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Zprávy ž výboru
Jednoty českých mathematiků á fysiků.
V tomto správním roce konal -výbor 5 schůzí, a to dne
8. prosince 1915 po valné hromadě, v kteréžto schůzi se výbor
ustavil, jak bylo na str. 238. „Časopisu" oznámeno, pak dne
26. ledna, 16. února, 29. března a 8. května. Kromě toho konány
schůze vědecké rady a četné přednášky pořádané oběma sekcemi
jejími, jakož i schůze komisí výborem zvolených) aby vypracovaly
řád pro vydávání „Časopisu" a jednací řád spolkový.
S hlubokým politováním vzal výbor na vědomí truchlivou
zprávu, že brněnský odbor Jednoty ztratil svého veleváženého
předsedu, dvoř. radu dr. Karla Zahradníka, profesora čes.
techniky v Brně. Význam zesnulého pro Jednotu i českou vědu
oceněn bude v budoucím ročníku „Časopisu". K uctění památky
zesnulého věnoval výbor K 25*— na fond pro sirotky po padlých
českých profesorech.
Knihovně Jednoty dostalo se darem značného počtu knih,
jež z pozůstalosti po dr. Frant. Tilšerovi, profesoru čes. techniky
v Praze, věnoval p. ředitel Jan Tilšer v Praze. Rovněž p. revident Josef Pexider daroval další knihy z pozůstalosti svého
bratra doc. dr. Jana Pexidera.
Vysoké c. k. ministerstvo kultu a vyučování udělilo Jednotě
subvenci K 500'— na vydávání „Časopisu" roč. 44. Ceně
Weyrově přidělil výbor K 50-—, jichž se jakožto remunerace
p. prof. Stan. Petíra vzdal. Na IV. rak. válečnou půjčku upsala
Jednota K 3000#—, čímž celkový upsaný obnos vzrostl na
K 8000-—.
Prof. dr. Bohumila Kučery Nástin geometricJcé optiky
a záJcladů fotometrie vyšel jako XIV. svazek „Sborníku", Tímto
spisem rozšířena E x p e r i m e n t á l n í fysika slibně počatá
Mechanikou dv. r. StrouJiala o nový díl, který s radostí přiví
tají odborné kruhy. Dostává se jim tímto dílem důkladného
zpracování oboru, který i ve velikých souborných knihách cizo-

m
jazyčných probírán bývá velmi stručné. Zájem, který Členstvo
Jednoty jevilo o tento spis již před jeho dotištěním, jest zárukou,
že „Geometrická optika" rozmnoží řadu známých svazků „Sbor
níku" v každé knihovně pp. odborníků a studujících, jakož
i ústavů vyučovacích.
Dalším svazkem ..Sborníku" bude dv. r. prof. dr. Ó. Strouhala
Optika, která jest již k tisku připravena. Prof. dr. J . Vojtěcha
Základy mathematiky vyjdou pravděpodobně ještě před prázdni
nami. Od téhož autora vyšla v 2. nezměněném vydání Geometrie
pro IV. třídu gymnasií a reálných gymnasií. Článek asist.
Z7". Obešla O logarithmicko-grafickém počítání vydán byl též
samostatně v menším počtu výtisků.
M. V.

