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2/n v součet zlomků kmennych a to jednak bez ohledu na Papyrus Rhind,
jednak s ohledem na zlomky, jichž v papyru bylo užito. Druhá kapitola
věnována jest samotné tabulce 2 : n. Všechny možné rozklady jsou tu roz
děleny do grup na základě poctu sfámt. Velmi pěkné jest, že za každou
z těchto dvou kapitol uvedena jsou jména, práce i názory dosavadních pra
covníku na tomto poli; z českých matematiků, zabývajících se tímto pro
blémem, uvádí t u autor prof. dra Q. Vettera a lituje, že neovládá na tolik
češtinu, aby zajímavé Vetterovy vývody, o nichž praví, že jistě obsahují
mnohé cenné myšlenky, mohl úplně sledovati. Třetí kapitola jest věnována
výjimečným číslům a metodě pomocných čísel. Ve čtvrté a poslední kapi
tole jest pak uvažováno o vzniku tabulky. Autor t u pronáší myšlenku, že
mimo metodu pomocných čísel ještě jen počet sfšmt představuje prapůvodní
cestu, která sloužila k dosažení rozkladu v součet kmennych zlomků. Knížka
jest zakončena úvahami o účelu a matematickém obsahu tabulky a jejím
vlivu na matematiku řeckou, arabskou a středověkou. Sloh, jímž knížka
jest psána, jest pěkný a svěží, takže čtenář se zájmem sleduje pestrý obraz
dávné egyptské matematiky, jenž se před ním živě rozvíjí.
Dr. Karel Koutský.
G. C a s t e l f r a n c h i : Fisiea moderna. Str. 588, vyobr. 142. Nákl.
U. Hoepli, Milán, 1929. Cena 50 lir.
Ve dvaceti kapitolách obšírného svazku snesl autor hojně látky, dosud
ponejvíce rozptýlené v jednotlivých monografiích a původních pojednáních
v časopisech, týkající se nových a nejnovějších otázek fysiky a fysikami
chemie. Začáteční kapitoly jsou věnovány základním problémům fysikálním:
atomy a molekuly, jejich pohyb, teorie kinetická, pohyb Brownův, světlo.
Kapitola šestá podává přehled po Einsteinově teorii relativity a jejích dů
sledcích fysikálních; v dalších pojednává autor přehledně o vnitřní stavbě
atomu, elektronech, radioaktivitě, X-paprscích, struktuře krystalů. V ka
pitole dvanácté zabývá se Planckovou teorií kvant, ve 13. a 14. BohrSommerfeldovým modelem atomu a výkladem spekter. Další kapitoly jsou
-věnovány fotoelektrickému efektu a zjevu Comptonovu, kapít. 18 po
jednává pak o magnetismu a novějších teoriích (kvanta magnetismu,
magneton Weissův). V kap. devatenácté zabývá se nejnovější otázkou
teoretické fysiky, vlnovou mechanikou de BrogHe-Schródingerovou; jsou
zde popsány též pokusy Davissonovy a Germerovy o odrazu elektromň na
niklovém krystalu, s příslušným výkladem. Závěrečná kap. dvacátá je vě
nována statistické metodě ve fysice. Obsáhlá kniha je ukončena tabulkou
atom. vah a čísel prvků (jsou t u zaneseny i at. v. hafnia (178, 6) a rhenia
(188)), a seznamem novější literatury. Každá kapitola je zpracována vždy
jako samostatná uzavřená monografie o dané otázce, s historickým úvodem,
podávající přehled o vývoji teorie, kterou pak dále stručně, ale výstižně
vykládá a provází popisem důležitějších pokusů a konečně krátce shrnuje.
Kniha poslouží dobře k rychlé informaci o nových problémech ve fysice.
B. Souček.

ZPR A VY.
