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zajisté bude Časopisu jen k prospěchu. V poslední schůzi vý
borové před prázdninami byli zvoleni redaktory: Dr. Karel Petr, 
professor české university, pro část mathematickou a Dr. Bohumil 
Kučera, docent české university, pro část fysikální. 

Z četných ostatních předmětů jednání třeba uvésti: Při 
jednání o uctění zesnulého Edvarda Weyra, professora české 
techniky v Praze a čestného člena a dlouholetého stálého tajem
níka Jednoty, bylo usneseno postaviti na rov jeho důstojný ná
hrobek na hřbitově Olšanském, kamž budou pozůstatky zesnulého 
převezeny. Rozhodnutí o volbě náhrobku svěřeno komisi se
stávající z předsedy dvoř. rady prof. Dr. V. Strouhala, místo
předsedy řed. V. Starého, pokladníka řed. K Brože a pořadatele 
přednášek prof. Dr. K. Petra, kterýžto poslední spolu s ředitelem 
Jednoty prof. Dr. J. Cečkou vedl s nevšední ochotou jednání 
v té příčině s rodinou zesnulého. Životopis, jakož i ocenění 
činnosti prof. Edv. Weyra v Časopise vylíčiti uvolil se ochotně 
prof. Augustin Pánek, nástupce jeho na stolici mathematiky na 
České technice v Praze. 

Knihovna spolková obohacena byla odkazem prof. Edv. 
Weyra, obsahujícím přes 100 knih a pojednání odborných. 

Jednota zúčastnila se v uplynulém roce krajinské výstavy 
v Hořicích, kdež jí udělena byla zlatá medaille, a výstavy vše-
studentské, při níž vedle publikací nákladem svým vydaných 
vystavovala názorné diagramy o svém rozvoji. 

Dle zpráv pokladních jeví se finanční stav Jednoty uspo
kojivým; vys. c. k. ministerstvo osvěty a vyučování povolilo 
obvyklou subvenci na 33. ročník „Časopisu". Petira. 

Oznámení redakce. 

Professor Augustin Pánek, který „Časopis pro pěstování 
mathematiky a fysiky" po "21. rok s velikým úspěchem řídil 
a neobyčejných zásluh o něj si získal, vzdal se redakce. Výbor 
„Jednoty" svěřil podepsaným redakci „Časopisu", ve kterou se 
tito uvázali prozatím na jeden rok, a prosí, aby příspěvky la
skavě na jich adressu byly zasílány. 

Dr. Bohumil Kučera, Dr. Karel Petr, 
redaktor část i f y s i k á l n í ; redaktor část i mathe-

Praha, fysikální ústav české university. mat ické; 
Král. Vinohrady, Koperníkova 

ulice c. 422. 
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