande parasiter som levde pa folket. - 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 for manga andra anda,

Formedlingsbyra A. S-n, VTT, torvavdelningen.

Formogenhetsforvaltning och
inkassouppdrag B. Cedric Fogel
OBS! Over 20 dr skattmdstare i ett kant samfund

utan uppdagade forsnillningar.

,

-

1
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mal. For att ytterligare oka dess spridning bar i Finland stiftats
en forbudslag, som pa ett effektivt satt tvingar envar att sjalv
framstalla och lagra sprit.»
Lat oss detta jubelar - tre decennier senare - blanda litet
allvar i leken och kommentera ovanstaende med nagra betraktelser av dokumentart varde.

For det forsta: Hur skall man tolka pastaendet att spriten
kristalliserar i silverglansande rombiska kanistrar och vanligen
forsandes i sadan form?

Svar: Forbudslagen forbjod transport, utskankning och innehav av etylalkoholhaltiga drycker av over 2 %:s styi-ka. De
rombiska kanistrarna var 10 l:s platdunkar som inneholl estsprit
och som med innehall och allt kunde kopas i skargarden for
det facila priset av 100 mk - en dagsinkomst for en ung man
da for tiden. Innehallet forslog mer an val for ett ars konsumtion.
For det andra: Varfor var intresset for kemistudier sa stort

pa den tiden?
Svar: Etylalkohol har alltid varit en viktig substans i all
laboratorieverksamhet, och for att bli delaktiga av denna
gudomliga laboratoriehava borjade en hel del unga man studera

Nagra ar senare var var interlokutor jamte nagra andra kemister inbjudna att bese A. M. Nbrdstroms laboratorium vid Handelshogskolan och inta litet forfriskningar Nar gastema kom
.

.

.

.

annan asikt, men insag kontrollsvarigheterna. En av dem - dr
E

Ehrnrooth, en spjuver och en av samfundets prominenser rakade avlyssna en diskussion om basta sattet att brygga
Cointreau. Den unge magister Waller dekreterade att en oskalad
apelsin skulle hangas in i en tackt burk ovanfor 1 liter 60 %-ig
.

sprit. E. fragade allvarligt varifran magistern far sin 60 %-iga
sprit. En mulen tystnad spred sig for en sekund over gruppen
.

Men sa sa Waller: »Jag koper brannvin i Alkos butik och destillerar bort spriten tills den ar 60-procentig.»
SK AL!

kemi.

Kommentar: I vara dagar ar det ont om kemistuderande.
Kan det inte igen stiftas nagon lag som ateruppvacker det sanna
intresset for kemin?

FKGM har intervjuat en studiosus fran 1920-talet. Till hans
labbkamrater horde tva aldre provisorer, kemigenierna Barlund
och Westerlund. Han glommer aldrig den rorelse som avspeglade
sig i dessa herrars anlete den 2 maj, nar de i sitt skap pa kvantitativen upptackte en dold skatt pa 100 kubikcentimeter sprit
(for utfallning av kaliumkloroplatinat), som de inom kort forvandlade till abstrakt gladje. Vidare berattar var studiosus synbart berord - om den gang nar specialarbetet var slut och

hela ganget beslot att fira saken. Etanol rekvirerades under allehanda skenfagra forevandningar. Bananlikor - alkoholfri forstas
koptes i narmaste charkuteributik, is lag pa garden och foradlingen sattes i gang pa »unkkauskone». Festen fortsattes i biblioteket. Preparatorn Sundstrom inbjods genom en deputation
och det var muntert over lag - anda tills hans akta halft oformodat dok upp och avgav sin uppfattning om pandemoniet.
-

-
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,

var 16 vattenbad i full gang och fonstren ogenomskinliga De
vette namligen mot Bangatans polisstation och A M. tyckte
att det var onodigt att polisen skulle folja med hans lilla bjudning
Ocksa effcer forbudslagens avskaffande betraktade kemistema
labbspriten som en naturaforman. Alkoholinspektorema var av

-
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Profeter det finns utav alia kuldrer.
En del ar kdnda for vilda humorer.
Enkvist gar prickfri; hans sinnes balans
kan jdmstdllas endast med Jesus' och Fans.
1

.

