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spisu téhož autora: „An introduction to celestial měchanics" 
New York 1902. 

Zprávy z výboru Jednoty českých 
mathematiků. 

Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1906—7 ko
nala se dne 8. prosince 1907 v posluchárně fysikálního ústavu 
c. k. české vysoké školy technické. 

Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise provedeny 
volby, jak níže uvedeno. 

Po valné schůzi konána první schůze výboru v novém 
správním roce. na níž byly jednotlivé funkce rozděleny takto : 
Předseda: p c. k. dvorní rada dr. Čeněk Strouhal, professor 

c. k. české university. 
Místopředseda: p. vl. rada Václav Starý, ředitel c. k. vyšší 

reální školy v Ječné ulici. 
Stálý tajemník: p. Augustin Pánek, professor c. k. české vysoké 

školy technické. 
Ředitel: p. Stanislav Peťíra, professor c. k. státní průmyslové 

školy na Smíchově. 
Pokladník: p. Karel Brož, ředitel c. k. vyšší reální školy 

v Praze-VII. 
Jednatel: p. Josef Pour, professor c. k. vyšší reální školy 

v Praze-IIL 
Knihovníci: p. Ladislav Červenka, professor c. k. vyšší reální 

školy v Praze VIL, 
p. dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university 

a professor c. k. čes. vyš. gymn. v Praze-III.? 

p. Václav Tolar, posluchač c. k. české vysoké školy 
technické. 

Účetní: p. Karel Čupr, posluchač c. k. české university, 
p. Augustin Žáček, posluchač c. k. české university. 

Archivář: p. dr. Václav Posejpal, professor c. k. vyšší reální 
školy v Král. Vinohradech. 

Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, assistent c.k. české 
vysoké školy technické. 

Zapisovatel: p. Ferdinand Mládek, professor c. k. vyšší reální 
školy v Praze-VII. 
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.Zpravodaj: p. Josef Zatřepálek, posluchač c. k. české vysoké 
školy technické 

Bez zvláštní funkce: p . dr. Jakub Čečka, professor c. k. reál. 
a vyš- gymnasia v Křemencové ulici. 

p. dr. Bohumil Kučera, docent c. k. české 
university, 

p. dr. Bohuslav Masek, professor c. k. vyšší 
reální školy v Žižkově, 

p. dr. Karel Petr, professor c. k. české uni
versity. 

Náhradníci: p. Josef Klíma, posluchač c. k. české vysoké školy 
technické, 

p. Josef Papřok, posluchač c. k. české university, 
p. Vilém Rychlík, posluchač c k. české university, 
p. Viktor Teissler, assistent c. k. české university. 

Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 
p. Václav Húbner, professor c. k vyšší reální školy v Král. 

Vinohradech, 
p. dr. František Nušl, docent c k. české university a pro

fessor c. k. české vyšší reální školy v Karlíne, 
p. Jan Šrůtek^ professor c. k. reál. a vyš. gymnasia 

v Křemencové ulici. 

Zprávy, týkající se vydavatelské činnosti, počtu členstva, 
jakož i finančního stavu Jednoty obsaženy jsou v tištěné zprávě, 
jež byla před valnou schůzí všem pp. členům Jednoty rozeslána. 

Ft. 
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