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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
cházka, 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

hořovský 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 bira-
cionální 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. 
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