
Tabulka IV. - K omu náležejí důležitější suroviny.

Britská
říše USA SSSR

Franc.
říše

Němec
ko

Japon
sko Italie

Uhlí 2 2 2 2 2 1 1
Železo 2 2 2 2 1 0 0
Měd 2 2 1 0 0 1 0
Olovo 2 2 0 0 2 0 1
Zinek 2 2 1 1 1 1 0
Nikl 2 0 0 1 0 0 0
Cín 1 0 0 0 0 0 0
Asbest 2 0 2 0 0 0 0
Nafta 0 2 2 0 0 0 0

Dosud jsme uvažovali o nerostném bohatství, jako by celý svět byl jedna rodina. 
Tak tomu však bohužel není. Jsou státy bohaté surovinami a státy, které nemají 
skoro nic. O tom nejlépe poučí tabulka IV. znázorňující soběstačnost v devíti suro

vinách u sedmi důležitějších států. „2" znamená naprostou soběstačnost, „1“ částeč
nou nebo dočasnou soběstačnost a „0" naprostý nedostatek té či oné suroviny. 
Na tabul ce vidíme, že ani jeden z mocných států světa se nemůže chlubit sobě

stačností nezbytných nerostných surovin. Jediné snad Rusko zasluhuje relativně 
lepšího umístění, protože dosud ještě není známo všecko jeho nerostné bohatství.

Vlád. Sotorník.

Poznámky a zprávy
Kronika vysokých škol. V poslední 

době zasáhlo několik významných 
opatření do života vysokých škol. Tak 
především byly stanoveny nové názvy 
slovenských vysokých škol: v Bra
tislavě je nadále „Slovenská univer
zita“ (zrušeno označení Komenského) 
a v Turč. Sv. Martině je „Slovenská 
technika“ (bez jména Štefánikova). 
Zákroky proti „nežádoucím“ profeso
rům a docentům provedeny na bra
tislavské universitě ještě širší měrou, 
než jak jsme uvedli na str. 125. Tak 
na právnické fakultě ze 16 profesorů 
resigno val na své místo jeden (Slo
vák) a k disposici dáno 6 Čechů a 
1 Rus, takže zbyli 2 slovenšti profe
soři a 6 českých. Mezi docenty zůstá
vají 4 Slováci a 2 Češi; krom toho 
jsou tři sbory suplovány nehabilito- 
vanými silami. Na lékařské fakultě

bylo 32 profesorů (23 Čechů, 8 Slo
váků, 1 Chorvat) ; pensionováni byli 
4 češi, k disposici dáno 10 Čechů a 
1 Chorvat, takže zbylo 8 Slováků, 
8 Čechů a profesorka původem Češka, 
provdaná za Slováka. Z 21 docentů 
bylo 9 Čechů a 12 Slováků; odstra
něni 2 češi a 1 Slovák. Dva čeští do
centi, 6 slovenských a 2 nehabilito- 
vané síly pověřeni suplováním za chy
bějící profesory. Na filosofické fa
kultě bylo 16 profesorů Čechů, 4 Slo
váci, 2 Rusové; 10 českých profesorů 
„dáno k disposici“. Vedle 8 sloven
ských docentů, z nichž 7 je nyní po
věřeno suplováním chybějících stolic, 
byl 1 Rus a 10 Čechů; z nich 2 od
straněni a 3 si přenesli habilitaci na 
Masarykovu universitu, ale zatím 
přednášejí v Bratislavě jako suplenti 
neobsazených stolic; vedle nich tam
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v stejném postavení působí 2 brněnští 
profesoři. Odešlo tudíž z bratislavské 
university dosud 33 profesorů (1 Slo
vák, 1 Chorvat, 31 Cechů) a 8 docentů 
(1 Slovák, 7 Čechů); zůstává tam 
tedy nyní celkem 15 Slováků, 2 Ru
sové a 20 Čechů mezi profesory, mezi 
docenty pak 23 Slováků, 14 Čechů a 
1 Rus. Porovnání počtu Čechů a Slo
váků ve skupině profesorské i do- 
centské, jaký byl před zásahem slo
venské vlády, ukazuje jasně, jaká 
péče byla věnována se strany českých 
profesorů výchově slovenského vědec
kého dorostu: mezi profesory bylo 
21% Slováků, ale mezi docenty už 
52% !

