
ný a žlutý fosfor jsou rozdílné modi
fikace stejného prvku. Později poda
řilo se připraviti z roztaveného olova 
třetí modifikaci, Hittorfův fosfor v po
době dobře vyvinutých šesterečných 
tmavofialových krystalů. V poslední 
době obdržel Robert J. Jacobs (Journal 
Chemical Physics, 5, 945—953) za tla
ku 11.000 až 17.000 atmosfér a za te
plot až 300° C novou, a to beztvámou, 
černou modifikaci fosforu. Podle toho 
známe až dosud čtyry rozdílné druhy 
prvku fosforu: 1. krystalovaný, černý 
fosfor, 2. obyčejný červený fosfor, 3. 
černý, beztvámý fosfor a 4. bílý fosfor.

J. M.
Nejsevernější meteorologická stani

ce světa jest na Ďábelském ostrově 
(Jan Mayen). Ostrov je dlouhý 54 km, 
nejširší místo ostrova je v severní části, 
15 km. Leží skoro stejně daleko od 
Islandu a Grónska (290,255 mořských 
mil), od Skandinávie a Špicberků je 
vzdálen stejně 555 mořských mil). Me
teorologická stanice byla tu zařízena 
Nory v roce 1921. Potom roku 1929 
ostrov Jan Mayen byl připojen k Nor
sku. Tři muži žijí samotni na jiskrové 
stanici a na ostrově. Jan Mayen je 
vlastí hrozných bouří a orkánů s rych
lostí až 80 metrů za vteřinu (přibližně 
300 kilometrů za hodinu!). Ostrov je 
vulkanický. 238 dní v roce je nebe úpl
ně zakryté, 33 dnů zuří bouře nebo or- 
kán. Nejvyšší hora se zove Beerenberg 
a je vysoká 2270 metrů; na jejím úpatí 
je řeč. jiskrová stanice. J. M.

Machiavelli. Osobnost a dílo ducha
plného státního sekretáře Florentské 
republiky patří ke zkušebním kame
nům historického a státovědeckého po
znání. Ačkoliv nelze říci, že by bylo 
chybělo zájmu na dílech Machiavelliho 
(zejména po oživení politického života 
v 19. století), přece je patrno, že se 
na Machiavelliho většinou špatně vidě
lo, protože mezi ním a pozorovateli stál 
„machiavellismus“, to jest hora slože
ná z předsudků a neporozumění, jak 
se časem nastřádaly. Českému čtenář
stvu se dostalo loni překladu větší 
z Machiavelliových prací, Rozprav o Li- 
viovi (pod názvem Vlády a státy, přel. 
St. Janderka, Zlín 1939). Nyní vychá
zí proslulý II principe („Vladař“, přel.

Jar. Zaorálek, Orbis 1940). Překládati 
vybroušenou, sytou mluvu Machiavelli- 
ho je úkol velmi nesnadný a nutno se 
smířiti s tím, že se nový překladatel 
„Vladaře“ leckde uchýlí k opisu nebo 
volnějšímu obratu, jak to činil také 
překladatel „Vlád a států“. Už základ
ní pojmy „principe“ a „principato“ 
nutí k vyjadřování několikerým způ
sobem, jak ostatně patrno nejen v Za- 
orálkově překladu, ale i v úvodní stu
dii dr. J. Bauera, připojené k „Vlada
ři“. Studie Bauerova je velmi široce 
založena, zachycuje nejen Machiavelli
ho, jeho dobu a význam, ale přesahujíc 
tento rámec podává obšírné úvahy o 
politice s výhledy dosahujícími až 
k dnešku. Vhodným doplňkem „Vla
daře“ uvedeného Bauerovou úvahou je 
kniha G. Prezzoliniho, život Nic. Ma
chiavelliho, učitele vladařů (Orbis 1940, 
překlad Zaorálkův). Autor zná svého 
hrdinu dokonale z jeho díla a doku
mentů, má také dar živého vyprávění, 
ale člověk Machiavelli v soukro
mých stránkách svého bytí dopadl v je
ho líčení trochu příliš ubožáčky. γ

trčlnek zubních past v reklamě a ve 
skutečnosti. V denním tisku, illustro- 
vaných týdenících, na reklamních plo
chách na nárožích a nádražích, na 
transparentech ve vozech elektrické 
dráhy, se denně setkáváme s reklamou 
přípravků pro čištění zubů, zejména 
zubních past. Slibují vše možné: že za
chrání zuby před zubním kazem, léčí 
nemoci dásní, upevňují zuby viklavé, 
bílí zuby, rozpouštějí zubní kámen a 
činí dech vonným a příjemným. Není 
divu, že těchto a podobných daleko 
jdoucích slibů všimla si i věda. Je 
škoda, že při pokusném ověřování 
těchto mnohoslibných tvrzení zbylo 
z nich tak málo. Dr. Hollstein, měst
ský zubní lékař ze zdravotnického úřa
du města Frankfurtu nad Mohanem 
(Frankfurt am Main) nedávno zkoušel 
několik známých zubních past co do je
jich účinku na zubní kámen a výsled
ky publikoval. Jeho pokusy ukázaly 
asi tolik, že sice důkladné použití zub
ní pasty odstraňuje povlaky na zubech 
a tím zmenšuje usazováni zubního ka
mene, ale tvrdý a pod dásní uložený 
zubní kámen nelze odstraniti jen pra-
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