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L I D O V É N O V I N Y 

A \ 7 f t r srovnávati s podáním jinýfh našich předních 
\JJX.11KJA sdružení; srovnání dopadlo pro Nové kvarteto 

11 11 •'• - svrchovaně čestně. Místy jsme si přáli jen u 
violončelisty (zejména v jemných místech No
vákova díla) subtilnější hry. Zato jadrná mís
ta vyzněla v plné konkrétnosti a s účinným elá
nem. Úspěch měli kvartetisté veliký. K. Š. 
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• Jubileum českého matematika 
Dnes se dožívá padesáti let proslulý český mate
matik, profesor české university v Praze dr. 
Václav H l a v a t ý . Je odborníkem ve vyšší 
geometrii, kterou zastupuje s vynikajícím úspě
chem. Jeho pracovnímu směru jest nejbližší 
t. zv. tensorový počet, který spolu s absolutním 
počtem diferenciálním má důležiiý význam 
zejména v souvislosti s theorií obecné relativity 
a jinými theoriemi v geometrii. Nehledíc k velké 
řadě menších významných prací, sepsal prof. 
Hlavatý několik děl. která znamenají podstat
ný přínos k matematické tvorbě i se širšího hle
diska mezinárodního. Naši knižní literaturu 
obohatil knížkou »Ovod do neeuklidovské 
geometrie« (1926) a obsáhlou učebnicí »Diferen-
ciální geometrie křivek a ploch a tensorol^ 
počet« (1937), v níž zpracoval diferenciální 
geometrii křivek a ploch v trojrozměrném 
euklidovském prostoru jednak podle klasického 
vzoru Gaussova a jednak na základě tensorové
ho počtu. Dalším jeho dílem jest obsažná kniha 
» Diferenciální přímková geometrie« (1941), 
v níž zpracoval trojrozměrnou diferenciální 
přímkovou geometrii s hlediska zobrazení přím
kových útvarů na variety ležící na čtyřrozměrné 
kvadrice v pětirozměrném prostoru. Obě posled
ní díla, vyznačující se novými prvky po stránce 
obsahové i methodické, byla přeložena do 
němčiny. O. B. 
• Houslista Vojtěch Frait po druhé v Brně 
Pražský houslový virtuos Vojtěch F r a i t , 
který měl nedávno při svém prvním koncert
ním vystoupení v Brně velký úspěch, uspořá
dal v úterý v Besedním domě svůj druhý brněn
ský večer. Těžiskem pořadu byla tentokrát 
slavná Tartiniho sonáta, zvaná »f)áblův trilek«, 
a Beethovenův houslový koncert. Frait potvrdil 
svým druhým brněnským vystoupením všechno 

DÉNN1 1 
KOBYLKA I 
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