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Za prof. Dr. Jos. Theurerem.
Dr. Václav

Šebesta.

Dne 7. září 1928 zemřel náhle Dr. Jos, Theurer, profe
sor fysiky na vysoké škole báňské v Příbrami. Do posledního
dechu svěží a jasné, veselé mysli, fysicky jak se zdálo silen
a zdráv nedal jistě nikomu tušiti nadcházející blízký konec svého
života. Sám těšil se ještě večer před svým skonem na příchod do
svého fysikálního ústavu — po několikatýdenní prázdninové pře
stávce — a na další práce v něm!
Je smutno psáti do tohoto časopisu řádky tyto co vzpomínku
již posmrtnou; vždyť jsme takřka všichni doufali jej zde za několik
let pozdraviti co svěžího jubilanta k jeho sedmdesátinám. Před
několika léty byla zde uvedena veškerá činnost prof. Dra Theurera
jakožto fysika a zejména uvedeno, čím byl Theurer pro celou
vysokou školu báňskou v letech války světové. Tam vylíčeno,
jak na německé tehdy báňské akademii začal Theurer od prvních
začátků zakládati fysikální ústav a vyjmenovány všechny důleži
tější práce Theurerovy z oboru fysiky.
Ač bylo by zajisté velmi zajímavo uvésti zde vlastní poznámky
Theurerovy o průběhu jeho působení na vysoké škole báňské, přece
vzhledem k nutnosti, aby tím tento článek nepřekročil udaný roz
sah, lze se odvolati na to, co bylo v tomto časopise již před šesti
léty napsáno a jen připojiti práce jeho z fysiky od této doby publi
kované.
V roce 1924 vydal Theurer ,,Památník vysoké školy báňské
v Příbrami za léta 1899 do 1924"1) k jubileu 75-letého trvání
vysoké školy báňské. Kdo chtěl by poznati blíže ty hrozivé po
měry pro příbramskou školu v letech válečných, kdy měla býti
škola odstěhována do Vídně, může nalézti v tomto ,,Památníku''
mnoho zajímavých dokumentů.
Vedle toho napsal Theurer dvě pojednání z fysiky. V prvním
z nich ,,0 pokrocích v měření emanace" 2 ) srovnává dřívější abso
lutní metody s nejnovější relativní metodou Prof. Beckera, jehož
emanometr (podrobněji než sám autor) popisuje. Druhé, uveřej
něné v „Hornickém Věstníku" (1927) má název „Radioaktivita
a názory na hmotu".
-) Nákladem vys. šk. báň. v Příbrami.
) Vést. baln. spol. čsl. 1925.
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Dr. JOSEF THEURER,
profesor vysoké školy báňské v Příbrami,
čestný člen Jednoty čsl. mat. a fys.,
zemřel 7. září 1928.

V poslední době zabýval se Theurer též otázkami fysikálněfilosofickými a překládal do češtiny spisy Lodge-ovy, s nímž si
dopisoval. Snad lze se zde zmíniti o tom, že mohutný ohlas mnohých
těchto myšlének nalézal Theurer v hudební tvorbě J. B. Fórstra,
jehož díla proto s velikou láskou a vroucností studoval.
Theurer byl dopisujícím členem Král. české Spol. nauk,
Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění,
členem vědecké rady Masarykovy akademie práce, řádným členem
balneologické společnosti v Praze, čestným členem ,, Jednoty čes
koslovenských matematiků a fysiků", akad. spolku čsl. posluchačů
hutního inženýrství, ,,Vzdělávacího sboru" v Příbrami, členem
Poradního sboru matematicko-přírodovědeckého při ministerstvu
školství a nár. osvěty.
Všude tam, kde Theurer byl činný, v kruzích-vědeckých,
osvětových, uměleckých, bude osobnost jeho po dlouhou dobu
postrádána. Dílo, které ve všech svých oborech vykonal, jest
veliké; kéž jeho hluboké myšlénky v přednáškách a spisech fysikálních i hudebních vyjádřené rozkvétají v budoucích časech
a nesou zamýšlené ovoce a jménu Theurerovu trvalou, čestnou
a vděčnou památku.

