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o zvláštní raménko oběma svými konci se opírajíc uvádí mecha
nismus přístroje v činnost.
Celý přístroj upraven jest na pravoúhlém trojúhelníku
rovnoramenném a dá se náležitě rektifikovati.
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Okolnost, že se rýsuje tímto přístrojem jedním tahem
jenom polovina ellipsy, umožňuje rýsování ellips v mezích po
měrně velikých (veliká poloosa amin— 16mm, amaJB =z 110mm,
rozdíl poloos (a — b)min = 6 mm, (a — b)max = 70 mm) a usnad
nila nemálo jednoduché zařízení přístroje.
Cena jeho 9 K je zajisté levná a návod, který k přístroji
jest připojen, jest srozumitelný a každému přístupný. Objednávky
přijímá a do 14 dnů vyřizuje pan Jan Hanf, mechanik c. k.
české vysoké Školy technické v Brně.
B. P.

Zprávy z výboru Jednoty ěeskýeh
mathematiků.
Kádná valná schůze Jednoty za správní rok 1903—4 od
bývala se dne 7. prosince 1904. Po zprávách funkcionářů a
kontrolující komise provedeny volby, jak níže uvedeno.
Z ostatních bodů programu budiž krátce vytčeno. Na
návrh výboru zvolen byl jednohlasně za čestného člena Jednoty
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pro zásluhy, jichž si o Jednotu a české školství na Moravě
získal, pan Jan Slavik, bývalý c. k. zemský školní inspektor
v Brně.
Dále usnesla se valná hromada, aby výbor Jednoty roz
šířen byl o tři členy; k návrhu tomu veden byl výbor jednak
stále rostoucí agendou, jednak i vzrůstajícím počtem členstva.
Taktéž schválen byl náklad na postavení důstojného náhrobku
na rov zesnulého dvoř. rady Edv. Weyra, jehož ostatky byly
již na hřbitov olšanský převezeny.
Bezprostředné po valné schůzi konána schůze výboru, v níž
jednotlivé funkce rozděleny, jak následuje.
Předseda: p. c. k. dvorní rada Dr. Čeněk Strouhal, professor
c. k. české university.
Místopředseda: p. Václav Starý, ředitel c. k. vyšší reál. školy
v Ječné ulici.
Stálý tajemník: p. Augustin Pánek, professor c. k. české vys.
školy technické.
Ředitel: p. Stanislav Petíra, prof. c. k. státní prňmyslové školy
na Smíchově.
Pokladník: p. Karel Brož, ředitel c. k. vyšší reál. školy
v Praze-VII.
Jednatel: p, Josef Pour, professor c. k. vyšší reál. školy
v Praze-III.
Knihovníci: p. Dr. Bohumil Kučera, docent c. k. české uni
versity,
p. Dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university
a professor c. k. česk. stát. gyum. v Praze-III.
p. Bohuslav fíostinský, posluchač c. k. české uni
versity.
Účetní: p. Josef Houdek, professor c. k. vyšší reál. školy
v Praze-III.
p. Mikuláš Smok, posluchač c. k. české university.
Archivář: p. Josef Klobouček, prof. c. k. čes. vyšší reál. školy
v Karlině.
Pořadatel přednášek: p. Dr. Karel Petr, professor c. k. české
university.
Zapisovatel: p. Ferdinand Mládek, prof. c, k. vyš. reál. školy
v Ječné ulici.
Zpravodaj: p. Edvard Pleva, posluchač c. k. české vys. školy
technické.
Bez zvláštní funkce: p. Dr. Jakub Céčka, prof. c. k. reál. a vyš.
gymnasia v Křemencové ulici.
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Náhradníci: p. Josef Kálal, posluchač c. k. české vys. školy
technické,
p. František Posejpal, posluchač c. k. české vysoké
školy technické,
p. Josef Zahradníček, posluchač c. k. české uni
versity,
p. Dr. František Záviška, assistent c. k. české uni
versity.
Kontrollujfcími komisaři byli valnou schůzí zvoleni:
p Václav Húbner, professor c. k. vyš. reál. školy v Král
Vinohradech,
p. Dr. František Nušl} professor c. k. české vyš. reál.
škojy v Karlině,
p. Jan Šrůtek, professor c. k. reál. a vyš. gymnasia v Kře
mencové ulici.