Kemiskt kvade

Nagon har gjort gallande att en av vara kemister
lyckats losa strukturproblem tack vare sin skicklighet
i orientering:

En jycke som tschuppar i skog i kalsipper
foga man tror att en storkemisk VIP dr.

Gammal, kand melodi

Gripenberg ar nog minnsann int' konfys men trdnar for kemisk strukturanalys.

I Abo blir Eingbom allt mer esoterisk.

Vdrt samfund har seglat for gynnsamma kdrar,
vdrdigt vi nu fyller sjuttio vdrar.
Klokt har vi levat och langt ar till dess
oss hovs en foryngrings- och lyftningsprocess.

Ekwall forvisso ar mer exoterisk.
Aspelund pysslar med sin barbitur
ett tema som jdmt han tycks fa ndnting ur.

Bland dem som var med redan da vi var unga
Membra Honoris vi framst bor besjunga.
Klingstedt och Hellstrom, Kurt Buch, Walter Wahl
ar namn pd ett sldktleds hemistideal.

I trosvisshet Sundgrdn ej har ndgra likar
torvens vdlsignelse jdmt han predikar.
Far han det riktigt som han vill det ha
sd graver han upp halva Suomenmaa.

,

,

,

Samfvmdets ordforande ar decent i kemi, men sysslar som

Uganda och Kongo och vad de allt heter

kant mest med kosmetik:

U-ldnder dr ddr man mdnskokott dter.

Kemins kinetik och hosmetiska dosor

skiljer sig skarpt liksom bldstdll och trosor.
Alias vdr Gustafsson dock fatt oss tro,
att mellan dem bdda lean byggas en bro.
Var viceordforande reder ut alkoholbegarets problem:

Forsander ger spitting at rattor albino;
sdker motivet till drangen nach vino.
Varfor vill fattiga Jeppe bli full?
Jo, ruset ger livet en rand utav gull.

,

,

Sundman - ohoj! - nu en drog fort som fan
som gor kannibalen till vegetarian.

,

Kloakvatten ingen val frivilligt klunkar
tank blott pd lukten som minner om skunkar.
Men det kan renas - som D-fett ni vet och Totterman framstdr som tankens profet.
,

Den urgamla frdgan om tygs kvaliteter
lasts av SiMn med en goniometer.
Byxveckets vinkel han mater pd knd't
sen flickor en viss tid har setat pd det.
,

-
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Iddstinna Ornhjelm for jamnan gravid ar.
Hans favoritfoster ar lantanider.
Avfall han hogar och hoppfylld, ja djdrv
han kallar sin hog firmans dolda reserv.

Vi damerna hylla, vart liv de forgylla,
Karin med hassan, Chris. E. och Camylla,
Eva och Nita, Veronica 8.

se ddr ndgra kvinnliga kemiska ass,

Jubileumsreportage

I samfundet »skrivarew> dock direktorn a'.
Han jamnar vdgen bland stenar och tome.
Enari skoter sitt varv con amor' -

pa styrelsens torst han sig ocksd forstdr.
Det funnes an manga kemistkrumelurer
vdrda konturer av karrikaturer.

Gladjande Meddelandens sj cialreporter hade nyligen nojet
att bevista Komiska Toppforbundets hogtidliga 10-arsjubileum
Detta jubileum firades med festplenum i Riddarhusets stora sal
.

Tiden dock lidit; vdr sang har vatt' Idng -

vi uppskjuter resten till foljande gang.
Publiken som lyssnat vi gdrna vill tacka,
urskulda metern och rimmen som hacka.
Kvddet vi avslutar nu med en skdl

for vdr jubilar som nog leverop tdl.

,

som for tillfallet var smakfullt dekorerad med sex fikusar och
ett tolvtal kaktusar. Plenum inleddes med Snibbelius beromda

Andante kraftskivo, varefter preses toppradet Gunder Hemfjeld overlamnade ordet at superalkoholkomikern chom.dr
,

Henricus Wallervill

,

som holl ett festforedrag med rubriken

»Overraskande observationer pa alkoholkomikens omrade» Foredragshallaren berattade synnerligen livfullt om nya djurforsok
for utredande av berusningsgraden efter fortaring av Cognac
Courvoisier. Som forsoksdjur hade anvants vita moss som via
mikrobyretter fatt intaga doser av namnda konjak varierande
.

