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svých prací, přihlížejíce při tom svědomitě ke všem do r. 1908
uveřejněným publikacím jiných auktorů do jejich oboru spada
jícím. Gockel uvádí jednotlivé práce, jež cituje, pod čarour
Mache a Schweidler v literárním přehlede, připojeném na konci
spisu. Ovšem dlužno jest připomenouti, že spisu Gockelova
Mache a Schweidler použíti nemohli, ježto vyšel, když již značná
část jejich spisu byla vytištěna. Jak z podaného obsahu obou
spisů plyne, předčí spis Mache-Schweidlerův methodičtějším
uspořádáním látky, jejíž rozsah jest též poněkud větší, zvláště
po stránce výkladu průpravných a stati o elektrických výbojích,
a obsahuje hojnější materiál pozorovací, sestavený v tabulky,
Gockel uvádí zase více znázornění grafických.
Není pochyby, že oba spisy stanou se hledanou příručkou
všech dalších badatelův o elektřině atmosférické. Poněvadž pak
vynikají jasnou dikcí, přehledností, nepředpokládají u čtoucího
poznatků vědeckých příliš a též po stránce zevní jsou vkusně
vypraveny, jsou též vhodnými zdroji poučení každému vzdě
lanci obeznámenému jen poněkud se základy počtu infinitesi
málního o zajímavých problémech, týkajících se našeho ovzduší
a najdou jistě i v širších kruzích hojně čtenářů.
V Praze 31. října 1910.
Dr. Josef Štěpánek.

Zprávy z výboru Jednoty českých
mathematiků.
Rádná valná schůze Jednoty za správní rok 1909 — 1910
konala se dne 11. prosince 1910 za hojné účasti v posluchárně
fysikálního ústavu české university.
Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly prove
deny volby, jak níže uvedeno.
Z předmětů jednání dlužno vytknouti, že byl valnou schůzí
zvolen čestným členem pan vládní rada Alois Strnad, ředitel
c. k. vyšší reál. školy v Kutné Hoře, za své zásluhy o Jednotu
a vědu mathematickou.
Valné hromadě byl podán z řad zkoušených kandidátů bez
místa volný návrh, aby byla zřízena při Jednotě sociální komise,
která by se starala o zájmy jejich. Po delší debatě byl přijat
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návrh, aby věc ta — ježto podle dosavadních stanov zřízení
komise takové není možné — byla odevzdána komisi pro změnu
stanov, do níž vstoupí k účelu tomu pp. Jan Jonáš a dr. Boh.
Němec, kandidáti professury, a dr. Vilém Rychlík, assistent
české techniky v Praze.
Po valné schůzi odbývána byla první schůze výboru v no
vém správním roce, na níž rozděleny jednotlivé funkce takto:
Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, professor
c. k. české university, protektor Jednoty.
Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš.
reálky v Ječné ulici.
Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, professor c. k. české uni
versity.
Ředitel: p. Stanislav Petira, professor c. k. státní průmyslové
školy na Smíchově.
Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k, české uni
versity.
Jednatel: p. dr. Václav Posejpal, docent c. k. české university
a professor c. k. vyš. ťeálky v Král. Vinohradech.
Knihovníci: p. dr. Bohuslav Hostinský, professor c, k. vyš. reálky
ve Vršovicích,
p. dr. Karel Rychlík, assistent c. k. české university,
p. Václav Tolar, assistent c. k. české vysoké školy
technické.
Účetní: p. Miloslav Valouch, professor c. k. vyš. reálky v Praze VIL,
p. Bohumil Kladivo, posluchač c. k. české university.
Archivář: p. dr. Jiří Kaván, adjunkt c k. české university.
Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, prof. c. k. české
vysoké školy technické.
Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Masek, professor c. k. vyš. reálky
v Žižkově.
Zpravodaj: p. Jan Smok, posluchač c. k. české vys. školy technické.
Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydzovský, docent c. k.
české university a professor c. k. čes.
vyš. reálky v Karlině,
p. dr. Jakub Čečka, professor c. k. reál.
a vyš. gymnasia v Křemencové ul.
p. dr. František Nušl, professor c. k. čes.
vysoké školy technické,
p. dr. Karel Petr, professor c. k. české
university.
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Náhradníci : p. Václav Hruška, kandidát professury,
p. dr. Bohuslav Němec, kandidát professury,
p. Vladimír 'Ryšavý, posluchač c. k. české uni
versity,
p. dr. Augustin Žáček, assistent c k. české uni
versity.
Kontrolujícími komisaři byli valnou hromadou zvoleni:
p. Václav Riibner, professor c. k. vyš. reálky v Král.
Vinohradech,
p. Josef Materna, professor c. k. vyš. gymnasia v Žitné ul.,
p. Jan Šrůtekj professor c k. reál a vyš. gymnasia v Kře
mencové ul.
Zprávy o vydavatelské činnosti, počtu členstva a finančním
stavu Jednoty obsahuje tištěná zpráva, rozeslaná před valnou
schůzí všem pp. členům Jednoty.
Pt.

