
Když jsou plástve plné medu, odhánějí včely kouřem ze smolných travin. Potom 
jeden černoch vyleze na strom, opatrně vyřeže plástve s medem a naplní jimi vak 
vyrobený z vydělané kůže kapského jelena, jejž spustí po provaze dolů. Medový lup 
je zhruba na zemi zpracován. Med vymačkávají z pláství rukama a pojídají ho 
s velkou chutí i s kousky vosku a jinými nečistotami. Zbylý vosk, přečištěný zahří
váním, hnětou v nepravidelné kusy, představující pro ně cennou hodnotu při 
směnných obchodech s bělochy.

Domorodci z kmene Wangindo velice lpějí na svém primitivním životě plném 
„sladkých dobrodružství". Ačkoliv mnozí z nich dostanou se daleko cestami za ob
chodem nebo ve vládních službách, přece se všichni rádi vracejí domů a věnují 
se opět s celou duší trochu nezvyklé honbě za medem. 3.

Siamská dvojčata. Srpnové číslo lékařského časopisu The British and 
Foreign Medicai Rewiew z roku 1836 popisuje původní siamská dvojčata, která 
se právě tehdy produkovala v Paříži, asi takto: „Dvojčata byla původně srostlá 
tvářemi k sobě, ale poněvadž je uměle od sebe odtahovali, stojí nyní k sobě 
bokem. Spojující pruh těla jest nahoře dlouhý dva palce a dole čtyři, na nej
širším místě měří půldruhého palce... nahoře jest tvořen mečovitým výběžkem 
hrudní kosti a chrupavkami žeber, dole sahá až po jizvu pupeční: břišní dutiny 
spolu souvisí, hrudní dut iny niko liv... Bylo zamýšleno operativně je od sebe 
odděliti, ale, je-li tento popis správný, pak by bylo nutno obnažili pobřišnici. 
Taková operace mohla by špatně dopadnouti pro dvojčata, jež ostatně prohlašují, 
že jest jim pohromadě docela dobře a netouží po samostatné existenci.

Jmenují se Eng a Čang a narodili se v květnu 1811 v malé vesničce na siam- 
ském pobřeží, dvacet francouzských mil od Bankoku, z čínských rodičů. Proto jest 
jejich vzezření čínské: mají šikmé oči, žlutou pleť a pěkně černé vlasy. Jsou 
si neobyčejně podobni, jenže Eng jest o něco větší a silnější a Čang se docela 
ochotně podřizuje svému bratru. Dobře stavěná těla se silným svalstvem měří 
na délku pět stop. Oba jsou velice čilí, dovedou rychle chodili, běhati a piovati 
jako jediná osoba. Také duševní schopnosti mají normálně rozvinuty. Nyní mluví 
dokonale angl icky, ale zapoměli svou mateřskou řeč, což není konečně divné, 
poněvadž od malička žijí v cizině. Byl učiněn takový pokus, že dvě osoby zá
roveň mluvili na každého o něčem jiném a bavili se s nimi tak delší dobu. 
V Americe onemocněli zimnicí oba dva současně a nemoc u nich probíhala tak 
stejnoměrně, že zároveň se třásli oba zimou a zároveň se koupali v potu horeček. 
Jestliže je nemocen Čang, není dobře ani jeho bratru, a když se poraní Eng, 
pociťuje nevolnost i Čang.

Mají podobnou zálibu v jídlech i nápojích a stejné sympatie cítí oba k lidem 
i věcem: z čeho má radost jeden, to potěší i druhého, má-li hlad nebo žízeň 
Čang, trápí podobné pocity též Enga. Čhodí současně spát a spolu vstávají. Když 

spí jeden, neudrží se ani druhý a chceme-li je vzbuditi, stačí dotknouti se jenom 
jednoho. Při spaní často se převracejí přes sebe, avšak při tom ani neprocitnou. 
Všecky pohyby konají tak jednotně, jakoby byli ovládáni jedinou vůlí. Tak žijí 
spolu v míru a nedovedou se na sebe vůbec zlobiti : když jeden chce něco 
udělali, ani to druhému nesděluje, ale ten se podrobí ochotně a bez nejmen- 
šího odporu ..." Σ

Z dějin vytápění. Umělá úprava teploty uzavřených prostorů je sice 
pradávnou kulturní vymožeností, ale dlouho setrvávala na naprosto primitivním 
stupni: oheň plápolající na ohništi nebo v krbu současně zahříval. O vytápění
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Římský dům u Mušova na 
Morave. (Sádrový model.) 
Pokoj 1. a 4. mají topeniště.

v pravém slova smyslu lze mluvili vlastně až tehdy, kdy lidé začali užfvati zvlášt
ních zařízení, určených jenom k udržení nebo zvýšení teploty obydlených fň-o- 
storů. V civilisační oblasti Středozemního moře nebyla ovšem potřeba vytápění 
tak naléhavá a proto stačil vynález přenosného ohřivadla, jak se jich zachoval 
veliký počet v rozmanitém provedení. Vedle nich pak jsou dosvědčeny též krby, 
vzniklé úpravou ohniště a určené jen k vytápění, ale těch se užívalo poměrně 
málo, poněvadž domy neměly zděných komínů, krby příliš čadily a tepelný účinek 
nebyl úměrný nepříjemnostem vznikajícím z tohoto druhu otápění; dávala se tedy 
v případě potřeby přednost ohřivad/ům.

