
mocní vesměs popírali, že by kdy za
jíce byli jedli. Přes to se lékařům 
podařilo epidemii bezpečně zjistiti, ač 
se nepodařilo z krve nemocných vy- 
pěstovati původce choroby, který se 
v krvi vyskytuje jenom na začátku 
choroby. Zatím se uvádí, že na jižní 
Moravě postihla asi stopadesát osob, 
ale další její šíření není vyloučeno, 
hlavně jsou obavy před blížícím se 
jarem, kdy začnou nemoc přenášeti 
zmínění střečkové a klíšťata. Na jižní 
Moravu se epidemie dostala ze sever
ního Rakouska, kde již delší dobu pa
nuje. Uzavřití hranice proti takové
muto podloudnictví, prováděnému za
jíci, je ovšem neproveditelné.

Podobá se pravdě, že různé epide
mie v dřívějších letech, známé jako 
t. zv. malý mor (pestis minor), byly 
vlastně tularemií. V naší odborné lite
ratuře psali o tularemií dr. Gyvín 
z Citolib u Loun a prof. Pelnář ve 
svém díle Pathologie a therapie cho
rob vnitřních. J.

Odboj Čechů a Jihoslovanů za svě
tové války je předmětem studia roz
sáhlého díla („Dějiny Maffie, odboj 
Čechů a Jihoslovanů za světové války 
1914—1928“, Praha, Unie) profesorky 
Karlovy university Milady Paulové. 
Právě vyšel první díl, obsahující dobu 
do 3. září 1915, kdy dr. Edvard Beneš 
unikl z monarchie do Švýcar. Roz
měrné dílo je založeno na užití úpl
ného pramenného materiálu, který se 
zachoval nejen úředně, ale i soukromě 
u účastníků odboje, zejména o zá
znamy dra Přemysla Šámala. Po úvodě, 
zachycujícím politické poměry u nás 
a u Jihoslovanů těsně před světovou 
válkou, líčí autorka s kritickou přes
ností obraz vnitropolitického vývoje 
v monarchii za války a sleduje koře
ny a prameny odboje našeho i jiho- 
slovanského. Zahraniční revoluční prá
ce si všímá potud, pokud s ní do
mácí odboj souvisel, nějak ji podně
coval nebo na ni reagoval. Kniha 
Milady Paulové je nejen velké oboha
cení odborné literatury, ale zaslouží 
si pozornosti u všech, kdo touží miti 
spolehlivý a jasný obraz našich domá
cích dějů za světové války. Autorčino 
vypravěčské umění dovedlo rozptýlené

údaje pramenů spojití v poutavý tok 
a udržovati čtenářův zájem bez ochab
nutí. Vydání knihy jest vitati tím spí
še, poněvadž zkušenost učí, jak i po 
krátké době jest nesnadno ověřovati 
určité skutečnosti, a jak rychle vzni
kají legendy. Dnes ještě bylo možno 
kriticky zachytiti, srovnati a vzájem
ně doplniti zachovaný pramenný ma
teriál s výpověďmi účastníků a osvět- 
liti tak mnohé, o čem veřejnost lec
kdy věděla jen ze subjektivního po
dání, zabarveného případně i pozděj
ším vývojem okolností a názorů. Pau
lová staví před nás skutečnost, jaká 
opravdu byla, bez příkras, ale spra
vedlivě, vždy se snahou zjistiti po
hnutky. γ

Nové zdroje india. Indium ze třetí 
skupiny periodické soustavy je vzác
ný a poměrně málo známý kov. Pří
činou toho jest, že netvoří podstatné 
součásti ani jediného nerostu, nýbrž 
jest v kůře zemské rozptýleno jako 
nepatrná příměs jiných nerostů. Tím 
však není řečeno, že by ho v kůře 
zemské bylo snad málo. Podle Fers- 
manova odhadu je ho několikrát více 
než na př. zlata nebo prvků platinové 
skupiny. Indium provází v nepatrných 
množstvích některá blejna a uhličita
ny zinku, různé železné rudy (chalko
pyrit), rudy manganové i cínové. Bylo 
nalezeno také v některých přirozených 
sloučeninách kadmia, a dva angličtí 
badatelé, F. M. Brewer a E. Baker, 
našli jej ve všech vzorcích kovového 
cínu, jež měli příležitost vyšetřovati.

Zejména dva vzácné cínové nerosty, 
cylindrit a franckeit, složité to sirné 
soli cínu, olova i antimonu, mají pře
kvapující obsah india, 0Ί až 1Ό pro
cento, tedy mnohem více, než ho bývá 
v jiných nerostech. Tyto nerosty po
cházejí z cínových ložisk bolivijských 
a jsou obyčejně stříbronosné. Vedle 
toho jest však obsaženo indium též 
v jistých stříbrných minerálech, ve 
kterých není cín.

Oba autoři popsali metodu, jak ex- 
trahovati indium z cylindritu, chalko
pyritu, cínu a j. Indium se srazí spolu 
se simíkem cínatým a oba sirníky se 
převedou ve chloridy. Poněvadž chlo
rid inditý má vyšší bod varu než chlo-
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