,

mellan 1 och 10 ml. Darefter placerades mossen i en sinnrik
apparat bestaende av en trasa med 600 mm diameter over vilken

if

var spand en 347 my tjock trad av nylon 6:10. San fylldes till
tre femtedelar med buffrad vattenlosning varefter mosser genom
lyftning i nackskarven bragtes att klamra sig fast vid traden.
Foljande fenomen blev foremal for mikrokatetometrisk matning
kontrollerad genom ultrarapid fargfilmning: a) tiden under
vilken mossen formadde halla sig kvar vid traden b) langden,
formen och hastigheten pa den bana som mossen beskrev simmande efter inplumsningen c) svansens vibratoriska och rotatoriska rorelse inklusive frekvens amplitud, excentricitet och
reproducerbarhet dels A) under fastklamrandet B) under simturen. Till metodiken horde infernalrodspektrokomiska matningar och effekten av pH beaktades sjalvfallet noga. I sistnamnda
avseende hade man stor hjalpavassistentenspakvantumkomiska
,

,

,

,

-
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avdelningen pa Chomicum, chom.licentiat Tandrad Fjallgards
banbrytande definition pa pH, som indirekt framgar av den av
honom pa sin tid bevisade satsen: Metylorangen slar om vid pH 4
och fenolftaleinet vid pH 8. Detta beror pa att metylorangen bar
4 vateatomer, som kan ersattas av natrium medan fenolftaleinet

har 8. Resultaten bearbetades under anlitande av elektronhjama

och femtioelfte gradens integraler. Konklusionerna ar i sanning
overraskande. Fastklamringstiden visade sig namligen forlangas
som en naturlig logaritmisk funktion av den intagna alkoholmangden i mikroliter, varjamte simbanan som pa nykter kaluv
hade ett sinusartat forlopp fick en alltmer excentrisk elliptisk
form vid stigande berusningsgrad for att slutligen vid maximal
konjaksdos asymtotiskt overga i en rat linje varjamte hastigheten da aven nadde ett valdefinierat maximum. Dr Wallervill

bevisade genom en visserligen hogkvantumkomisk, men fulllogisk och bindande harledning, att fortaring av ifragavarande
konjak, i motsats till vad man vulgarpsykologiskt hittills trott,
okar uthalligheten, omdomesformagan och den fysiska prestationsformagan. Darfor kan det anses fullt befogat, att i stallet

practical jokes, Helsingin Yliopiston Komiikan Laitos, Societas
burlochomica physochomica et microchomica Fenniae, Elintarvekoomikkojen Seura Trakomikerklubben, Helsingin Yliopiston Koomikot och Komikerklubben Fran de skandinaviska
,

,

.

,

brittiska och tyska toppkomikerorganisationerna anlande hogstamda hyllningstelegram.

Pa kvallen fortsatte jubileet med frackmiddag for 350 personer pa Kamp ordnar i originalstorlek. Vid middagen holls 17
,

tal, varav tre pa vers. Det sista talet riktade preses Hemfjeld
till ombudsman Talvipolku som fick ett hjartligt och bejublat
tack for att han gjort 10-arsjubileet till en verkligt komisk full,

traff.

Vid smaborden agnade sig sedan de narvarande at att inpa
smatimmama experimentellt avprova giltigheten av dr Wallervills i festforedraget framlagda pastaende om den utomordentliga nyttan av att konsumera Courvoisier Vilket resultatet blev
kan var reporter tyvarr inte upplysa om enar han mot slutet
.

av kvallen overraskande drabbades av tillfallig minnesforlust

som hittills doma rattfulla direktorer till flygfaltsbygge, numera

ge bilister en stadig dos av ifragavarande konjak vid starten, i
synnerhet nar det galler koming under kravande trafikforhallanden vid rustid.

