
že se některé z nich, hlavně slitiny s 25 až 30 procenty niklu, za obyčejné te
ploty nemagnetují. Nejen pro tyto, jen zhruba naznačené technické požadavky, 
ale také z věd eckých důvodů — pro poznávání ferromagnetismu — je nikl velmi 
důležitý. Při vědeckém badání se dává niklu přednost, ježto v mnohém ohledu 

jsou tu poměry jednodušší než u železa. Kovový nikl krystaluje v krychlové sou
stavě a jeho prostorovou mřížku si můžeme představit jako drobné krychličky, jimž 

sedí atomy nejen na rozích, ale i ve středu krychlových ploch.
Podle výzkumů Le C tercových a flichelových přechází za určitých podmínek 

krychlová struktu ra niklu v šesterečnou, to jest, niklové atomy jsou pak na rozích 
pravidelných šesterečných hranolů. Šesterečný nikl není však íerromagnetický. Podle 

pokusů zmíněných badatelů francouzských lze převést krychlový nikl v šesterečný 
tím, že se normální nikl — vyrobený redukcí kysličníku nikelnatého NiC -— zahřívá 

asi sedm dní při teplotě 170 stupňů Celsia v atmosféře kysličníku uhelnatého. Když 
se potom zahřívá šesterečný nikl, objeví se znova ferromagnetismus náhle při te
plotě 250 stupňů Celsia. A zase, jako u normálního krychlového niklu, zaniká při 

teplotě 358 stupňů Celsia. Bod zvratu modifikace krychlové v šesterečnou leží tedy 
při teplotě 250 stupňů Celsia. Le Clerk a Michel nalezli u nově objeveného šeste- 

rečného niklu dvě pozoruhodné vlastnosti. Tento nikl na rozdíl od jiných kovů 
s rostoucí teplotou zmenšuje svůj objem. Je to zjev zcela mimořádný a byl dosud 

pozorován jen u slitiny železa obsahující 36 procent niklu, kteréžto slitiny je pro 
tuto svou vlastnost značně používáno, a nazývá se invar neboli indilatán. Příčinou 
anormální záporné tepelné roztažlivosti je patrně přechod šesterečné modifikace 
v krychlovou, jenž se dá pozorovat již při obyčejné teplotě místnosti. Kromě toho 
se odlišuje šesterečný nikl od normálního některými katalitickými vlastnostmi : krych
lový nikl je dobrý katalisátor, kdežto šesterečná modifikace má jenom slabé kalali- 

tické účinky. Teorie katalysy je známá. Mnohé ch emí cké pochody proběhnou teprve 
tehdy, při dá—I i se katalysátor. V nejjednodušším případě způsobí, že reakce probíhá 
dvěma stupni: výchozí látka vstoupí do reakce nejdřív s katalysátorem a teprve 
zplodiny této reakce přejdou v konečnou látku chemického pochodu, při čemž se 
katalysátor opět uvolňuje.

Objev nemagnetického šesterečného niklu je jistě pozoruhodný; všimnou si ho 

bezpochyby podrobněji jak metalografové, tak i badatelé na poli ferromagnetismu.

Sot.

Pečení jídel. Po poznání ohně se kuchařské umění pravěkého člověka 
dostalo k novým možnostem, ale ovšem nesmíme si představovat, že vývoj byl 
příliš rychlý. Ještě byla velmi daleká cesta k tomu, aby se potrava stala pochout
kou, něčím více než prostředkem k ukojení hladu. Dlouho se pravěký člověk 
spokojoval prostým zevním opálením nebo opražením kusu masa nebo těstoviny; 
pečení znamenalo už vyšší stupeň dovednosti, poněvadž vyžadovalo pozorného 
obracení a zkušeností, aby účinky žáru vnikly rovnoměrně dovnitř, ale nezžehly 
povrchu. Pečení nepochybně bylo už v souvislosti s uplatňováním chuťové záliby 
a vyběravosti hodovníků; při něm také bylo lze rozsáhlejší měrou obměňovati vzhled,
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vůni a chuť užíváním složitějších přísad než byl přirozený tuk opékaného kusu masa, 
anebo popel. Mod erní fysiologie zjistila, že látky, které vznikají pečením masa 
i chleba, silně podněcují vyměšování trávicích šťáv, hlavně žaludeční. Je otázka, 

