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vkusem, informuje na mnoze suggestivně i o thematech zcela
moderních (na př. práce Humbertovy).
Dílo p. Teixeiry má hlavně tu výbornou vlastnost, že
o jednotlivých křivkách podává základní poznatky přímo, s vý
kladem plným a jasným, neodvisle od ostatní látky. Po této
stránce povoláno jest konati dobré služby také pěstitelům jiných
mathematických odvětví, a nepochybuji, že se pro tuto přehled
nost brzy stane nepostradatelnou pomůckou každého pracovníka
v tomto oboru.
M. Lerch..

V Brně. v listopadu 1909.

Zprávy z výboru Jednoty českých inatheinatikiu
Rádná valná schůze Jednoty za správní rok 1908/9 konala
se dne 8. prosince 1909 za hojné účasti členstva v posluchárně
fysikálně-elektrotechnického ústavu c. k. české vysoké školy
technické.
Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny volby, jak níže uvedeno.
Z předmětů jednání dlužno vytknouti, že valnou schůzí
byli zvoleni čestnými členy p. vládní rada Vincenc JarolítneJc,
professor c. k. české vysoké školy technické, a p. dr. Karel
Petr, professor c. k české university v Praze, za své zásluhy
o Jednotu a vědu mathematickou.
V příčině volného návrhu na změnu stanov Jednoty bylo
po návrhu výboru valnou hromadou usneseno, aby se znění
návrhu toho rozeslalo všem členům Jednoty k dobrozdání, do
plnění neb zlepšení; úkol ten byl záhy na to proveden.
Bezprostředně po valné schůzi konána byla první schůze
výboru v novém správním roce, na níž rozděleny jednotlivé
funkce takto:
Předseda: p. c. k dvorní rada dr. Vincenc Strouhaly professor
c. k. české university, protektor Jednoty.
Místopředseda: j>. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš.
reální školy v Ječné ul.
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Stálý tajemník: p. dr Jan Sobotka, professor c. k. české uni
versity.
Ředitel: p. Stanis?"' v*-t'ra9 professor c. k. státní průmyslové
školy na Smíchově.
Pokladník: p. dr. Bolntmil Kučera, professor c. k. české uni
versity.
Jednatel: p. dr, Václav Poseipal, professor c. k. vyš. reální
školy v Král. Vinohradech.
Knihovníci: p. dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university
a professor c. k. vyš. gymnasia v Praze-IIL,
p. dr. Karel Rychlík, assistent c. k. české university,
p. Václav Tolar, assistent c. k. české vysoké školy
technické.
Účetní: p. dr. Karel Čupr, zkus. kand. na c. k. vyš. gymnasiu
v Žitné ul.,
p." BoJiumil Kladivo, posluchač c. k. české university.
Archivář: p. Miloslav Valouch, professor c. k. vyš. reální školy
v Praze-VIL
Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, professor c k.
české vysoké školy technické.
Zapisovatel: p. dr. BoJmslav Mašek, professor c. k. vyš. reální
školy v Žižkově.
Zpravodaj: p. Jan Smok, posluchač c k. české vysoké školy
technické.
Bez zvláštní funkce : p, dr. Bohumil Bydzovský, docent c. k.
české university, professor c. k. čes.
reální školy v Karlině,
p. dr. Jakub ČecJca, professor c. k. reál.
a vyššího gymnasia v Křemencové ul.,
p. dr. František Nnšl, professor c. k.
české vysoké školy technické,
p. dr. Karel Petr, professor c. k. české
university.
Náhradníci: p. dr. BoJmslav Hostinský, professor c k. reál.
a vyš. gymnasia v Křemencové ul.,
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p. Josef Klíma, assistent c. k. české vysoké školy
technické,
p. Viktor Teisslcr, professor českoslovanské obchodní
akademie,
p. Augustin Žáček, kandidát professury.
Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni:
p. Václav Húbner, professor c. k. vyš, reální školy v Kr.
Vinohradech,
p. Josef Materna, professor c. k. vyš. gymnasia v Žitné ul.,
p. Jan Šrátelc, professor c. k. reál, a vyššího gymnasia
v Křemencové ul.
Zprávy o vydavatelské činnosti, počtu členstva a finančním
stavu Jednoty obsahuje tištěná zpráva, rozeslaná před valnou
schůzí všem pp. členům Jednoty.

Pokud se týče příprav k vydání učebnic podle nových
osnov pro střední školy všech tří typů, možno podle nynéjšího
stadia pravděpodobně očekávati, že vyjdou v tomto roce učeb
nice: Arithmetika pro I. třídu, Algebra pro IV. třídu (event.
pro V. tř.), Geometrie pro I. třídu (event. pro II. tř.), Geometrie
pro IV. třídu, Deskriptivní geometrie pro IV. tř. (event. pro V.
tř.), Fysika pro nižší třídy, Fysika pro VI. třídu reálek,
Chemie a mineralogie pro IV. třídu gymnasií a reál. gymnasií.
— Učebnice arithmetiky pro nižší třídy a algebry pro vyšší
třídy, jakož i geometrie pro nižší i vyšší třídy budou tvořiti
soustavný celek. Výbor Jednoty žádá zdvořile pp. odborníky,
aby posečkali s návrhy nových učebnic. Po vytištění té které
učebnice budou ukázkové výtisky její všem pp. odborníkům jako
obvykle rozeslány.
Ř,