Dr Wallervill avtackades av ett hapet, men tacksamt auditorium med livliga applader.
Sa foljde jubileumsuppvaktningarna, som mottogs av preses

Hemfjeld posterad mellan de tva storsta fikusama. Forst framtradde chom.dr Iso Ramanauru i egenskap av ordforande i
Suomen Koomikkojen Valttikunta - Toppradet for Finlands
Komiker. Han holl ett hjartligt tal och framrackte en smakfull
adress samt avtackades med nagra forbindliga ord av preses
Hemfjeld. Darefter foljde professor Teseus Trakvist i egenskap
av ordforande i Suomen Koomikkoseura-Finska Komikerforbundet, framrackte en smakfull adress och erinrade bl.a. om det

goda samarbetet mellan de bada tidskrifterna Teknillisen Komiikan Aikakausilehti och Finska Komikerssamfundets Meddelan-

den. Sa foljde igen dr Ramanauru, denna gang i egenskap av
ordforande i Suomalaisten Koomikkojen Seura, holl ett kraftigt
gratulationstal och framrackte en smakfull adress. Sedan foljde
ater prof. Trakvist, denna gang i egenskap av ordforande i Suomen Koomikkoliitto r.y. - Komikerforbundet i Finland r.f.
Aven har framsades ett hjartligt hyllningstal och overracktes
en smakfull adress. I fortsattningen framtradde sedan turvis
dr Ramanauru och prof. Trakvist stadse hallande hjartliga
hyllningstal och overrackande smakfulla adresser a foljande
organisationers vagnar: Suomalaisten Teknikkojen Seura, teknokoomikkokerho - Teknokomiska Foreningen, avdelningen for

Portrdttanletena fa foljande uppslag visar reaktionen infor
jubileet hos herrar: M Alfthan, T-M Enari, T Enhvist, P Falck,
0 Forsander, Ch Gustafsson N-E Saris, T Smedslund A Sund,

gren, J Sundman.

,

.

1

Axel Johansson
holl vid aprilmotet 1958
ett foredrag om
modarna analysmetoder

.

Vdrt samfund har en tro en gammed sed
,

,

att den som talat ock bor skamtas med

.

Se har - respektlos och raljant inspectio
av kvdllens hoglarda forndma lectio.

En intressant undersokning rorande gladjens uppkomst och
forfall har sedan senaste nummer av Samfundets Gladjande

,

Meddelanden genomforts och publicerats. Vi avser den av
Sociala Spritmonopolets forskningsanstalt foretagna undersokningen »Hur man super och beter sig i sma saUskap». Var

0 sena tiders maskinistkemist

som aldrig statt i svavelvatemist
som aldrig fallt metallsulfider ut
hur fan skall du bli lard att veta hut!?
,

tidskrift, som vaket och med uppmarksamhet foljer med allt
som hander och sker pa omradet for gladjeforskning, har harmed nojet att i korthet referera namnda undersokning utford
av en harvarande bosatt valkand socialist med stark forankring
i monopolet.

,

Pa papper sdtter du en liten droppe
i origo som finns dar oppe

Historik:

.

Sd rinner det en stund i riktning ned
och fldckens lage ger om allt besked

.

Du trycker pa din knapp - maskinen gar
Sen trycker du igen och grunkan star
Ur diagrammets curvatura longa
du laser analysen pd din dnga

.

.

.

Fragan om drinkeriet har sedan artusenden sysselsatt saval
hog som lag, andlig som varldslig. Det fortjanar namnas att
redan en viss herr Djingis Khan efterlamnat ett papper med
foljande reglemente for medlem i ociviliserade border: »Mongol
ma ej vara berusad mera an en gang i veckan - annu battre
vore inte supa alls, men detta ar ju dock helt om6jligt». I rakt
motsatt riktning synes ga ett annat citerat uttalande, denna
gang av den vordade arkebiskop Laurentius Petri, senare halfben
av 1500-talet: »Detta ar en tid nar nastan var man sin mandom
med drinkeri bevisar - den som mest orkar dricka och storsta

olkampen ar han ar ocksa den baste och vard storsta arone».
,

Quo vadis, Laborator, gor nu halt!
ber jag, inte allt.

