
Megfelelő öntöző művek birtokában nem is kellene min-
den szódás sziket megjavítani, mert a legjobb legelőt cppen a 
rossz szódás szikesek adják , ha a szárazság miatt nem égnek 
ki. Ez pedig állatállományunk szaporítása szempontjából len-
ne nagyon fontos, hiszen akármennyire is haladjon a kutató-
kémia, a természetes trágyát pótolni műtrágyával sohasem le 
het. És ma állatállományunk is nagyon kicsi. 

A nemrég meghirdetett második milliárdos program első 
lépéseként most folyik az egész ország talajának, többek kö-
zött szikes területeinek feltérképezése is. Ha nem jön közbe 
valami, remélhető, hogy néhány éven belül ú j alapokon sok-
kal élénkebb ütemben indul meg a szikjavítás s a ma még vi-
gasztalanul sínylődő szikes területek is felvirágzanak. 

Érdekes tudnivalók 
A SZÓJABABRÓL még ma is sokan nem tudják , hogy mily érté-
kes nyersanyagok forrása. Pedig érdemes megtudnunk, hogy az 
érett bab 30—40 °/o olajat tartalmaz. Ezt a felaprózott, érett 
szójababból közönséges légnyomáson hideg extrakcióval von-
ják ki. Extraháló szerként hexánt alkalmaznak. A visszama-
radt tömeget finom lisszté őrlik. Ez a liszt 

4 8 % proteint (főleg kazeint), 
38 °/o szénhidrátot, 

7 % cellulózét, 
1 % hamut és 
6 % vizet és olajmaradványt tartalmaz. 

A kazeint fenollal és formaldehiddel vízhatlan, tartós és 
elég rugalmas műanyaggá dolgozzák fel. A szójababliszthez a 
fenolon és formaldehiden kívül töltőanyagként kb. egyenlő 
súlyrész falisztet kevernek, továbbá a reakciót gyorsító kata-
lizátorként meszet és ammóniát is adnak az elegyhez. A tet-
szetős színre megfestett masszából 200° C köriili hőmérsékle-
ten, igen magas nyomással autóalkotórészeket, kapcsoló táb-
lákat, fogantyúkat , ablakrámákat és más formákat préselnek * 

A tiszta olaj a technikában különböző célra használatos ú. 
n. gliptal-gyanták készítésere szolgál kiindulási anyagul, de 
sok más egyébre is felhasználják. 

* 

A RITKAFÉMEK SÓIT az utóbbi években sikerrel használja 
a kozmetikai ipar is különböző készítmények előállításához. 
Igv főleg krém-készítményekhez keverik antiszeptikus és to-
nikus hatásuk alapján. A kenőcsben alkalmazott tórium sók 
bizonyos bőrparazi ták fertőzéseit kitűnően gyógyít ják. 

Az arcvizek készítéséhez használt laután, p>*azeodin és er-
bium vegvületek is elsőrendű antiszeptikus, baktericid hatá-
súaknak bizonyultak. 

* MüanvafSokról a Phlogiston előző számában bővebben írtunk. 
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A toriumoxid a száraz bőrű hölgyek számára igen jó! ta-
padóvá teszi a púdert, de egyes fogkrém fa j tákból sem hiány-
zik. 

Azt egy hölgy sem sejti, hogy némelyik drágább köröm-
lakkja távoli rokonságban van a gázlámpák »Auer harisnyád 
jával«, t. i. mind a kettő ceriumoxidot tartalmaz. 

* 

AZ ARZÉN szerepe az emberi szervezet anyagforgalmában 
eléggé jelentős. A szervezet által kiürített anyagcsere végter-
mékekben az arzén mennyisége naponta általában eléri a 05r> 
—0.(,) mg-t. Az eltávozott arzént a szervezet a felvett táplálé-
kokból pótolja. Eledeleink köziil a növényi eredetűek csak je-
lentéktelen mennyiségű arzént tartalmaznak, még kevesebbet 
az emlős állatok húsa, de igen számottevő a halak (kg-onként kb. 
1 mg), különösen a csontos halak, kevésbbé a szárnyasok húsá-
nak az arzén tartalma. Tehát a szervezeti számára a* arzén csak 
akkor mérgező, ha nagyobb mennyiségben fej t i ki hatását. 

* 

A TALAJBAKTÉRIUMOK igen képzett „vegyészeknek" bizo-
nyultak. A biológia szolgálatába állított sokoldalú tevékenységük 
a következőkre terjed ki: Szétbontják 1. a policliarideket, első-
sorban a cellulózét, 2. zsírokat és zsírsavakat, 3. a proteinfe-
hérjéket és 4. a proteidfehérjéket. A bomlási termékekből fel-
építik a ta la jbaktér iumok: í. a fehérjék bomlásakor keletkezett 
NH.j-ból a nitrátokat és a nitriteket (nitrifikálás), 2. oxidációs 
termékeket. 

