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Dující gravitaci, ve druhém určuje uvedenou již hustotu etheru 
na základě elektrickém a vyvozuje z ní důsledky, ve třetím pak 
dokazuje, že tak zvaný zákon Fresnelův o indexu lomu světla 
ve hmotných prostředích lze odvoditi na základě jeho názoru na 
ether a hmotu. 

Nejen pro každého fysika odborníka, nýbrž i pro každého 
vzdělance., o přírodní vědy a jejich moderní směry se zajímají
cího, jest pravou pochoutkou pročísti a prostudovati zajímavé 
tyto výklady prof. Lodgea, jež tak poutavě, prostě a přístupně 
ve spise o světelném etheru podává. Jakkoliv patrný jest původ 
díla z více článků po časopisech roztroušených a poznámek 
k přednáškám, konaným v anglických učených společnostech, 
přece celým spisem proniká jeden cíl, který si spisovatel vytkl 
již v předmluvě. Četné obrazce v texte jakož i pěkná repro
dukce zajímavého přístroje sestaveného autorem pro zkoumání 
viskosity etheru podporují názor a porozumění. Překlad německý 
čte se velmi dobře, chyb tiskových téměř není (na str. 93. 
v řád. 3. zdola má býti u místo /*). Doporučuji vřele dílo toto 
pozornosti pánů odborníků. 

V Praze, v dubnu 1912. 
Dr. Josef Štěpánek. 

Vypsání ceny z fondu Studničkova. 
Ježto se o cenu z fondu Studničkova, vypsanou v tomto 

„Časopise" roč. XXXIX. str. 63., neucházela žádná práce, vypisu
je se na základě usnesení výboru Jednoty ze dne 26. června 1912 
znova konkurs na udělení 

c e n y z f o n d u S t u d n i č k o v a , 
a to v dvojnásobném obnosu 

4 0 0 k o r u n . 
Cena tato jest určena za českou v letech 1912—1915 uve

řejněnou publikaci z mathematiky, fysiky nebo deskriptivni 
geometrie, a to pro členy, „Jednoty českých mathematiku", kteří 
budou o cenu konkurovati. 

Práce konkurující budtež zaslány předsedovi Jednoty panu 
dvoř. radovi Dr. V. StrouhaJovi, professoru české university 
Karlo-Ferdinandovy v Praze (Fysikální ústav české university, 
Praha-IL, u Karlova), nejdéle do konce února 1915. 

Cenu uděluje výbor Jednoty na základě odborných posudků; 
udělena bude ve výroční den narození zakladatele fondu toho 
dne 27. června 1915. 

Výbor Jednoty českých mathematiků-
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