zda si lidský žaludek průběhem dlouhých dob zvykl na tyto látky a jaksi se na 
ně zařídil, či zda měl tuto vlastnost již dávno a vlastně přiměl člověka ke kuchyň
ské úpravě potravy. Přes to, že se dnes mnohem opatrněji než dříve soudí na pravěké 

obyčeje podle zvyků dnešních primitivů, přece jen se nacházejí u primitivů způ
soby přípravy pokrmů, které ethnologové právem pokládají za velmi staré a které 
se od pravěkých liší snad některými podružnými podrobnostmi, ale nikoliv hlav
ním postupem. Tak na př. našli ještě nepříliš dávno cestovatelé na Andamanských 

ostrovech, že domorodci rozdělávali oheň v dutých stromech a do žhavého po
pela pak zahrabávali rybu nebo sele. — Jiný obyčej byl popsán na Tahiti, kde 

si upravovali pec tak, že se vyhloubená jáma vyložila plochými kameny a na
plnila palivem. To se zapálilo a nové se přikládalo po několik hodin, takže se 
kameny i okol ní půda rozpálily. Potom se vybral popel i zbytky paliva, dno jámy 
takto vyčištěné se vystlalo kokosovým listím. Zvíře, které se mělo péci, se vy
vrhlo, zabalilo do banánového listí, položilo do jámy a zasypalo žhavým popelem. 
Na ten se pak nakladla vrstva plodů chlebovníka, také zabalená v listí, znova 
se navrstvil žhavý popel a kameny až po povrch jámy, která se pak zasypala 
hlínou. Za nějakou dobu bylo maso i chlebovníky upečené. — Pravěký člověk 

žijící mimo krajiny tropické a subtropické měl ovšem skromnější výběr listí a plodin, 
ale jistě i on znal způsob, jak uchrániti opékaný pokrm od přímého dotyku ohně 

nebo žhavého popela. Sotva asi to bylo něco jiného než rožeň anebo — a to 
je bližší analogie k tahitským domorodcům — obalení masa nějakou „isolaci". Tu 

mu poskytla s postačujícím úspěchem hlína. Jestliže rožeň má další historii význač
nou a dodnes zaujímá čestné místo v gourmandské kuchyni, nepovznesl se druhý 
způsob tak vysoko. Sice i dnes se ještě tu a tam drůbež nebo ryba peče tak, že 
se obalí hlínou a strčí do žhavého popela, ale kromě u cikánů a u napodobitelů 

„divokého" přírodního života se toho neužívá. 2’

Starověký clearing. Koláříkův článek o mnohostranném clearingu 
(str. 133 n.) osvětlil techniku složitého vyrovnávání závazků vyjádřených penězi. 
Snad bude zajímati zmínka o tom, že byl kdysi už jakýsi způsob clearingu, opí
rajícího se však nikoliv o peníze, nýbrž o zboží. Poučují o tom velmi názorně 

papyrové listiny a záznamy z hellenistického a římského Egypta. Převážná vět
šina egyptského obyvatelstva se zabývala zemědělstvím a protože země se po
kládala za majetek králův, odváděla se úroda do skladišť králových, případně 
do skladišť chrámů nebo velmožů, jimž král dal v užívání tu či onu část půdy. 
Důležitým zařízením byla proto veřejná skladiště. Počínajíc dobou ptolemajskou, 
jež navazovala na staré a ustálené zvyklosti, nabyla tato skladiště nového vý
znamu, sloužíce nejenom jako sběrny zemědělských produktů, nýbrž také jako 
důležité zařízení daňové a obchodní. Zboží odvedené do skladiště bylo vkladem,
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