Národ, který přivedl ve starověku k dokonalosti soustavnou péči o tělo a lá
zeňství, Římané, dospěli už v I. století před Kr. k důmyslnému způsobu vytápění 
horkým vzduchem. Nejprve se ho užívalo v lázních, kde zvláště záleželo na do
sažení a udržení určité teploty, ale brzo se tohoto způsobu užilo i v soukromých 
domech. Velmi se pak osvědčilo toto otápění při římském postupu na sever, do 
chladnějších krajů.

Klasik architektury Vitruvius zanechal přesný popis, jak se má takové topení 
zaříditi a nesčetné příklady staveb potvrzují, že se ho i ve skutečnosti užívalo. 
Pod místností, která se měla vytápěli, se položila podlaha z velkých pálených 
cihel, svažující se k ústřednímu ohništi.
Svah musel býti takový, aby se koule, 
nezastavila, nýbrž vždy se kutálela smě
rem k topeništi. Na této spodní podlaze 
se pak postavily pilířky z cihel nebo 
sloupky z pálené hlíny, zpravidla něco přes 
půl metru vysoké. Přes tyto pilířky nebo 
sloupky byly položeny velké krycí cihly 
tak, aby se jejich rohy opíraly o pilířky 
a plocha kryla prostor mezi nimi. Na 
tyto krycí cihly se nanesla vrstva zvlášt
ní hrubozrnné cementové malty a na

Otápění horkým vzduchem. U stěny jsou 
komínky, otevřená horní podlaha ukazuje 

zařízení suspensury a přívod vzduchu.
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Suspensura bez horní po
dlahy (Mušov).

fu se položila vlastní podlaha. Celému takovému zařízení se říkalo suspensura 
(zavěšená, visutá podlaha). Oheň rozdělaný v topeništi (hypocausis) a živený 
dřevěným uhlím ohřával vzduch v suspensuře; svah spodní podlahy měl za účel 
usnadniti vniknutí ohřátého vzduchu do celého vytápěného prostoru. Maltová 
vrstva ležící nad suspensurou, sloužila jako jakýsi akumulátor tepla, podobně jako 
pláště našich kamen z vypálené hlíny. — Jiný způsob spodního ofápění byl lakový, 
že se pod podlah ou místností zaklenul kanálek, jenž se paprskovitě rozvětvoval.

Podstatným pokrokem vytápění byla pak taková úprava, která jednak umožnila 
cirkulaci ohřátého vzduchu, jednak užila tohoto unikajícího horkého vzduchu k ohřátí 
stěn. Stěna se postavila tak, aby v ní byla dutina spojená s vytápěným prostorem 
suspensury a opatřená nahoře malými průduchy. Dutiny se docilovalo dvojím 
způsobem : buď použitím t. zv. tegulae mammatae, anebo použitím komínků (tubuli).

prvém případě byla zeď obložena taškami z vypálené hlíny, které však ne- 
přiléhaly celou plochou, nýbrž jenom pravidelnými zvýšenými hrbolky ; tím vznikl 
mezi zdí a jejím obložením úzký prostor, vlastně bludiště úzkých chodbiček. — 
Komínky byly rovněž z vypálené hlíny, obdélného průřezu, s postranními otvory,
aby horký vzdu ch zasahoval přímo zdivo stěn.

Toto ofápění horkým vzduchem nebývalo „ústředním" topením, poněvadž — jak 
ukazují zachované stavby — sloužilo jenom omezenému počtu prostorů a nachá
zíme v fémže domě, ba i v témže křídle domu i několik hypokausí s příslušnými 
rozvody. Že však Kímané dovedli zařídifi ofápění horkým vzduchem i ve velkých 
rozměrech, dosvědčují jak lázně, tak některé velké vily v severněj ších krajích. Při 
velké instalaci bylo ovšem nutno miti také nějakou regulaci; po té stránce po
dávají zachované stavby jenom částečné poučení, tak zejména byly nalezeny 
kanálky pro přívod čerstvého vzduchu do suspensury. /

Je možno přerušili těhotenství léčivem ! Nechceme-li risko-
vati otravu, není to možno. V dřívějších dobách, kdy lidský život nepadal tolik 
na váhu, a hlavně život ženy pod vlivem tehdejších křesťanských názorů (Janua 
diaboli) nebyl považován za rovnocenný se životem muže, užívalo se mnoho jedo
vatých rostlin, jejichž účinné látky měly sloužiti odehnání plodu. Z našich rostlin 
je to námel, houba parasitující na obilí (paličkovice nachová, Ç/aviceps purpurea), 
která obsahuje látky, povzbuzující březí dělohu k smrštění a vypuzení plodu. Vypu-
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