
zřelých poraněních znečištěných hlínou, 
zvláště v zamořených krajích, vstřikuje 
lékař protitetanové serum, čímž se do
ciluje, že tato choroba, jinak přímo hroz
ná, jest čím dále tím vzácnější. Avšak 
Behringův význam není celý jenom 
v objevu těchto dvou léčivých ser. Jeho 
pokračovatelé, vycházejíce z jeho funda
mentálních prací, vyrobili sera, osvěd
čující se při celé řadě jiných a jiných 
chorob.

Behring patří k těm badatelům, 
kteří již za svého života byli oceněni 
jak vlastním národem, tak celým svě
tem. Nesporně k tomu přispěl ráz ob
jevu a jeho zřejmý význam, a tak byl 
Behring záhy povolán za universitního 
profesora v Halle a později v Marburgu 
a stal se čestným členem četných vě
deckých společností, byl povýšen dědič
ně do šlechtického stavu, a v roce 1901 
jako prvý lékař dostal Nobelovu cenu. 
V blízkosti svého působiště u Marburgu 
vybudoval rozsáhlé serologické Behrin- 
govy závody, které se staly vzorem po
dobných závodů na celém světě. Výročí 
jeho objevu bylo přiměřeným způsobem 
oslaveno nejen v Německu, ale i v ce
lém vzdělaném světě. Š.

Módní slova. Už dávno nebylo —· 
jestli vůbec kdy bylo — věnováno to
lik pozornosti správnému a čistému 
jazyku; aspoň počet „jazykových hlí
dek“ v časopisech a denním tisku, u 
mnohých pak také jejich úroveň, jsou 
hodny pozoru. Marné však je bystré 
oko i vlídné poučení jazykového rádce, 
když hned vedle špatný příklad kazí 
dobré, anebo aspoň k nápravě naklo
něné mravy. Budiž upřímně a s vděč
ností oceněna námaha těch, kdo usilují 
zdolati škůdce na sazeničkách pravo
pisu a fraseologie, ale bude se asi mu
set objevit nějaký bič boží na ty, kdo 
kazí jazyk a jeho přirozené poslání 
(totiž býti dorozumívacím prostředkem 
a měřítkem kultury) užíváním slov, 
jejichž jediným účelem jest zakrýti 
chudoby myšlení a vyjadřování. „Naše 
doba“ nedávno dobře ukázala,, jak po 
„mentalitě“, bez níž se dříve nic ne
obešlo, straší nyní samá „problemati
ka“. Bylo by lze doplniti také pověst
ným „exponátem“, nyní už — zdá se 
— vymírajícím. Do štěpnice vlastního 
jazyka zašli tvůrcové „předznamená
ní“, jež se ukázalo tak plodné, že za
mořilo kdejakou kritickou úvahu a

ohrožuje i jiné obory, patrně oplátkou 
za „uskladnění“ zrozené v prosaickém 
životě. Snad by mohly zimní mrazíky 
zžehnouti také tyto hříchy proti při
rozenosti mluvy! γ

Minojské písmo a jazyk. Američtí 
archeologové, vedení C. W. Blegenem, 
pracovali o výkopech v Pylu, na zá
padním pobřeží Peloponnesu (blízko 
Navarina, známého porážkou turecko- 
egyptského vojska Ibrahima paši roku 
1827). Mezi jiným nalezeny byly zbyt
ky paláce ze 14.—13. stol. před Kr„ 
tedy ze závěrečného období předřecké 
„helladské“ kultury, z téže doby, kdy 
na druhé straně Peloponnesu v Tiryn- 
thu a Mykénách stály v největší slávě 
proslulé hrady. V Pylu bylo v paláci 
nalezeno na 600 druhů deštiček z pá
lené hlíny, popsaných písmem, odpoví
dajícím t. zv. čárovému písmu krét- 
skému. Nález vzbudil oprávněnou po
zornost po mnohých stránkách. Jed
nak totiž byl jím velmi rozmnožen 
materiál předřeckých písemných pa
mátek a tím vzrostla naděje, že se 
podaří konečně rozluštění tohoto pís
ma. Dále je neméně zajímavé, že byly 
nalezeny právě hliněné tabulky, popsa
né tímto krétským písmem; dosud ne
byl z předřecké oblasti znám tento 
způsob psaní, obvyklý v Přední Asii. 
A konečně není bez zajímavosti ani to, 
že část tabulek, asi jedna třetina, le
žela pečlivě uspořádána na lavicích, 
běžících kolem tří stěn jedné z paláco
vých komnat, tedy jakási registratura 
nebo archiv. Na konci poznamenává
me, že se otázkou krétského písma a 
jazyka obírá náš proslulý badatel prof. 
B. Hrozný, jenž po předběžných sděle
ních v denním tisku a v německém 
zpracování svých Nejstarších dějin 
Přední Asie brzo podá vědecky dolo
žené návrhy rozluštění. I když si od 
obsahu písemných památek předřec
kých nelze slibovati příliš mnoho věc
ných údajů — jde patrně o inventáře 
a správní doklady —, bude jejich roz
luštění neobyčejně důležitým obohace
ním jazykozpytu, dějin a zeměpisu, γ

Jsme pozadu s telefonisací. Jedním 
ze znaků pokročilé kultury je beze 
sporu telefon a hustota telefonisace se 
právem posuzuje jakožto měřítko civili- 
sáčního pokroku. V Čechách a na Mo
ravě však není dosud telefonisace tak 
hustá, aby odpovídala povšechnému
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