
Elektřina peče bez podlévání, ve vlastní šťávě a — nestojí nás vlastně nic, 
jelikož se zaplatí bohatě ze zisku 20% na množství pečeně, čili snížením nákupu masa.

Uvědomíme-li si, že 10 kWh (5 — 6 K) a to bez podlévání, se ziskem 20% na 
množství, nám uvaří 35 kg masa hovězího,

upeče 20 kg masa vepřového, 
upeče 20 plechů koláčů, 
navaří pro 10 osob na celý den, 

žehlí 30 hodin a 
načerpá 100.000 I vody do

výšky 10 m, pak teprve si uvědomíme, jakou ohromnou práci vykonala elektrotechnika 
v tomto oboru za několik posledních let. Snížením sazeb topného proudu na 
30 hal. přivodily by elektrárny neobyčejné rozšíření topné elektřiny k prospěchu 

konsumentů i svému. R. Singer.

Čínská zeď. Nedávné udá losti na čínskomongolském pohraničí znova 
připomenuly světu existenci mohutné památky, která většinou žije v ústech lidí 
jen obrazným významem. Symboličnost označení „čínská zeď“ se namnoze chá
pala tak doslovně, že se na př. koncem minulého století v jedné části tisku 

naprosto vážně tvrdilo, že ve skutečnosti žádná „čínská zed“ ani není; ostatně 
prý ani Marco Polo o ní nic neví.

Od blízkosti Tibetských hor až k mořskému břehu táhne se tato prastará stavba 

celkem směrem od západu k východu; vzdálenost jejího počátku a konce je

Část čínské zdi u průsmyku Nankau.
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vzdušnou čarou přes 2000 km, ale svými hojnými zákruty probíhá zeď v terénu 

skoro půl třetím tisícem kilometrů. Její počátky jsou vskutku pradávné. V poslední 
čtvrtině 3. stol. před Kr. se ujal v Číně vlády panovník Ši-Huan-ti, muž zřejmě 

velmi energický, sjednotitel říše a proniknutý snahou dělali něco nového ; tak 
omezil pronikavě moc a vliv feudálních pánů a posílil ústřední vladařskou moc, 
rozdělil říši na provincie a postavil mnoho paláců. V národním podání však za
nechal velmi špatnou pověst, protože se dopustil činu, jehož povážlivost nebyla 

vyrovnána žádnými jinými jeho podniky a zřízeními: dal totiž pronâs'edovati 

vyznavače Konfuciovy a spáliti knihy. Tento příkaz, dotýkající se nejuctivanějších 
pokladů, vyjímal jenom díla zemědělská, lékařská a kouzelnická, poněvadž vládce 
sám byl velmi pověrčivý a věřil čarám a zjevením. Naštěstí moc Ši-Huan-tiova 

— byť velká — nebyla dosti pronikavá, aby dovedla zahladit! ze světa všechny 
spisy a texty a tak v tomto souboji kultury a násilí nezůstal Ši-Huan-ti vítězem. 

Učence a literáty posílal hojně na nucené práce a těch bylo dost, když začal 

r. 214 před Kr. prý na základě varovného snu — budovati velkou ochrannou zed 
proti Mongolům a Tatarům ohrožujícím od severu Cínu. Prý celá třetina muž

ských poddaných musela pracovati o tomto díle, nestvůrně gigantickém. Přes 
sedm metrů šířky v základech a půlpáta v koruně, s výškou kolísající mezi čtyřmi 
a devíti metry vleče se tento val přes všechny nerovnosti půdy, po horských 
hřebenech i pláních. Z kamene a cihel byla zbudována mohutná kostra vyplněná 
upěchovanou hlínou; svršek valu byl vlastně vojenskou silnicí. Hlavní obranný 
účel měly pevné věže pro hlídky a posádky; tyto věže snad jsou vůbec nejstarší 
částí celé stavby.

Ši-Huan-ti se ovšem nedočkal dokončení tohoto díla, ba není ani známo, 

kolik z něho bylo hotovo při jeho smrti. Vcelku se dočkala ukončení v počátcích 
vlády dynastie hanské (2. stol. před Kr.), ale i později se na ní pracovalo, ale 
základní plán nebyl měněn. Své vlastní poslání čínská zed nesplnila, neochránila 

říši před nájezdníky. Není proto divu, že se objevovaly už odedávna legendy 
uvádějící zcela jiné důvody pro postavení zdi tak obrovité a přitom neúčelné; 
nemalou úlohu přitom hrála známá pověrčivost ŠiHuan-tiova. /

Jak se dělá cukr ze dřeva. Vzhle dem k svému upotřebení bylo 
dosud dřevo důležité s dvojího hlediska. Je to skoro universální stavební materiál 

a zároveň znamenitý zdroj buničiny (celulosy), jež je dnes nepostradatelná v nej
různějších průmyslových odvětvích. Také lignin ze dřeva slibuje mnoho do bu
doucnosti. Nyní je realisována třetí velká možnost zužitkování dřeva — výroba 
potravin a krmiv ze dřeva. Především výroba cukru, která byla v minulých dvaceti 
letech důkladně prostudována v Německu a ve Spojených Státech. Výroba cukru 

ze dřeva je dítko válečné doby. Když roku 1916 byl už velmi citelný nedostatek 

potravin, napadlo známému německému chemikovi Bergiovi, že by se mohla nějak 
přeměnit nepoživatelná dřevní buničina v stravitelné uhlovodany. Tak začaly 
pamětihodné pokusy, které se dnes mohou pochlubit pěknými výsle dky.
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