Mekanisera

,

Ge gammelkemikern i sinnet ro
ge honom dter lite barnatro!

-
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,

Det synes oss - inom parentes sagt - overraskande att en andens man av erkant hog resning pa detta satt direkt uppmanar
till och livligt stoder ett liv i rus och sus ocb dus. Utan motivering papekar ocksa forfattaren, att svenskar och finnar alltsedan
dess livligt druckit i saval storre som mindre sallskap samt
haft sig.
-

13

-

Undersokningens mal:
1

dv
.

.

Kan man dricka pa andras bekostnad i mindre sallskap

,

s

.

.

tar ruset battre ut sin ratt om man ar farre an flere om

samma antal flaskor?
2

.

Ar den enskildes dryckesbeteende battre i mindre sall-

skap an i storre eller ar det tvartom sa att man beter sig samre
i storre sallskap an i mindre och i sa fall varfor?

Smaplock

,

3

.

Underlattar drickandet i mindre sallskap forstaelsen for

och brukandet av frammande tungomal och borde detta beaktas
vid sprakundervisning i smarre grupper?
4 Beframjas den allmanmanskliga samvaron av om ett fatal
politiker dricker mycket pa hog niva eller manga dricker endast
.

litet pa lag niva?
5 Vilken ar skillnaden mellan vita moss och vita elefanter?
.

Resultat:

Pa samtliga fern ovan anforda fragor erholl var citerade fors

-

kare positiva svar

.

Summary: The author has proved the connection between
drinking and behaviour in small groups
.

Nytt frdn margarinfronten

Enligt en palitlig inhemsk veckotidning har ett valkant foretag i fettbranschen paborjat tillverkning av ett ersattningsmedel
for margarin utgaende fran levande notkreatur. Vittnen, som i
ifragavarande tidning upptrader bade namngivna och avfotograferade, pastar sig ha sett hurusom utgangsamnet for detta
fett med vald utdragits ur aven aldre notkreaturs adlare delar
och uppsamlats i platkarl, vilka darefter med lastbil transporterats till foretagets fabriker. Ett av vittnena har sjalv varit med
om att samla upp dylika platkannor fran ett mindre traskjul
invid en dammig landsvag och harvid atminstone en gang sett
en levande ratta springa over vagen. Undersokningen pagar
och enligt vad som forljudes har en stamning ingatt i saken.

Samfundets Gladjande Meddelanden gratulerar den citerade

socialforskaren till hans nya hatt!

3

Nytt frdn traforskningen
Ett forskarteam har nyligen paborjat en serie undersokningar

rorande ligninhalten i enkvistar. Namnda forskare tror sig kunna
rakna med, att dessa enkvistundersokningar skall komma att

klargora en mangd annu olosta ligninproblem.

s

1

UXlW»,
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Nytt frdn presidentvalkampanjen
Enligt ett meddelande som kommit reaktionen tillhanda bar
landets kemister enats om att i forestaende presidentval rosta
sa, att alia de som sa onskar rostar pa den elektor som haller
pa den kandidat envar av de rostande amnar rosta pa i valet.
Genom detta forfarande hoppas kemisterna skanka sig sjalva
arbetsro och battre forskningsvillkor.
,

&
n
fth9

On the stage she whirled in, in a frantic dance,
with movements extremely magnetic.
Perhaps not quite ethic, perhaps not aesthetic,
the audience, however, at once fell in trance.

Her charming convexities were amazing,
a man with a surplus of hormones got crazy.

Medicinskt nytt: laxeringsmedel for kraftor

En lakemedelsfirma bar utslappt ett laxeringsmedel som ges
,

at kraftor 5-10 minuter innan de kokas Kraftan tommer harvid tarmen som alltsa numera aven den kan fortaras. Kraft.

,

stjarten behover salunda inte mera sonderdelas pa langden forran den nedskoljes. Iden till preparatet bar kastats upp av en
kand kraft- ocb seglare med forankring i medicinbranscben Enligt vad som forljudes bar utnyttjanderatten salts bl a till
en viss barvarande jaktklubb samt till Chikago
.