Jubileum ruského učence. Ve dnech nedávno uplynulých dožil
se věku 75 let vynikající ruský matematik, Dmitrij Fediarovič Selivanov, žijící po řadu let mezi námi. Profesor Selivanov narodil
se 5. (18.) února 1855 v. Penzenské gubernii. Po maturitě vstoupil
na Petrohradskou universitu, a když poznáno* jeho vynikající na
dání, byl vyslán ř.1880 k dalším studiím do ciziny (Berlín). V r. 1881
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vykonal magisterskou zkoušku a znovu byl vyslán na studijní cestu
do ciziny (Berlín, Paříž). V roce 1885 byl jmenován soukromým
docentem Petrohradské university, r. 1890 byl profesorským sbo^
rem Moskevské university prohlášen za doktora ryzí matematiky.
V letech 1888—lQOO^byl řádným profesorem Technologického
ústavu v Petrohradě, r. 1905 byl jmenován miimořádným a 1906
řádným profesorem Petrohradské university. Od r. 1922 pobývá
v cizině ze známých důvodů politických. V Rusku byl žákem Čebyševa, v cizině řady vynikajících matematiků. Jest spolužákem
Hadamardovým. Ma hodnost státního rady. Svými pracemi — pu
blikovanými jednak v Rusku, jednak v cizině — zasáhl velmi vý
znamně a s úspěchem do různých oborů analyse, teorie čísel a
algebry; zvláštní zmínky zasluhuje jeho referát o počtu dife- renčním v německé encyklopedii mat. věd a učebnice téhož před
mětu, vydaná 1904 v Lipsku. Přejeme jubilantovi pevné zdraví a
hojně dalšího zdaru na poli vědeckém!
Red.
Josef Krkoška, ředitel gymnasia v Pelhřimově v. v., zemřel
23. ledna t. r. v stáří 64 let. Zabýval se hlavně myšlenkovými
základy Newtonovy mechaniky; výtěžkem tohoto jeho studia
byla kniha: »Základy pohybového příčinosloví« (Pelhřimov 1914).
Byl to muž ušlechtilý a vzdělaný, vynikající učitel, jehož všichni
ieho žáci vzpomínají s láskou a vděčností.
Z.
Antonín Liblcký, ředitel státní reálky v Hradci Králové v. v.
a čestný člen Jednoty, zemřel 8. ledna t. r., překročiv 75 let svého
života (nar. 4. XI. 1854 v Pardubicích). O jeho pracích bylo již
referováno v tomto Časopise (54, 402, 1925) u příležitosti sedm
desátých narozenin Libického; jako dodatek třeba připojiti ještě
jeho pozdější dvě práce, uveřejněné v Časopise: »Dvacet let teorie
relativnosti« (56, 106, 1927) a »Rovnice Lagrangeovy v teorii relativnosti« (57, 142, 1928). Libický se také zúoastnil VI. sjezdu čes
kých přírodozpytců r. 1928, na němž přednášel; spontánní potlesk,
který zakončil jeho přednášku, svědčil nejlépe o úctě posluchačů
k muži, který si do vysokého stáří zachoval neobyčejnou duševní
svěžest, spojenou s neumdlévající láskou k vědecké práci a dychtivostí po nových poznatcích. Čest jeho památce!
Z.
Návštěva francouzského učence. V prvních dnech února t. r.
dlel. v Praze pan J. Kampe de Fériet, profesor matematiky na uni
versitě v Lilie, jako host přírodovědecké fakulty university Kar
lovy. Ve dnech 3.—5. přednášel o hypergeometrických funkcích,
vlastním svém oboru vědeckém, zdůrazňuje hlavně, jak vývoj te
orie těchto funkcí přispěl podstatně k vývoji obecné teorie funkcí
šoujemné proměnné. Večer dne 5. února byl p. Kampe de Fériet
hostem naší Jednoty na večírku, pořádaném v Obecním domě pa
nem předsedou Jednoty. Host byl podrobně informován o pracích
a cílech Jednoty a přistoupil za jejího člena.
Red.

