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ve středo- a vysokoškolském vyučování dávných dob, nýbrž i v dnešním 
denním tisku, Y t. zv. inteligentních kruzích před padesáti i více lety, 
ba i v moderních románech. Pěkná jest také kapitola věnovaná Fer-
matově větě a ceně Wolfskehlově. Daní dnešním válečným poměrům, 
a jak to již při daních bývá, ne právě nejšťastnější, jsou kapitoly 
o ceně rublu za ruské okupace v Prusku a o malé příhodě z balkánské 
války, Zvláště prvou kapitolu považuji ne právě za nejlepší, neboť nucený 
kurs jedné okupace schvaluje, při druhé jej haní, jednu měnu s frankem 
srovnává, jinou nikoli. Spisek jest psán svižně, jen někde by mohly 
autorovy glossy k vypravovaným příhodám býti trochu stručnější, čímž 
by celek získal na účinnosti, Dr. Q. Vetter. 

Řádná valná schůze 
Jednoty českých mathematiků a fysiků. 

Vzhledem k mimořádným poměrům konala se řádná valná schůze 
Jednoty za správní rok 1917-18 dne 12. ledna 1919 ve fysikálním 
ústavě české university. Předseda p. prof. dr. C. Strouhal zahájil 
schůzi a vzpomněl událostí nedávných, jež uskutečnily naše sny, česko
slovenskou republiku. Zprávy funkcionářů a kontrolující komise, jež 
byly vytištěny ve výroční zprávě a rozeslány všem pp. členům Jednoty 
před valnou schůzí, byly jednomyslně schváleny. Brněnskému odboru 
povolena na rok 1918-19 dotace 1200 K. Nato byly provedeny jedno
myslně doplĎovací volby výboru. Docent dr. K, Rychlík učinil pak 
návrh, výborem schválený, aby ministr války dr. Milan Rastislav 
Stefánik byl za své zásluhy o vědu a vlast zvolen čestným členem 
Jednoty. 

Návrh jeho byl přijat s naprostým souhlasem. 
Ve výborové schůzi po skončené valné hromadě ustavil se výbor 

pro správní rok 1918-19 takto: 
Předseda: p. dr. Vincenc Strouhaly profesor české university v Praze 

(do konce r. 1921). 
Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý v Praze (do konce 

r. 1919). 
Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, profesor české university v Praze 

(doživotně). 
Ředitel: p. dr. Miloslav Valouch, ministerský tajemník v Praze (do 

konce r. 1921). 

Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, profesot české university v Praze 
(do konce r. 1921). 
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Jednatel: p. dr. Václav Posejpal, docent české university, profesor 
I. reálky na Král. Vinohradech (do konce roku 1921). 

Knihovnici: p. Miloš Kossler,,profesor gymnasia na Král. Vinohra
dech (do konce r. 1920), 

p. dr. Viktor Teissler, profesor reál. gymnasia na Smíchové (do 
konce r. 1919), 

p. Emanuel Hof, posluchač české university v Praze (do konce 
r. 1919). 

Účetní: p. dr. František NuŠl, profesor české vys. školy technické 
v Praze (do konce r. 1920). 

Archivář: p. dr. Jaroslav JeniŠta, profesor akad. gymnasia v Praze 
(do konce r. 1921). 

Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Mašek, profesor reálky v Žižkově (do 
konce r. 1921). 

Zpravodaj: si. dr. Marie Kuthanová, profesor českoslov. obchodní 
akademie v Praze (do konce r. 1920). 

Delegáti do vědecké rady: do sekce mathematické; p. dr. Bohuslav 
Hostiiiský, docent české university a profesor reálky ve Vršo
vicích (do konce r. 1919), 

do sekce fysikální: jednatel p. dr. V. Posejpal (do konce r. 1921). 

Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydzovský, profesor české uni
versity, ministerský tajemník v Praze (do konce r. 1919), 

p. dr. Václav Hruška, asistent české vys. školy technické v Praze 
(do konce r. 1920), 

p. Stanislav Petíra, profesor stát. průmyslové školy na Smíchově 
(do konce r. 1921), 

p. dr. Karel Petr, profesor české university v Praze (do konce 
r. 1921), 

p. dr. Karel Rychlík, docent české university a české vys. školy 
technické v Praze (do konce r. 1920). 

Náhradnici: si. Anna Hrdličková, posluchačka české university 
v Praze, 

p. Julius Kopp, posluchač české vysoké školy technické v Praze 
p, Antoní?i Marouš, posluchač české vysoké školy technické v Praze 
p. Josef Velíšekj posluchač české university v Praze. 

Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 

Pan školní rada Václav Huonery profesor I. reálky na Král. Vino
hradech, 
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pan Bedřich Šalamon, profesor reálky v Praze, Ječná, 
pan Jan Srfdek} profesor reál. gymnasia v Praze, Křemencová. 

Do vědecké rady byli valnou schůzí zvoleni: 

Do sekce mathematické (do konce r. 1921): 

Pan dr. Karet Petr, profesor české university v Praze, 
pan dr. Emil Schonbaum, docent česká university v Praze, 
pan dr. Karel Vorovka, profesor reálky v Praze-I. 

Do sekce fysikální (do konce r. 1921): 

Pan dr. František Záviska, profesor české university v Praze, 
pan dr. Jaroslav Jenista, profesor akad gymnasia v Praze, 
pan dr. Bohuslav Mašek, profesor reálky v Žižkově. 

M. V 
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