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Věstník l i terární. 
Cours ďAnalyse professé par M. Demartres et rédigé 

par M. E. Lemaire. Troisiéme partie. Equations différentielies et 
aux dérivées partielles. Paris. Librairie scientifique A. Her
mann, 1896. 

Autografovaný sešit o 156 kvartových stranách, obsahující 
v 19 přednáškách theorii differencialných rovnic obyčejných 
i parcialných, hlavně I. řádu a příklady počtu variačního. Na 
malém prostoru umístěn bohatý materiál: studium existence in
tegrálů a jich povahy, též řešení singulárných (dle Darbouxa), 
hlavní typy differencialných rovnic, jež lze integrovati kvadratu
rami, s četnými, zajímavými příklady, pojem grup transformač
ních a jich applikace, transformace infinitesimálně atd. Stručnost 
i jasnost výkladů, obecnost stanovisek, z nichž přihlédnuto k da
ným problémům, jakož i moderní přesnost dedukcí doporučují 
tyto přednášky co nejlépe. Ed. Weyr. 

Opravy v roč. XXVI. Časopisu tohoto: 

Na str. 301. řádek 5. shora má státi na pr. ledu místo na ledu. 
Na str. 302. řádek 8. shora má státi resonatorů; pak místo resona-

toHi} pak. 
Na str. 303. řádek 8. shora má státi orientovati místo súcastniti. 

K referátu o „Sbírce úloh z algebryil uveřejněném v posledním 
ročníku Časopisu (str. 246.-247.) konstatujeme na žádost p. prof Fr. Hro
mádky, že týž mél společně s řed. p. A. Strnadem stejné zásluhy o úpravu 
5. vydání řečené knihy. R. 
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