A bomlás lehet oxigén jelenlétében végbemenő „aerob bom-
lás", de lejátszódhat oxigén kizárásával is mint „anaerob bom-
lás". A talajbaktériumok működése igen áldásos, mivel felbont-
ják a ta la j ra hullott organikus anyagot alkotórészeikre s ezeket 
olyan vegyületekké a lakí t ják , amelyek a növény gyökerei szá-
mára nagyon könnyen felvehetők. 

* * » 

FIATALKORÚAK VÉDELMÉRŐL AZ IPARBAN az 1928-ban 
hozott törvényintézkedik. Eszerint a 12 évet be nem töltött gyer-
meket egyáltalában nem lehet ipari munkára alkalmazni. 12— 
14 éves fiatalkorúak korlátozottan felvehetők a vegyészeti szem-
pontból fontosabb következő üzemekben: ásvány- és éreörlő, 
pörkölő, ón-, cink- és rézfeldolgozó üzemekben, mészégetőkben, 
téglagyárakban, kerámiai ós üvegiparban, műanyagfeldolgozó 
üzemekben, textilfestőkben, fehérítőkben, vegytisztítókban, pa-
pír-, cukor-, szesz, ecet-, gáz-, enyv-, műtrágya- és gyógyszer-
gyárakban és a fotóiparban. 16 éven aluli f iatalkorút nem sza-
bad ott foglalkoztatni, ahol a szervezetre mérgező gáz, gőz. vagy 
j>or képződik. 18 évet be nem töltöttek számára nem szabad 
munkát adni ólomüzemekben, kénsav-, sósavgyárakban és ál-
talában ott, ahol az üzemhelyiségben magas hőmérséklet van. 
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Nem zár ja ki azonban a törvény rendelkezése a fiatalko-
rúaknak olyan munkakörben való foglalkoztatását, amely az 
előbb felsorolt üzemhelyiségektől elkülönített helyen folyik. 

Intézkedik a törvény az alkalmaztatás előtti kötelező or-
vosi felülvizsgálatról is s csak oly esetekben engedélyezi a fel-
vételt, ha az illetőt a hatósági orvos a kérdéses munkára alkal-
masnak találta. 

Ott azonban sajnos még nem tartunk, hogy az i pa rna lv i a -
lamennyi ágában állandó orvosi ellenőrzést írna elő a törvény 
(nemcsak a fiatalkorú, hanem az idősebb munkásokét is.) Egész-
séges fiatalkorú munkás a munkahelyén szerezhet betegséget és 
senki nem gondoskodik arról, hogy BIZ illető idejében felismerje 
és gyógykezeltesse a baját . Ezért hullnak ki nagy százalékban 
idő előtt a sorból légzőszervi megbetegedés, szervi bajok és rák 
miatt a textilgyári, fémfeldolgozó, kátránygyári és egyéb mun-
kások. Mennyit lendítene a nemzetgazdaságunkon, közelebbről 
a munkásságunk szociális helyzetén, ha csak kicsit is sikerülne 
leszorítani a beteg munkások nagy számarányát. 

dr. cl. 

Könyv- és lapszemle. 
I. ZECHMEISTER und L. v. CHOLNOKY: D1E CHROMA-

TOGRAPHISCHE ADSORPTIONSMETHODE. 

Magyar szerzők német nyelven megjelent könyve speciális 
fiziko-kémiai eljárásmódról szól, mely egyaránt érdekelheti az 
organikus és anorganikus kémiával, biokémiával és fiziológiával 
foglalkozókat. Ez a Tsivett-től (1906) származó analitikai eljá-
rás— melynek kifejlesztésében a szerzőknek is jelentékeny ré-
szük volt — ma már hatalmas irodalmi anyagra és sok tapasz-
talatra támaszkodik. A könyv — mely igen prakt ikusan két 
részre oszlik — ezt az anyagot foglalja össze. 

Az első részben a módszer felhasználási területeit (az anya-
gok homogenitásainak vizsgálatát, azonosság megállapítását, 
nagy hígításban előforduló állati és növényi eredű vegyületek 
összegyűjtését, elegyeknek komponensekre való szétbontását, 
technikai termékek tisztítását, stb.) továbbá a kromatografia 
elméleti alapjait , az eljárásmód részleteit, a vizsgálathoz szük-
séges készülékek összeállítását és a kísérletek kivitelét tárgyal-
ják a szerzők. 

A könyv második részében az egyes anyagokra kidolgozott 
eljárások receptszerű felsorolását talál juk. Itt elsősorban az ál-
lati és növényi festékeik kimutatására és izolálására ialálnnk ha-
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