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lice podrobně projednávající (až na N- paprsky, tehdy dosud ne
známé) vydal r. 1902 J. Stark (— spis ten jest v přehledu 
literatury citován —), kteréhožto spisu krátký výtah přinesla 
Živa v 13. roč., a mimo to roku loňského J. J. Thomson.*) 

Výprava spisu jest velice vkusná a pečlivá, čímž lze též 
vysvětliti i poněkud vyšší cenu jeho. Prof. St. Petim. 

Cena Weyrova. 
Porota (pp. prof. Josef Šolin, Karel Pelz a Jan Sobotka) 

prozkoumavši práce, konkurrující o cenu Weyrovu**) shledala, 
že žádná z nich není toho rázu, aby jí byla vypsaná cena udě
lena a proto učinila výboru Jednoty českých mathematiků návrh, 
aby lhůta k udělení ceny se prodloužila. 

Vzhledem k tomu výbor Jednoty se usnesl, prodloužiti 
konkurs do konce měsíce května 1905. 

Opravy. 
.Na str. 141. ř. 15. shora místo H\ dx ~\- W2 dx -f- % dx = 0, 

čti Wx dx + W2 dy + % dz — 0. 
,, „ 141. „ 16. „ místo Xx dx 4 -3-i dx -\- K3 dx ~ 0, 

Čti K, dx 4 X2 dy 4 -̂ 3 dz — 0. 
„ místo tak čti jak. 
» ,> j - j - v t. j . 
,, vynech čárku před slovem které. 
„ čti nétx místo tx. 

zdola „ n'& „ &. 

*) Conduction of electricity through gases. Cambridge. 1903. 
*) 200 K za vytištěný článek z geometrie polohy. 

» }> 146. ,; 9. 
ì» » 146. „ 14. 
n n 137. „ 14. 
n n 264. „ 1. 
n n 264. „ J2. 
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