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u 50°), takže chyba při měření á obnášející i celé procento, 
způsobila by v měření temperatury největší chybu pouze 0*004°. 

Přesnost měření — dle Griffithse — jest velmi značná, 
zaručuje prý i v temperaturách 1000° desetinu stupně. 

Z České Akademie císaře Františka Josefa I. 
pro vědy, slovesnost a umění. 

Po návrhu třídy II. udělí se r. 1896 po stipendiu cestov
ním, badatelském a studijním [a 200 zl. r. ni.); žádosti, dolo
žené vědeckými pracemi tištěnými nebo rukopisnými, podati 
jest praesidiu Akademie do konce února 1896. Téhož roku 
mohou se po návrzích II. třídy přisouditi na obsáhlé vědecké 
práce z oborů třídních podpory z položky rozpočtové 2100 zl.; 
lhůta podací není omezena. Úroky z fondu dra. Josefa Šíchy^ 
ustanoveného ku pěstování věd lékařských, činí r. 1896 celkem 
2012 zl. a užije se jich dle příslušných pravidel k honorování 
au publikování přijatých prací vědeckých a učebných knih, 
k podporování vědeckých prací, jichžto program budiž dříve 
schválen, ke zřizování míst pracovních v ústavech české lékařské 
fakulty, na stipendia cestovní za určitým účelem vědeckým. 
Lhůta podací není omezena, doporučuje se však ucházeti se 
záhy. 
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