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Cílem tohoto spisku, majícího též směr technický, učinil spiso
vatel, vrchní inženýr Beckmann v Berlíně, vysvětliti zařízení různých
soustav telefonických stanic soukromých i veřejných a býti rádcem
při zavádění důležitého tohoto moderního prostředku dorozumívacího
v domácnostech i závodech veřejných.
V prvních třech oddílech popsány jsou různé druhy telefonních
soustav pro stanice pouze soukromé, zařízení kombinovaná s úřed
ními stanicemi poštovními, jakož i zařízení pro některé potřeby zvláštní.
Čtvrtý oddíl podává návod, pro kterou soustavu jest se rozhodnouti
při zařizování telefonů, a k tomu vzorné úplné rozpočty pro různé
soustavy. Látka oddílu pátého, totiž popis jednotlivých součástí telefo
nických stanic, byla by bývala vhodněji zařaděna hned před první
oddíl tohoto spisku. Závěrem jsou v šestém oddíle citovaná zákonná
ustanovení a nařízení platná v říši německé pro zařizování a připo
jování telefonních linií.
Četné obrazce doplňují slovní výklad a dodávají názornosti této
praktické příručce telefonické.
V Praze v září 1917.

Dr. Josef

Štěpánek.
(Dokončení.)

Zprávy z výboru
Jednoty českých mathematiků a fysiků.
fiádná valná schůze Jednoty za správní rok 1916/17 konala se
dne 11. listopadu 1917 v mathematickém ústavě české university.
Před zahájením schůze učinil předseda p. dvorní rada dr. C. Strouhal
projev, vztahující se k úmrtí J. V. císaře a krále F r a n t i š k a Jo
s e f a I. a v souvislosti s tím k nastolení J. V. císaře a krále K a r l a 1.
Shromáždění projevili živý souhlas s blahopřáním, které učinil před
seda nejjasnějšímu panovníkovi a jeho vznešené choti k jejich blaho
dárnému životnímu působení.
Po schválení zpráv funkcionářů a kontrolující komise, jež byly
vytištěny ve výroční zprávě a rozeslány všem pánům členům Jednoty
před valnou schůzí, byly provedeny jednomyslně doplňovací volby vý
boru. Volných návrhů nebylo.
Výbor ustavil se pro správní rok 1917/18 takto:
Předseda:
Místopředseda:
Stálý tajemník:
Ředitel:

p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, pro
fesor c. k. české university.
p. c. k. vládní rada Václav Starý.
p. dr. Jan Sobotka, profesor c. k. české university.
p. dr. Miloslav Valouch, profesor c, k. reálky
v Praze-VIL
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Pokladník:

p. dr. Bohumil Kučera, profesor c. k. české uni
versity.
Jednatel:
p. dr. Václav Posejpal, docent c. k. České uni
versity, profesor c. k. I. reálky na Král. Vino
hradech.
Knihovníci:
p. Miloš Kosslev, profesor c. k. gymnasia na Král.
Vinohradech;
p. dr. Viktor Teissler, profesor c. k. reál. gymnasia
na Smíchově,
p. Emanuel Hof posluchač české university.
Účetní:
p. dr. František
Nušl, profesor c. k. české vysoké
školy technické.
Archivář:
p. dr. Jaroslav JeniŠta, profesor c. k. akadem.
gymnasia v Praze.
Zapisovatel:
p. dr. Bohuslav
Masek, profesor c. k. reálky
v Žižkově.
Zpravodaj:
p. Miroslav Jirák,
posluchač c. k. české vysoké
školy technické.
Redakce »Casopisu« :
p. dr. Karel Petr, profesor c. k. české university
(v části mathematické);
pokladník p. dr. B. Kučera, (v části fysikální);
p. dr. Karel Rychlík,
docent c. k. české univer
sity a c. k. české vysoké školy technické (po
řadatel úloh).
Delegáti

