
pitelnou při společném koloběhu krve a lymfy. Pitva ukázala, že dvojčata nebyla 

přesné souměrná a že útroby Galyiny byly menší, svraštěné a funkčně méně
cenné. Celoroční pozorování tohoto jedinečného případu stačilo uvedeným ba
datelům nashromážditi tolik cenného materiálu z lidské biologie, že vydá celou 

objemnou knihu, jak doktoři Anochin a Speranskij slibují. (Viz článek prof. dr. 
V. Neumanna „O zrůdách a zrádnostech" ve V. a ž. roč. V., str. 202, 292 a 

386,1939.) Dr.E.K.

Poznámky a zprávy.
fteč. Pěkný a čistý jazyk, pýcha 

každého kulturního národa, začíná se 
nyní konečně zase dostávati do popředí 
zájmu. Množí se i v denním tisku vý
klady o správném a nesprávném uží
vání slov, šíří se obliba spisovatelů vy
nikajících ryzostí jazyka a až na určité 
výjimky lze ve slovesné tvorbě pozoro- 
vati vzrůst šetrnosti k duchu a formám 
mateřské řeči. Zvlášť odpovědný úkol 
nastává dennímu tisku, filmu a roz
hlasu, těmto nejrozšířenějším prostřed- 
kovatelům styku se všemi vrstvami 
národa. Snad si obsluhovatelé a tvůr
cové všeho denního tisku konečně uvě
domí, že přesná a živá znalost mateř
štiny musí býti základním a nepromi- 
nutelným předpokladem jejich zaměst
nání. U filmu a rozhlasu přistupuje 
také ještě zvuková stránka jazyka. 
Kdysi se pokládalo jeviště za vrchol
nou školu mluvy, nejen u nás; je jistě 
potěšitelné, že vidíme nyní znova ros
toucí péči o to, aby se živému slovu 
vrátily jeho esthetické hodnoty. Celkem 
bez hrubších jazykových závad jsou u 
nás stálí spolupracovníci rozhlasu, zato 
však mnoho oprávněných stížností je 
na film, a to jak po stránce správnosti 
výrazu, tak i pokud jde o výslovnost.

Ύ
Zemědělská kultura starých Inků a 

Mayů byla skoro výhradně ve znamení 
kukuřice, plodiny ryze americké, která 
nemá v jiných zemědílech v přírodě vů
bec rozšíření. Do objevení Ameriky ne
byla v Evropě vůbec známa a stará 
latina a řečtina nemají přirozeně pro 
tuto plodinu názvu. Dnešní latinský ná
zev botanický Zea mais jest umělý 
jazykový výtvor Linnéův, Přídomek 
„mais“ je tvořen podle názvu v román

ských jazycích : Španělsky „maiz“, 
francouzský „maïs“, ale pochází z in
diánského „ma-hiz“. (Naše označení 
„kukuřice" a německé „Kukurutz“ má 
původ v představě, že tato obilnina je 
původu tureckého; odtud i označení 
„turkyňa“, jakož i francouzské „blé de 
Turquie“ — turecké obilí, a italské 
„granturco“ — turecké zrno.) Kdežto 
u evropských obilnin se podařilo ■— 
hlavně zásluhou nedávné práce někte
rých ruských badatelů -— rozluštiti, ja
ký je asi jejich původ, a nalézti pří
rodní divoké druhy travin, z nichž 
pravděpodobně vznikly různé druhy 
obilí křížením, nepodařilo se to dosud 
přes četné pokusy s kukuřicí. Kukuřice 
je rostlina typicky kulturní, které se 
nedaří, je-li ponechána přírodním pod
mínkám, v nichž brzy zachází. Její 
vznik je zahalen v tajemství zejména 
také proto, že žádná z divoce rostou
cích trav v Americe ani ve Starém 
světě není kukuřici příbuzná. Nezbývá 
než miti za to, že předek kukuřice, 
z něhož byla nynější forma vypěsto
vána, již dávno vyhynul. ■—fer.

čtvrtá modifikace fosforu. Roku 1669 
objevil H. Brandt v Hamburku v moči 
první fosfor. Objev ten náleží k ná
hodným objevům, jimiž alchymisté svět 
obdařili. Hamburský kupec Brandt od
dal se, chtěje vybřednouti ze svých ne
utěšených peněžních poměrů, alchymii. 
Nejvhodnější výchozí látkou k získání 
mudrckého kamene, potřebného k vý
robě zlata, zdála se mu moč. V moči je 
malé množství fosforečnanu vápenaté
ho, odtud pocházel první fosfor Brand- 
tův. Později v roce 1845 provedl němec
ký chemik Schrötter důkaz, že červe-
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