Asi dvě třetiny profesorů, daných 
„k disposici“, bylo umístěno na Kar
lově a na Masarykově universitě. Vy
soké školy v Čechách a na Moravě 
zaplnily částí těchto nově přišlých 
pracovníků některé své mezery, vznik
lé úmrtím nebo odchodem do pense; 
v některých případech získána para
lelní stolice, ale vyvstaly bolesti na 
jiných stranách. Tak především ne
čekaně mnoho úmrtí dalo osiřeti vel
kému počtu vědních oborů a příliš 
byrokratické normy brání odpomoci. 
Dostane-li na př. jedna vysoká škola 
ke svým dvěma profesorům klasické 
filologie ještě třetího, přiděleného 
z Bratislavy, je to jistě zisk pro vě
deckou práci i pro učitelské působení 
fakulty, ale nenahradí jí to chybějící 
obor románské filologie, nedávným 
úmrtím jediného představitele zcela 
opuštěný. Zákaz prováděti po 2 roky 
jmenování znemožňuje nápravu. V ú- 
řadě se prostě přesunou referenti a 
práce pokračuje dále, ale za odešlého 
chirurga nemůže působiti internista 
nebo biolog nebo naopak. Mezery na 
našich vysokých školách velmi ne
úměrně vzrostou také snížením věkové 
hranice pro odchod do pense. Dosud 
platilo 70 let, a to se nyní snižuje na 
63. Profesoři vysokých škol nemají 
sice žádné výsady pro dlouhověkost 
a většina jich umírá dříve, ale právě 
proto je vhodné, aby těm, kdo se mo
hou dožiti vyššího věku, bylo umož
něno působiti. Malíři, skladateli, bás
níku nikdo rozumný se neodváží za
kázat tvorbu, protože je mu už tolik 
a tolik let. Vědeckému pracovníku se

však nuceným pensionováním odní
má možnost k práci v 63 letech, kdy 
zpravidla podává nejzralejší díla a 
má dostatek zkušeností, o které by 
se mohl sděliti s žáky. Snížením pen- 
sijní hranice se nijak nedá řešiti 
„otázka mladých“. Co na př. pomůže 
docentovi národního hospodářství, 
když odejde do pense profesor práv
ních ■ dějin ? Nejenom veřejnost, i 
školská správa zapomíná, že se vy
soké školy nijak nedají vtěsnat do 
rámečků vhodných, snad i prospěš
ných pro úřady. Snížení věkové hra
nice pro pensi vyřadilo z university 
na př. také profesora Josefa šustu, 
historika světového jména a rozhle
du, badatele v plné pracovní síle. 
Česká Akademie si správně zademon- 
strovala volbou šustovou na místo 
presidenta Akademie. Během dvou 
let, do kdy má býti nový předpis o 
pensionování proveden, aniž mohou 
býti náhradní jmenování, klesne po
čet řádných profesorů právnické fa
kulty Karlovy university s 12 na 3!

Doufejme, že zvítězí zdravá úvaha 
a hlavně potřeba neplýtvati silami.

Y
■ Prastarý je zvyk spalovati v čase 
epidemií jalovce nebo jiné na cukry 
bohaté rostliny a kořínky. Tento 
zvyk vysvětluje A. Trillai přítomností 
formaldehydu (aldehydu mravenčího) 
v kouři. V 1 kg sazí dokázáno asi 
3'5 g formaldehydu, v okolí Pasteu- 
rova ústavu v Paříži nalezeno v 100 
cm3 vzduchu 0Ό24—0Ό55 g formalde
hydu. Zvláště látky bohaté cukry po
skytují ho mnoho. Plynný formalde- 
hyd v roztoku vodním je známý for
malin k desinfekci. Vzniká z lihu 
dřevného (methylalkoholu), vedeme-li 
jeho páry smíšeny se vzduchem přes 
rozžhavenou platinovou spirálu. M.

Galvanisování hliníku a hliníkových 
slitin jest nyní možné; můžeme nyní 
srážeti všecky kovy na hliníku mimo 
chrom. Chromovat se hliník dosud 
nedá. <7. M.

Přirozené karborundum, sloučenina 
uhlíku a křemíku, chem. karbid kře
míku nalézá se v některých povětro- 
ních, na př. dokázal jej Moissan svého 
času v 53 kg těžkém meteoritu z Ca
non Diablo. Rozpustil řeč. meteorit ve
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