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logarithmus každé racionální funkce. I přejde se přirozeně 
k funkci nové, jejíž ona prve zavedená je logarithmus; tato nová 
funkce je funkce & (totožná s Riemannovou, jak se shledá v kap. 
VIII.). Ukazuje se, jak touto funkcí lze řešiti problém inverse. 
Kap. Vlil. odvozuje základní vlastnosti #• funkcí. 

Co zde uvedeno, stačí k charakterisování obsahu knihy; 
podrobná kritika není úkolem této stati. Jen budiž připomenuto, 
že kniha je francouzským vydáním, poněkud pozměněným, knihy 
téhož autora, vydané rusky již r. 1895. Autor chtěje svůj výklad 
učiniti přístupný širším kruhům vědeckým, přeložil svou knihu 
do frančiny — bohužel do frančiny nepěkné a ne vždy správné. 

B. 

Zprávy z výboru Jednoty českých 
mathematiku a fysiků. 

Od poslední mimořádné valné schůze, konané dne 9. června 
1912. na níž schválena změna stanov (viz „Časopis" roč. 41., 
str. 616). konány byly vedle četných schůzí výborových dvě 
valné schůze, a to valná schůze na oslavu 50tiletého trvání 
Jednoty dne 10 listopadu a řádná valná schůze dne 15. pro
since 1912. 

V předvečer slavnostní schůze pořádán byl v Obecním domě 
král. hlav. města Prahy animovaný večírek, jehož se vedle členů 
pražských zúčastnilo též několik členů venkovských. Slavnostní 
schůze konána pak ve fysikálním ústavě české university za hojné 
účasti nejen členstva Jednoty z Prahy i venkova, nýbrž i zástupců 
četných domácích korporací a institucí vědeckých. Podrobná zpráva 
o slavnosti té uveřejněna bude v tomto ročníku „Časopisu". 

V řádné valné schůzi, konané rovněž ve fysikálním ústavě 
české university, byly po zprávách funkcionářů a kontrolující 
komise provedeny jednak doplňovací volby výboru, jednak zvoleni 
po prvé podle nových stanov členové vědecké rady, jak níže 
uvedeno. 

Po valné schůzi ustavil se výbor pro správní rok 1912/13 
takto: 
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Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, professor 
c. k. české university. 

Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš. 
reál. školy v Ječné ul. 

Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, professor c. k. české uni
versity. 

Ředitel: p. Stanislav Petim, professor c. k. státní průmyslové 
školy na Smíchově. 

Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k. české uni
versity. 

Jednatel: p. dr. Václav Posejpah docent c. k. české university, 
professor c. k. I. vyš. reál. školy v Kr. Vinohradech. 

Knihovníci: p. dr. Bohuslav Hostinský, docent c. k. české uni
versity, professor c. k. vyš. reál. školy ve Vršo
vicích, 

p. dr. Karel Bychlik, docent c. k. české university, 
p. František Šeracký, posluchač c.k. české university. 

Účetní: p, Miloslav Valouch, professor c. k. vyš. reál. školy 
v Praze-VIL, 

p. Budolf Kaňkovský, posluchač c. k. české university. 
Archivář: p. Václav Hruška, assistent c. k. české vysoké školy 

technické. 
Zapisovatel: pv. dr. Bohuslav Mašek, professor c. k. vyš. reál. 

školy v Žižkově. 
Zpravodaj: p. Jan Smok, posluchač c. k. české vysoké školy 

technické. 

Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydžovský, docent c. k. 
české university a c. k. čes. vys. školy 
technické, professor c. k. čes. vyš. reál. 
školy v Karlině, 

p. dr. Jakub Cecka, professor c. k. vyš. 
reál. gymnasia v Křemencově ul.? 

p. dr. František Nušl, professor c. k. české 
vys. školy technické, 

p dr. Karel Petr, professor c. k. české 
university, 

p. dr. František Velisek, professor c k. 
české vysoké školy technické. 
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Náhradníci: p. dr. Bohuslav Němec, s. professor c. k. vyš. reál. 
gymnasia na Smíchově. 

p. František Rudolf, posluchač c. k. české university, 
p. Vladimír Ryšavý, kandidát professury, 
p. Emil Syrový, posluchač c. k české university. 

Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 
p. Václav Húbner, professor c. k. I. vyš. reál. školy v Kr. 

Vinohradech, 
p. Josef Matema, professor c. k. vyš. gymnasia v Žitné ulv 

p. Jan Šrůtek, professor c. k. vyš. reál. gymnasia v Kře
mencově ul. 

Do vědecké rady byli valnou schůzí zvoleni: 
a) Do sekce mathematiché: 

p. dr. Václav Láska, professor c. k. české university.. 
p. dr. Emil Schoenbaum, úředně autorisovaný pojistný 

technik, 
p. dr. Karel Vorovha, professor c. k. vyš. reál. školy 

na Starém Městě. 

b) Do sekce fysihální: 
p. dr, Bohuslav Mašek, professor c. k. vyš. reál. školy 

v Žižkově, 
p. Ludvík Šimek, professor c. k. české vysoké školy 

technické, 
p. dr. František Záviška, docent c. k. české university. 

Výborem byli do vědecké rady delegováni: 
do sekce mathematické p. dr. František Velísek, professor 

c. k. české vys. školy technické, 
do sekce fysikální p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k. 

české university. 

Zprávy o vydavatelské činnosti, počtu členstva a finančním 
stavu Jednoty obsahuje tištěná výroční zpráva, jež byla před 
valnou schůzí všem pp. členům Jednoty rozeslána. 
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