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Vypsání ceny z fondu Studnickova. 
Porota (pp. dvoř. rada Karel Pelz, prof. Jan SolotJca, 

dvoř. rada Jos. ŠoMn), prozkoumavši práci konkurující o cenu 
Studničkovu *). neuznala ji za vyhovující. 

Dle usnesení výboru Jednoty ze dne 11. května 1906 vy
pisuje se tudíž znovu konkurs na udělení 

ceny z fondn Studnickova 
a to v dvojnásobném obnosu 

4 0 0 .korun. 
Cena tato jest určena za českou v letech 1906—1909 uve

řejněnou publikaci z matJiematiky, fysiky nebo deskriptivní 
geometrie, a to pro členy Jednoty českých mathematiků, kteří 
budou o cenu konkurovati. 

Práce konkurující budtež zaslány předsedovi Jednoty panu 
c. k. dvornímu radovi Dru. Č. Stroiúialovi, professoru české 
university Karlo-Ferdinandovy v Praze, nejdéle do konce 
února 1909. 

Cenu uděluje výbor Jednoty na základě odborných posudků; 
udělena bude ve výroční den narození zakladatele fondu toho-
dne 27. června 1909. 

V ě s t n í k l i t e r á r n í . 
Piecense knih. 

Přehled pokroků fysiky za rok 1904. Napsali: s. doc. 
dr. Boh. Kučera, dr. Boh. Mašek, dr. Fr. Nachtilcal, dr. Vlád. 
Novák, prof. Stan. Petíra, dr. Frant. ZávisJca.^ V Praze 1906. 
Nákladem vlastním. (Zvláštní otisk z Věstníku České Akademie^ 
roč. XIV. a XV.) 292 + 5 stran; cena krámská 9 K, přímo 
6 K 5 0 L . 

Přehled pokroků fysiky není pro čtenáře Časopisu novinkou. 
Znají vznik a vývoj této vědecké publikace **), důležité pro ka
ždého, kdo jen poněkud chce nebo svým povoláním jest nucen 
sledovati pokrok a výsledky současného badání fysikálníhó, neb> 

*) Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, XXXIV. str. 264. 
**) Časopis XXXIII, pag. 171 a XXXIV, pag. 366. 
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