
Poznámky a zprávy.
Nový smutek. Dne 20. XI. 1937 zemřel 

náš spolupracovník a člen redakčního 
kruhu MUDr. Karel Weigner, prorektor 
Karlovy university, profesor anatomie, 
generální tajemník České Akademie atd. 
Jim odešla z našeho vědeckého světa i ve
řejného života osobnost nad jiné výrazná 
a významná. Weigner byl z toho vzác
ného typu lidí osobně nesmírně ušlech
tilých a moudrých, kteří zcela po masa- 
rykovsku sami dovedou kráčeti za velkými 
cíli a i jiné k nim vésti a vždy pracovati 
prostředky daleko vzdálenými jakékoliv 
postrannosti.

Vědec vysoké úrovně a vzácné inteli
gence, vzorný učitel a vychovatel akade
mické mládeže, Weigner se nikdy ne
spokojil jen svou — byt i tak rozsáhlou 
a hodnotnou —činností akademickou. Své 
věděni a svůj zápal postavil přímo do slu
žeb národa a lidstva. Péče o zdraví ná
roda a jeho tělesnou kulturu, Sokol, Čer
vený křiž, sociální a zdravotní péče o stu
dentstvo měly v něm pracovníka velkorysé 
prozíravosti a neúmorné energie. Ve svém 
zaníceni pro pravdu a mravnost neznal 
překážek a nikdy neustoupil ani moci, 
ani veřejné náladě, ani prostřednosti.

Vědecké zásluhy Weignerovy byly ve 
většině nekrologů oceněny aspoň zhruba; 
časově poslední velký vědecký zájem 
Weignerův obracel se proti zrůdnému 

■ učení rasistickému, které odmítal i jako 
vědec, i jako člověk; tohoto učeni týkal 
se také jeho první příspěvek do Vědy 
a života (roč. I). Je přirozeno, že se bez 
Weignerovy práce a hodnotného ideového 
přínosu neobešel ani politický život, ani 
mnohé instituce veřejné. Pracoval všude, 
kde šlo o obecné dobro a kde mohl práci 
srovnati se svým svědomím. Památka jeho 
ducha a díla bude trvalá. γ

Význam vitaminů C podle novějších 
výzkumů. V posledním čísle Vědy a 
života bylo referováno o tom, že ob
jevitel vitaminů C Szent-Györgyi byl 
poctěn za své objevy Nobelovou cenou. 
Tyto objevy si vskutku zasloužily ta
kového ocenění, neboť kromě poznání

vitaminů C, tyto práce mají i znač
nou cenu praktickou v lékařství. Po
znáním vitaminů C byla umožněna 
umělá příprava tohoto vitaminu, čímž 
vitamin C, stal se přístupným v běž
ném léčení. Příprava čistého vitaminu 
Ci ze zdrojů přirozených je nesmírně 
nákladná.

Vitamin C, jak se běžně říká, není 
vitamin jednotný. Jsou to vitaminy tři: 
Ci, C2 a P. Vitamin Cx je kyselina 
askorbová a připravuje se už cestou 
synthetickou. Všechny tři vitaminy C 
chrání společně proti kurdějím. Vita
min C2 má kromě toho ochranný vliv 
proti zánětům cest dechových. Má 
značný význam právě v dobách pod
zimních a jarních, kdy tato onemoc
něni bývají častější. Zánět sliznice 
hltanové (pharyngitis) a hrtanové 
(laryngitis) bývá jen průvodním pří
znakem nějaké vážnější choroby jiné, 
ale někdy probíhá takový zánět sám 
o sobě, a trvává velmi dlouho. Baer, 
který si této otázky blíže všímal, zjis
til, že v takových případech klesá v těle 
onemocnělého zásoba a obsah vitaminu 
C. A na druhé straně, že po podání 
tohoto vitaminu choroba se dobře lé
čila. Považuje proto mnohé případy zá
nětů sliznice hltanové za příznak ne
dostatku vitaminu C v potravě a 
v těle.

Vitamin P, zvaný citrin, chrání cé
vy, zvláště malé, proti poruchám. Ne
dostatek tohoto vitaminu má za násle
dek krvácení, zvláště v dásních, což 
bývá jeden z typických příznaků kur- 
dějí. Pozoruhodný je také objev, že 
vitaminy C mají specifický ochranný 
vliv proti černému kašli, neboť snižují 
životnost až i umrtvují úplně chorobo
plodné zárodky tohoto onemocnění, ba 
snižují i jedovatost jedu těchto bak
terií. Je zajímavé, že věda nejednou 
se sejde na společné cestě se starými 
lidovými prostředky. Tak podávání 
ovocných šťáv při onemocněních cest 
dechových je známým lidovým pro
středkem, a je prostředkem dobrým, 
neboť v ovocné šťávě je hodně vita
minu C.

Avšak v poslední době se ukazuje,
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