
preparátu. Certifikáty tedy všude doprovází radiofory, i za hranice. V současné době 
jsou větší dodávky čs. radia do Jugoslavie, Italie a Japonska. Také nový ústav pro 
výzkum a potírání nádorů v Praze na Bulovce byl vybaven radiofory (517 kusů asi 
s pěti gramy radia). Kvantum radia, které r. 1935 prošlo radiologickým ústavem, 
dosáhlo 10 gramů. Na všech stranách lze nyní pozorovati úsilí, aby byl pro
sazen „radiový zákon“, aby všichni pracovníci s radiem byli řádně a zákonitě 
chráněni.

Na obr. 5. a 6. lze pozorovati, jak výroba radia, než se dostane do stád ia 
plnění do jemného radioforu, prodělává také hrubší stád ium, kdy je provozní 
hmota ještě ve liká. Nutno si uvědomiti, že pro náplň malého radioforu, který 
bereme pinsetou, je zapotřebí zpracovati několik centů rudy. [IZ Santho/zer.

Poznámky a zprávy.
Věda a život začíná tímto číslem 

druhý ročník. V ročníku prvém setkala 
se s nečekaně živou odezvou a poro
zuměním u svých čtenářů i přispívatelů; 
může proto její redakce směle slíbiti, že 
nejenom nesleví s programu, který sle
dovala v prvém ročníku, ale že si může 
troufati na mnohá zlepšení. Umožňuje jí 
to mimo jiné to, že se jí podařilo značně 
rozšířit! kruh svých spolupracovníků.

Typ české populárně vědecké revue, 
která snese měřítko mezinárodní, byl 
utvořen, nyní jde jen o to, dobudovati jej 
z těch solidních kamenů, jež se jmenují : 
srozumitelnost, zajímavost a spolehlivost. 
Redakce si je jista, že se jí to plně 
zdaří. Je si vědoma, že pracuje v zájmu 
československého čtenáře i v zájmu vědy, 
která je mezinárodní, a uvědomuje si, jak 
je její úkol odpovědný a závazný.

Nobelovu cenu za objev v lékařství
dostal tohoto roku německý zoolog Hans 
Spemann. O jeho objevech časopis Věda 
a život referoval v prvém ročníku na 
str. 139 pod názvem Organisátor vývoje. 
Podrobnou zprávu o jeho vědecké čin
nosti přineseme v příštím čísle. Š.

Mithrovský relief (str. 10-11) obsahuje 
legendu o Mithrovi. V ústředním výjevu 
Mithra udolal býka; z těla zabitého zví
řete vyrůstají klasy a révový keř; štír, 
had a lev se marně snaží otráviti a zni- 
čiti sémě a krev. Pes je Mithrovým po
mocníkem, havran na Mithrově plášti 
je posel boží. Dva hoši, jeden s pochodní 
zdviženou, druhý se skloněnou (Kautes 
a Kautopates) přihlížejí ; klenutí sluje

je zdobeno znameními zvěrokruhu.Troj- 
hranné plochy nad klenutím předvádějí 
výjev, kdy za sucha, seslaného Ahrima- 
nem, Mithra střelil šípem do skály a dal 
vytrysknouti prameni vody. Na spod
ním z dvou vodorovných pásů je kra
jina s bohatým porostem; Mithra vleče 
zabitého býka, nasazuje Helioví paprs
kovou korunu a pozdvihuje k sobě kle
čící postavu. Na horním pásu Helios zve 
Mithru ksobě na sluneční vůz, ujíždě
jící vzhůru; s druhé strany sjíždí prudce 
dolů Noc. — Čtyři medailony v rozích 
představují Větry, hlavy u nich sym- 
bolisují patrně roční doby.

Rub reliefu zobrazuje zabitého býka 
v jeskyni, nad ním paprsková sluneční 
koruna a Helios, podávající Mithrovi 
hrozen. Nad slují pobíhají zvířata, zro
zená ze semene zabitého býka. ■(.

Také stárnutí je dědičné. Tělesné 
změny, které se dostavují s vyšším 
věkem, bývají považovány za násle
dek různých vnějších i vnitřních vli
vů, opotřebování tělesných ústrojů, 
změn žláz s vnitřním vyměšováním 
a podobně. Jiní však je vysvětlují 
prostě dědičností, neboť rozbor rodo
kmenů vedl k tomu, že v některých 
rodinách se takové změny dostavují 
dříve a jsou po případě jiného rázu 
než v jiných. Nověji zabýval se tako
vými otázkami přednosta oční kliniky 
v Curychu prof. dr. A. Vogt. Zkou
mal podrobně 19 párů identických 
dvojčat ve věku 55 až 81 let. Identická 
dvojčata se hodí velmi dobře pro roz
bor takových otázek, jsou to totiž 
dvojčata, která vznikla z jediného 
oplozeného vajíčka, mají tedv po 
matce i po otci stejné dědičné zá
klady. Zjevy stárnutí vyskytovaly se
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