
Poznámky a zprávy.
„Opravená theorie“. Barevný střep 

pod tímto názvem otištěný i doplňující 
výklady k němu povzbudily další znal
ce k tomu, že vyložili písemně své sta· 
novisko; také autor původního článku 
se vyrovnává s námitkami pronesený
mi proti jeho propočtům. — Věda a ži
vot se od počátku svého vycházení uza
vřela vůči osobním polemikám a této 
zásadě zůstane věrná. Proto také po
tlačuje v zaslaných příspěvcích vše
chny osobní narážky. Není však pří
činy, proč by náš časopis odmítal věc
nou rozpravu o věci tak naléhavé a 
obecně zajímavé, jako je právě otázka 
tepelného hospodaření. Je jisto, že se 
tu stanoviska velmi různí a že je v zá
jmu našich čtenářů, aby se jim dostalo 
všestranného poučení. Není totiž po
chybností, že celá otázka se skládá 
z několika složek, jejichž důležitost se 
jeví v různém stupni nejen účastníkům 
výroby toho kterého tepelného zdroje, 
nýbrž také spotřebitelům; vedle toho 
je patrno, že jinam vedou theoretické 
úvahy, jinam praktické zřetele. Po
kud by tedy naši čtenáři chtěli přispěti 
k vyjasnění názorů ve věci, jíž se tý
kal článek Opravená theorie, nechť tak 
učiní do 30. března, abychom mohli 
v dubnovém čísle rozpravu ukončit.

Red.
Od kdy zná Evropa pomeranče ?

Pomeranč přišel z Číny, o tom se cel
kem nepochybuje, ale jde o to, kdy asi 
a s jakým prostředím se dostal do 
Evropy. Budiž připomenuto, že proslu
lá „jablka Hesperidek“, známá z an
tické mythologie, neměla s pomeranči 
nic společného, nýbrž byla to granáto
vá jablka. Obyčejně se soudí, že po
meranč přivezli do Evropy portugalští 
plavci se svých dalekých výprav v 15. 
století; lze se ostatně často dočíst, že 
v Lisaboně v zahradě šlechtice S. Lo
renzo rostl první pomerančovník v Ev
ropě a z jeho odnoží a plodů prý po
cházejí všechny ostatní. Tento výklad 
o portugalském prostředkování při do
vozu prvního pomerančovníku nemá 
v sobě nic pravděnepodobného a potvr
zovala jej tradice, která pomeranč na
zývala portugalským ovocem—dodnes

se toto označení vyskýtá v některých 
nářečích italských a pro jeden druh 
pomerančů je běžné v novořečtině. Od
tud ovšem vyplývá jenom závěr, že se 
Portugalci zasloužili o rozšíření tohoto 
ovoce, ale při nedostatku jiných zpráv 
se mohlo dobře věřiti, že je se svých 
dalekých plaveb skutečně také oni vů
bec první přivezli. Nyní se však upo
zorňuje, že je už doklad z r. 1333 o 
pěstění pomerančovníků v Dauphiné, 
pak ovšem musel toto ovoce někdo při- 
vézti do Evropy dříve než se Portu
galci vydali na objevné plavby. Byl 
vysloven dohad, zda získání pomeran
čovníku nesouvisí s cestami Marka Pó
la v 13. stol.; není to nemožné, ale tře
ba poznamenati, že kulturní plodiny a 
formy většinou přecházejí anonymním 
a často náhodným prostředkováním, a 
je to jen lidská touha po konkrétnosti, 
která chce miti v každém případě zji
štěno otcovství nebo aspoň kmotrov- 
ství. γ

Paraguayský čaj — maté. Násled
kem omezeného prodeje čaje, vyskytl 
se u nás v poslední době zájem o čaj 
paraguayský, čili maté (také jezovit- 
ské thé zv.). Avšak maté nemůžeme u 
nás odporučovati jako náhražku čaje 
proto, že pro svoji nepříjemnou kou
řovou vůni a hořkou chuť, sotva by 
nalezl u nás své příznivce. Maté jest 
velmi oblíbeným nápojem v Jižní Ame
rice; k čaji jej řadíme — jako drášdi- 
vou pochutinu — pouze pro obsah ko
feinu. Příjemně vonných silic, jaké 
jsou v čaji, nemá a proto jej — jako 
pochutinu v pravém slova smyslu — 
nemůže nahraditi.

Název drogy pochází od stejnojmen
né nádobky „maté“, která slouží k pří
pravě tohoto čaje v Jižní Americe. Ná
zev byl přenesen na drogu i na nápoj. 
Maté jsou upravené listy jihoameric
kého keřovitého stromku cesmíny pa- 
raguayské (Illex paraguayensis), asi 6 
m vysokého, nejvíce rozšířeného na 
území brasilských států Paraná, Mi
nas Gereaes, Sao Paolo, Rio grande do 
Sul, pak v Argentině a v Paraguay!.
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