
doučí k utvoření Společnosti, je dob
rá a že Společnost může vykonati 
mnoho užitečné práce. Dobrou orga- 
nisací, při níž není zapomínáno ani 
na důležitost a významu společenské 
stránky osobních styků, lze dosici 
především toho, že vznikne širší zá
kladna porozumění pro vědeckou prá
ci, ať už jde o theoretický výzkum, či 
o práci s přímým vztahem k význam
ným stránkám potřeb dnešního života. 
A snad tento bližší osobní styk bude 
moci konečně přispět k nějakému ře
šení choulostivé a svízelné otázky vy
datnější hmotné podpory vědecké prá
ce ze soukromých stran.

Založení Společnosti je myšleno 
jako projev trvalé památky dvaceti
letého výročí československé republi
ky. y

O stavební úpravu Karolina. Je ještě 
v dobré paměti rozruch, který vznikl 
r. 1934 kolem Karolina, památného 
sídla Karlova vysokého učení. I když se 
kolem této věci vyrojilo mnoho nechut
ností, třeba poznamenati, že dala 
vzniknouti dobré snaze o záchranu dů
ležité historické a umělecké památky. 
Původní záměr provésti vhodnou úpra
vu Karolina musel se nejprve vyrovnati 
s otázkou jeho záchrany, poněvadž už 
první výzkumy ukázaly, že je Karoli
num dlouhým zanedbáváním zle ohro
ženo a dokonce v západní části hrozilo 
zřícením. Stavební dějiny Karolina jsou 
velmi složité. Už krásný dům minc
mistra Rotleva, který král Václav IV. 
získal a věnoval koleji Karlově, vznikl 
přestavbou starého domu z 13. stol., 
pro účely universitní byl hned při da
rování podstatně upraven a rozšířen, 
a asi o jedno století později přebudován. 
Poslední veliká stavební úprava byla 
provedena začátkem 18. stol., ale ta 
se nepostarala o zabezpečení starších 
částí budovy. K tomu nehleděly ani 
pozdější částečné úpravy, ba dokonce 
se prováděly leckdy způsobem, jenž 
vážně ohrožoval únosnost starého pří
zemního zdivá (na př. zvláště těžký 
nános pod podlahou velké auly). Otáz
ka konečné úpravy Karolina se tím po
sunuje do další budoucnosti, ale celkem 
k prospěchu věci, protože bude možno 
zajistiti všechny historicky cenné části 
budovy. Je to obdobný případ jako se

starými částmi pražského Hradu. Ko
mise pro obnovu Karolina vydala 1937 
pod názvem Karolinum nákladem Ná
rodní sbírky pro obnovu Karolina 
poučný přehled své činnosti za 1934 a 
1935, obsahující šest článků zachycují
cích obraz provedených výzkumných a 
zajišťovacích prací. γ

Druhá největší země zlata na světě 
je od r. 1935 Kanada. Bylať toho roku 
zase objevena nová bohatá naleziště 
zlata, a tento nález způsobil druhou 
mocnou zlatou horečku kanadskou 
(rushes), jaké byly svého času na př. 
v Kalifornii (v letech 1848 až 1850), 
v Jižní Africe (třikráte: v r. 1866, po
tom 1884 a 1887), na Aljašce (v letech 
1881 až 1883 a 1897 až 1898) a v Aus
trálii (čtyřikráte: r. 1841, 1850, 1851 
a 1860). Vedle zlata těží se nyní v Ka
nadě nikl, platina, měď, olovo, zinek, 
stříbro, hliník, na konec i radium. Pro
dukce niklu je velkolepá; Kanada do
dává v našich dnech skoro sto procent 
světové produkce niklu. Také její pro
dukce platiny stále stoupá (nyní 58% 
světové produkce). R. 1928 byla prvá 
zlatá horečka kanadská, a uprostřed 
zlatého pole u Red Lake (Ontario) bylo 
vybudováno nové zlatokopecké město 
kanadské. Světová těžba zlata byla v r. 
1929 6091, v r. 1930 631t, v r. 1931 
689 t a v r. 1932 742 t, z čehož je vidět, 
že těžba zlata stále stoupá. M.

V novinářské soutěži o Baťovu cenu, 
kterou vypsal továrník Jan Baťa k u- 
ctění památky Tomáše Bati, byl poro
tou vybrán a obdržel druhou cenu člá
nek profesora dra Weingarta „Jak žije 
jazyk“, vyšlý v 1. čísle tohoto ročníku 
Vědy a života.

Autoři článků v tomto čísle : PhDr. 
Karel Stloukal, prof. všeobecných dějin na 
filosofické fakultě Karlovy university ; MUDr. 
Kare! Přerovský, docent vnitřního lékařství 
na Karlově universitě, primář nemocnice na 
Bulovce; ThDr. a RNDr. František Scha
chert, docent anorganické chemie na přírodo
vědecké fakultě Masarykovy university ; RNC. 
Miloš Boh. Volf, posluchač přírodovědecké 
fakulty Karlovy university ; PhDr. Vladimír 
Groh, profesor starověkých dějin na filoso
fické fakultě Masarykovy university.
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