.

To supper upstairs she by him was invited
and did not refuse. He got more excited.
The headwaiter bowed and left them en deux
with classical dishes in a classic milieu;

with lobster, champagne and b6n6dictine -

.

.

the most outstanding catalysts ever seen.

Then followed the item so hotly desired,
from which we, however, discreetly retire.
At daybreak on leaving, he got an idea -

,

the usual one » is there reason for fear?»

He asked and she answered Won't make any scene,

be wise now, just take some penicillin.))
Andra tidningar

I Norra Nyland laser vi foljande:
»I gardagens nummer stod att inbrott forovats i Kalis
kyrka varvid kyrkvinet ocb nattkarlen stals Sasom den intelligente lasaren inser var det naturligtvis fraga om nattvardskarlen. Tryckfelspisse hade igen varit framme.»
.

-
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For femtio ar sedan

var klagomal over livsmedelsforfalskning ingen ovanlighet. Sa
vackte t.ex. punsch med en alkoholhalt under 16 % en helig
indignation.

)
\

Prefekten for ett vetenskapligt institut blev angiven for
koppleri. En narmare undersokning visade att han var ganska
oskyldig. Dock forsiggick i en undanskymd vra parning av en
alkohol med glykuronsyra.

Kuck -

Officiellt
Min rost har blivit pueril
sen man knycht min sex appeal

Kuck -

Till atande gar at min tid
nar jag for honor har fatt frid

Den kande kemisten Brojderman fran eii harvarande medicinfabriks syntesavdelning har anhallit om myndigheternas hjalp.
Eftersom index, hyror, sprit och livsmedel stiger, bor rimligtvis ocksa smaltpunkten pa hans preparat bringas att stiga.

.

Kuck -

Jag gods, mitt ode blir en fets
jag dor av slag, - sen upp jag dts.

Fran beta till guld

,

Kuck 0 manska

kvav din djupa suck!
Var glad att du int' ar eunuch!
,

-

elikuuuuuuuu

(Ode till chefen for Tolo sockerbruk)
Henri Becquerel var klipsk profeta,
som upptdckte partikeln beta.
Nu Finska S. ur sagda rova
gor plenty guld i form av kova.
Hur gar den - onskereaktionen?
Var far ni volt till mutationen?
Jo, chefens stol i direktion'
gor tjdnst, forstds, som betatron.
Vi lyckonskar till er succe
med denna strdlande id6.

-
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Tryckfel

Med beklagande konstaterar vi att i var notis om presidentvalskampanjeji talas om ett meddelande som kommit reaktionen tillhanda. Sasom den uppmarksamma lasaren omedelbart
torde ha forstatt bar det ifragavarande meddelandet kommit
,

,

Vill Ni bli av med Ert gamla jag?

Strainings- och sprangningsbehandling med utmarkta
resultat.

HARALD NYBER

reduktionen tillhanda.

Edsvuren transformator
Glascylindrar, mensurer och kronta bdgare for kontroll
av krogsupars volym tillhandahdller

W R T6 rstman
Van av mdttfullhet

Skddespelare, kyrkvaktmdstare, ungdomsforeningar,
amatorteatrar

OBS!

Mustascher for alia tankbara andamal

O/Y Saaris A/8

Om nagon av lasarna av detta hafte rakat finna bokstavskombinationer som paminner om namn pa kanda kemister
,

ar detta rena tillfalligheten. AUtsammans ar dikt och drapa

.

Dentisterochkakisar

OBS!

Guldbryggor dr dyra och omoddrna.
Senaste nytt dr vdtebryggor av lignin.
Olika storlekar i parti och minut.
J. J. Limberg
Obs! Hdrigenom stiger er skog i vdrde.
Insanda backer:

Pa eget forlag:
Hosu Omalainen:Mein Kampf
Forlag Weilesimwaldewar:
W

.

Nya teorier pa alia omraden uppstdlls fermt
och till facila priser.
R

-
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Igensen: Handbok i bergsradshantering

Forlag Appelberg, Appelberg, Appelberg & Soner:
P Hamlet Falsk: Var a eller inte var a,
.

det dr kunskap

