
ce „Věda všem“ (Unie, Praha) a uve
dená předmluvou profesora MUDra 
Bohumila Prusíka. Spis poučuje o che
mické skladbě lidského těla, o trávení, 
vstřebávání a zažívání, o využití po
travy, o podrobnostech výživy jednot
livými látkami, o měření výživných 
dějů v těle, o potřebě živných látek, 
o řízení výživy a úloze nervstva, jater 
a jiných orgánů pro regulaci výměny 
látkové. Otázka vitaminů je zde rovněž 
probrána ve výstižném přehledu.

Dr. J. B.
Specifičnost katalysátorů. Některé 

katalysátory se vyznačují tím, že pů
sobí velkou řadu chemických reakcí, 
budíce chemickou afinitu četných lá
tek. K takovým patří na př. platinová 
čerň nebo živočišné uhlí. Jiné katalysá
tory působí specificky, t. j. aktivují jen 
jednu nebo několik reakcí. V novější 
době se studuje právě tato specifičnost 
katalysátorů jednak s hlediska teore
tického (ve snaze vypátrati příčiny a 
podmínky katalysy), jednak v zájmu 
praktické chemie. V tom ohledu dává 
zajímavé výsledky kyselina mravenčí 
(HCOOH), která se může štěpit tro
jím způsobem, dávajíc vodík (H), kys
ličník uhelnatý (CO), uhličitý (CO2), 
vodu (H2O) a formaldehyd (HCOH) v 
různých směsích dle toho, čeho bylo po
užito za katalysátor. Tak při užití pla
tiny, palladia, mědi nebo niklu vzniká 
směs H2 + CO2, vlivem titanu vzniká 
CO + H.,O, kdežto křemík, zirkon a 
uran dávají formaldehyd vedle CO2 -|- 
H2O. Podobně lze podle G. T. Mor
gana ze směsi CO2 + H obdržeti různé 
alkoholy katalysou solemi manganu a 
chrómu. Dusičnany těchto prvků vedou 
ke skoro čistému methanolu (methyl
alkoholu), kdežto jejich kysličníky pů
sobí vznik také alkoholů vyšších (etha- 
nolu a j.). pH

Nově rozluštěná písma. V „Dějinách 
lidstva“, v právě vyšlém díle I., se
znamuje prof. B. Hrozný širší kruhy 
čtenářstva s výsledky, k nimž došel 
rozluštěním nesrozumitelných až dosud 
nápisů psaných obrázkovým písmem 
protoindickým. Hlavním dosahem ob
jevu prof. Hrozného je mínění, že tvůr
cové a nositelé skvělé protoindické kul
tury, archeologicky objevené před ne

dlouhou dobou (viz článek V. Lesného 
ve V. a ž. IV. 57 n.), byli národem 
úzce příbuzným, ba snad zčásti přímo 
totožným s oním maloasijským náro
dem indoevropské příslušnosti, po němž 
zůstaly „hethitské“ hieroglyfické ná
pisy. Návrh jejich rozluštění podal 
před časem také prof. Hrozný. Denní
mu tisku pak svěřil prof. Hrozný do
datkem ke zprávám o rozluštění proto- 
indických památek, že se mu podařilo 
přečisti také písmo krétské a určiti 
příslušnost egejského lidu. Novinářské 
zprávy však byly — jak u vědec
kých informací zpravidla — málo přes
né a nedovolily učiniti si spolehlivou 
představu o dosahu nového objevu, o 
němž prof. Hrozný, jak je pochopitelno, 
bude referovati nejprve odborně. Roz
hodně však jde o práce světového vý
znamu a velmi důležité nejenom se 
stanoviska paleografie a jazykovědy, 
nýbrž i obecných dějin a kulturního 
vývoje. γ

SOS. Ačkoliv původ i význam této 
telegrafické zkratky je dobře znám, 
stále znova se opakují rozmanité vý
klady; z nich nejčastější je ten, že prý 
uvedená značka je zkratkou slov „savé 
our souls“ (zachraňte naše duše). Ni
kdo z těch, kdo tento výmysl znova 
vyprávějí, si patrně neuvědomil, jak 
je nelogický. Kdo vysílá SOS, tomu 
jde o rychlé přivolání fysické pomoci, 
nikoliv o modlitby. — Značka SOS 
není první smluvené mezinárodní vo
lání o pomoc, ale volání, které se roz
šířilo a ujalo téměř všeobecně, protože 
na rozdíl od jiných znamení má ně
kolik zvláště užitečných vlastností; je
krátké, dosti nápadné (...-----------...),
nelze ho přeslechnouti ani zaměniti, 
protože sdružení hlásek SOS v žád
ném běžném jazyku nic neznamená a 
obvyklé několikeré opakování vylučuje 
také možnost, že by šlo o šifrovanou 
zprávu. γ

Zemská tíže a lehká atletika. Zem
ská tíže, jak známo, nepůsobí na všech 
místech zemského povrchu zcela stej
ně. Její matematický výraz, zvaný u- 
rychlení zemské tíže, je v Praze 981Ό1 
cm/sek ’, na rovníku jen 978Ί cm/sek ’ 
(v cirkumpolámích krajinách naopak
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