
stavila velkou část teoretické chemie 
na správný základ a způsobila její ne
tušený rozvoj; její důsledky, jako na 
př. nauka o chemických rovnováhách, 
zasáhly do chemické technologie, mi
neralogie, geologie i do věd biologic
kých a medicínských; uvažme jen, 
jak velký význam má teorie tepelných 
strojů pro strojnictví, nebo vědecká a 
technická kalorimetrie pro vědy tech
nické, biologické i medicínské atd. 
Málo bylo fyzikálních teorií tak plod
ných, jako je nauka o energii.

BaboroOský.
Ovzduší planet. Před nedávném byla 

provedena spektroskopická badání o 
atmosférách planet. Byly v ní dokázá
ny uhlovodíky a sloučeniny dusíku a 
vodíku. Na malých planetách (Mars a 
Venuše) byla dokázána přítomnost kys
ličníku uhličitého, velké planety (Ju
piter, Saturn, Uran a Neptun) obsahují 
amoniak a methan (báňský plyn). Zcela 
jinakými plyny svítí komety (kyan, 
plynný uhlík, kysličník uhelnatý).

·/· M-
Dražba fosilií před sto lety. Časopis 

Athenaeum zaznamenává 20. února 
roku 185b zprávu o dražbě, jež vzbu
dila mezi přírodopisci neobyčejný zá
jem. Nějaký pan Steven vydražil fo
silní zbytky z mastodona a mamuta, 
jež byly vykopány v Ohio a ještě jiné 
podivné přírodniny, došlé ze severní 
Ameriky. Největší nákupy učinilo 
Britské museum, Lékařská kolej, Uče
ná společnost bristolská a také lord 
Cole hodně obohatil své sbírky. Ně
které zvlášť pěkné exempláře dosáhly 
vysokých cen. Nejlepší byla snad 
z nich lebka, kterou popisuje katalog 
jako »lebku s dvěma dokonalými sto
ličkami a zubními lůžky pro druhé 
dvě. Délka od týlu až po klové jamky 
56 palců, vzdálenost očních důlků Í3 
palců, obvod v týle 53 palců a podélný 
obvod 83 palců; váha 175 liber«. Za 
tento opravdu pěkný exemplář vypla
tilo British Museum 147 liber sterlin
gů, což jest i na dnešní poměry pěkná 
sumička. Sot.

O souvislosti českých dějin se světo
vými událostmi a poměry na začátku 
XVII. stol. podává poučný obraz kniha 
Otakara Odložilíka : Karel starší ze Ze- 
rotína (Praha, Melantrich 1936), vydaná 
k třístému výročí smrti jedné z nej
významnějších českých osobností kul

turních a politických. Odložilíkovi se 
podařilo dobře zachytiti nejenom vlast
ní Žerotínovu osobnost a její význam, 
ale také celé evropské pozadí doby jeho 
působení a života. Dnešního čtenáře 
zvláště zaujme skvěle vylíčená vnitřní 
rozeklanost a těžce hledaná cesta k po
chopení účelu života, jimiž byla zmí
tána duše grandseigneura, přítele králů 
a mocných tohoto světa, jenž však pro 
sebe hledal útěchu v morálce reformo
vaného křesťanství a hodnotách věč
ných. Bylo by žádoucí miti podobný 
životopis jiné tehdejší mohutné osob
nosti, Žerotínova přítele i odpůrce, Vác
lava Bud ovce z Budova. γ

Podmořský most. Italský inženýr 
Coridori navrhuje, aby se mes-sinská 
úžina mezi Sicílií a Apeninským polo
ostrovem překlenula mostem 2 km 
dlouhým, který by však byl v hloubce 
30 m pod hladinou mořskou. Skládal 
by se ze dvou obrovských potrubí do 
sebe zasunutých, která by byla bez
pečně zakotvena proti účinkům moř
ských proudů. Vnitřní roura by slou
žila za dopravní tunel, vnější za jeho 
ochranu. Stavba by stála asi 300 mi
lionů v naší měně a navrhovatel vypo
čítal, že by se dobře vyplácela. kh

Ztráty rezavěním. Anglická Society 
of Chemical Industries sděluje, že se 
zničí za každý rok asi 2,900.000 tun že
leza a ocele v podobě rzi a tím také 
čtyř- až pětkráte tolik uhlí a koksu, 
jichž je potřebí k výrobě železa a 
ocele. J. M.
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