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Dne 26. prosince r. 1887 

skončil pout života důmyslný badatel mathematický 

VÁCLAV Š I M E R K A , 
farář na odpočinku, spisovatel český. 

Zemřel v Praskaóce u Hradce Králové. 

o-<&!« 

Byl to ve skromném rouše duch veliký, v prostém jednání 
povaha šlechetná, v nepovšimnutém zátiší neúnavný pěstitel 
vědyl Nedovedl při vší iniciativní hloubce svého vědění okázale 
vystupovati a zůstal v pozadí, kdežto by byl zasloužil bez od
poru státi daleko v popředí mezi mathematickými badateli a 
spisovateli českými! 

Přečetní zajisté jsou přátelé jeho mezi veledíistojným 
duchovenstvem, přečetní ctitelé mezi bývalými jeho žáky i mezi 
občany, s nimiž se stýkal, neobmezení však zvláště obdivovatelé 
jeho mezi všemi příznivci věd mathematických. 

„Jednota českých matheinatiků" proto pokládá za 
svatou povinnost svou postarati se o to, aby učenci tomu, jenž 
jako přemnozí z vynikajících mužů našich zemřel chůd, alespoň 
nejskromnější vzdalo se uznání po jeho smrti, aby postaven 
byl na hrobě, jenž kryje pozůstatky jeho, důstojný náhrobek. 
I obrací se ke všem, kteří by v úmyslu měli účastniti se této 
poslední jemu pocty, aby přispěli hřivnou svou ku provedení 
tohoto úkolu šlechetného ! 



Nedejme zhynouti památce posledního odpočinku muže 
mezi našimi badateli vědeckými tak vynikajícího! 

Příspěvky budtež zasýlány pokladníku Jednoty, p. prof. 
Jaroši. Sobičkovi v Praze, Opatovická ulice č. 9. 

V PRAZE, dne 1, března 1888. 

Za výbor „Jednoty českých mathematiků." 

V. Rehořovský, M. Pokorný, 
t. č. řiditel. t. č. předseda. 

Tiskem dr. Ed. Grégra v Praze. 1888. -— Nákladem vlastním. 
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