Zprávy vztahující se k vydavatelské činnosti, počtu člen
stva, jakož i k finančnímu stavu Jednoty obsaženy jsou v ti
štěné výročoí zprávě, jež byla před valnou hromadou všem pp.
členům Jednoty rozeslána.
Druhá schůze výboru v novém správním roce konána byla
dne 20. ledna 1905.
Za zakládajícího člena Jednoty s příspěvkem 100 K při
hlásil se p. Bedřich Procházka, professor c. k. české vys. školy
technické v Brně.
Jednání týkající se vydání 10. čísla Sborníku, totiž Deskriptivní geometrie prof. J. Sobotky, s českou Maticí technickou
vedlo k příznivému výsledku; spis ten vydán bude za součin
nosti Matice technické, čímž ovšem dojde rozšíření též v kru
zích technických.
Z učebnic zadáno 2. vydání Brožovy „Fysiky pro nižší reálky"
(nezměněné) k approbaci, Jarolímkova „Deskriptivní geometrie",
5. vydání (rovněž nezměněné) se již dotiskuje; téhož autora
„Geometrie pro nižší třídy škol reálních," 5. vydání (taktéž ne
změněné), bude také do příštího roku školního hotova. V nej
bližší době přikročeno bude k tisku „Maturitních otázek z mathematiky" od J. Sommra a V. Hůbnera, a lze doufati, že po
mocná tato kniha vyjde v čas, by jí bylo možno ještě v tomto
školním roce užívati.
Mimo to dlužno upozorniti, že lze v Jednotě dostati za
sníženou cenu (K 1*05, s portem K HO, krámská cena K 1*40)
spis Dr. K. Zahradník. „O determinantech" jakož i „Nástin ži
vota a činnosti Dr. Frant. Jos. Studničkyu od prof. Aug. Pánka
(krámská cena 2 K, pro pp. členy K 1*60 i s portem).
Pt.
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Z Brna. Předsedou vědeckých měsíčních schůzí pořáda
ných brněnskými členy Jednoty českých mathematiků zvolen
byl pro letošní období p. dvorní rada Dr. K a r e l Z a h r a d n í k ,
ř. professor české techniky. Dovknihovní kommisse zvoleni pp.
Dr. Vlád. Novák, Václ. R e h o ř o v s k ý a Bedř. Pro
c h á z k a , professoři české techniky, a Dr. F r a n t . Nach t i kal,
professor průmyslově školy v Brně,
Dosud pořádány byly tyto přednášky:
Dne 30. listopadu 1904 p. prof. čes. techniky Václ. Re
h o ř o v s k ý přednášel „O differencích sinusových" a odvodil za
jímavé vlastnosti differenčních řad utvořených z řady sinusů,
jichž argumenty postupují dle řady arithmetické.
Dne 17. prosince 1904 přednášel p. dvorní rada Dr.
K a r e l Z a h r a d n í k „O transformaci křivek pomocí jisté biracionální kubické transformace," což tvořilo pokračování před
nášky ze dne 9. března 1904, uveřejněné ve zprávách vídeňské
akademie věd.
Dne 18. ledna 1905 přednášel p. professor II. českého
gymnasia a ass. čes. techniky Bedř. Macků „O elektrolytickém
detektoru" a podal přehled dosavadních prací cizích i svých
vlastních o tomto dosud málo vysvětleném zjevu.
Veškeré přednášky tyto vyjdou obšírně tiskem.
Dr. F. Nachtikal.

Vypsání ceny z fondu Studnickova.
Výbor J e d n o t y českých m a t h e m a t i k ů vypisuje kon
kurs na udělení
ceny z fondu Studnickova v obnosu 200 korun.
Cena ta jest určena za českou v letech 1903—-1906 uve
řejněnou publikaci z mathematiky, fysiky nebo deskriptivní geo
metrie a to pro členy Jednoty Českých Mathematiků, kteří bu
dou o cenu konkurovati.
Práce konkurující buďtež zaslány předsedovi Jednoty panu
c. k. dvornímu radovi Dru C. Strouhalovi, professoru české uni
versity Karlo-Ferdinandovy v Praze nejdéle do konce února 1906.
Cenu udéluje výbor xJednoty na základě odborných po
sudků; udělí se ve výroční den narození zakladatele fondu toho
dne 27. června 1906.

