
vodě byl prokázán nedávno pracemi 
prof. B. Němce. Jisté rostliny, i zvěř 
jimi se živící, obsahují v některých 
krajích Slovenska značná množství 
kovového zlata v tkanivech (viz Věda 
a život III, str. 191). e. 6.

Vitamin A proti arteriosklerose. Po
dle nejnovějších amerických badání jest 
vitamin A nesmírně důležitý pro výži
vu stěn cévních, jak sděluje Proc. soc. 
exp. a biol. Med. 40, 449, 1939. Dospě
lo se četnými zkouškami na zvířatech, 
že vitamin A je způsobilý čeliti v orga
nismu proti arteriosklerose. J. M.

Nejstarší strom světa jest podle prof. 
dr. K. Keilhacka cypřiš, který je na 
hřbitově vesničky Tule u Mitly, pro
slavené svými azteckými zříceninami 
v mexickém státě Oaxaca,, tedy již v tro
pickém pásu; obrovský strom bujné 
svěžesti, aniž je pozorovati na něm je
ho veliké stáří. Je to Taxodium mexi- 
canum, indiánsky zove se Ahuechuete, 
t. j. Starý muž na vodě. Zdá se, že 
obrovský kmen povstal tím způsobem, 
že srostlo dohromady několik kmenů. 
Je vysoký 40 m, a Schrenk udává, že 
jeho obvod je 33 m a průměr 11 m, 
Keilbach však změřil nanovo obvod to
hoto obrovského stromu a shledal, že 
je 45 až 47 m, kdežto průměr činil 14 
až 15 m. Strom zove se též Stromem 
Montezumy a je prý stár 6000 let. Stá
ří stromů se určuje přibližně navrtáním 
kmene, vytažením klínu a spočítáním 
jeho let. M.

Demosthenes. Poslední zápas Ííeků 
za svobodu je název knihy (vydané 
r. 1940 u Laichtra, Otázky a názory 
LXXVI), v níž Ferdinand Stiebitz svým 
osvědčeným způsobem přeložil výběr 
z Demosthena, pokládaného už od sta
rověku právem za vrcholný zjev řečnic
kého umění. Každá řeč je opatřena úvo
dem a dodatkovými poznámkami, jež 
umožňují dnešnímu čtenáři vniknouti 
do podrobností a narážek. Kromě toho 
je celý svazek uveden obšírnou překla
datelovou úvahou o politickém vývoji 
athénském a makedonském se zvlášt
ním zřetelem k poměrům ve 4. století 
a k Demosthenovu vystoupení. Jsou-li 
Demosthenovy zásluhy v literatuře ne
sporné, není tomu tak s jeho politickou

činností; překladatel se přiklonil k hod
nocení pro Demosthena nejpříznivější
mu. Ať tak či onak, dostalo se tímto 
překladem českému čtenáři příležitosti 
sáhnouti si přímo na živě bijící tepnu 
velkého zápasu o vůdcovství. γ

Ďáblova věž jest jeden z nejpodi
vuhodnějších výtvorů přírody; mocný, 
krajinu ovládající, 180 m vysoký sloup 
ztuhlé lávy, který se nalézá jako div 
přírody v Oregonském údolí ve státě 
Arizoně. J. M.

Upozorňujeme na pěknou knížku 
„Kulturní kapitoly z našeho pravěku“, 
kterou napsal dr. Jan Filip a vydala 
Společnost přátel starožitností (Praha 
1940, za 15 K). V osmi odstavcích je 
vyloženo o duševním světě nejstaršího 
člověka, o základech civilisace v našich 
zemích, o počátcích zemědělství a prv
ních osadách, o keramické výrobě a vy
nálezu hrnčířského kruhu, o pravěkém 
oděvu, tkaní a ozdobách, o tělesné pé
či, o hudbě a tanci, o pravěkém lékař
ství. Text je doprovozen kreslenými a 
fotografovanými obrázky, shrnuje vý
těžky odborného poznání a předvádí je 
poutavou formou. γ
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