do vědecké
rady:
p. dr. Bohumil Bydzovský,
profesor c. k. české
university a c. k. české vysoké školy technické,
profesor c. k. reálky v Karlině (sekce mathemalická);
jednatel p. dr. V. Posejpal (sekce fysikální).
Bez zvláštní
funkce:
p. dr. Bohuslav
Hostinský,
docent c. k. české
university, profesor c. k. reálky ve Vršovicích;
p. dr. Václav Hruška, asistent c. k. české vysoké
školy technické;
p. Stanislav Petíra, profesor c. k. státní průmy
slové školy na Smíchově.
Náhradníci:
p. Josef Kaucký, asistent c. k. české university;
si. Marie Kuthanová, prof. C. A. O. v Praze;
p. František Mádle, posluchač c. k. české vysoké
školy technické;
p. Ferdinand Schier, posluchač c. k. české vysoké
školy technické.
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Kontrolujícími

komisaři byli valnou schůzí zvoleni:
p. c. k. školní rada Václav Hubner, profesor c. k„
I. reálky na Král. Vinohradech;
p. Bedřich Salamon, prof. c. k. reálky v Praze-ll. ?
Ječná;
p. Jan Srůtek, profesor c. k. reál. gymn, v Praze-I!.,
Křemencová.
*

Výbor konal schůze dne 14. listopadu a 14. prosince 1917.
Za zakládající členy byli přijati: Pp. dr. Viktor Teissler, profesor
reál. gymnasia na Smíchově, dr. Quido Vetter, profesor reálky v Praze,
a památka Jaromíra Mareše, abiturienta reálky v Praze-IÍI., zemřelého
dne 13. června 1917 ve Štýrském Hradci po zranění v 10. sočské
bitvě. Rodiče zesnulého, pan stav. rada inž. J. Mareš s chotí, složili
K 1000—• jakožto základ fondu
Jaromíra Mareše, který výbor
Jednoty přijal v bezplatnou správu, za tím účelem, aby z jeho výnosu
udílela Jednota ročně tři ceny nejlepším počtářům na ústavech, na
nichž zesnulý studoval. Ceny tyto byly poprvé vypsány v 1. čísle tohoto
ročníku, kdež jsou také podmínky uvedeny.
Jednáno bylo o nových vydáních učebnic, jež jsou buď rozpro
dány anebo v nedostatečném počtu výtisků na skladě. Obtíže, s ni
miž se tu výbor setkává pro nedostatek papíru a nepatrnou výkon
nost tiskáren, jsou velmi veliké. Že tyto nesnáze mají za následek
značné stoupání cen všech potřeb a prací, jest ovšem známo. Proto
nezbylo výboru než ustanoviti, aby od 15. prosince 1917 prodávány
byly veškeré publikace Jednoty
s dočasnou drahotní přirážkou
20
procent. Seznam jejich jest přiložen k tomuto číslu. Členská cena činí
— pokud není jinak u v e d e n o — 75°/ 0 ceny krámské. Výlohy expediční
platí vždy objednatel. U >Časopisu* se nepočítá drahotní přirážka ;
zasílá se zdarma členům, kteří svým povinnostem členským dostáli.
Novákova F y s i k a bude pravděpodobně v březnu t. r. dokon
čena; výdaje stále rostoucí donutily výbor k tomu, aby subskripční
cena — při hotovém placení — zvýšena byla na 36 K (za celé dílo).
Jednota přijala do rozprodeje spis p. doc. dr. Julia Suchého :
M o d e r n í n á z o r y o p o d s t a t ě h m o t y a e l e k t ř i n y (členská
cena 2*30 K) a doporučuje vřele pp. členům tuto časovou novinku.
Horlivost pp. jednatelů zvýšila počet odběratelů » Přílohy*
na
1750;-budiž jim za to projeven již teď vřelý dík Jen bylo by si
přáti, aby lhůta k přihláškám "byla vskutku dodržována. Opožděním
jich, dotazováním a vyčkáváním zdrží se pak vydání 1. čísla »Ča
sopisu« — letos do polovice prosince! — H o n o r á ř za příspěvky členů
do »Casopisu« určen byl do odvolání 50 K za 16 stran tiskových.
Na VII. rakouskou válečnou půjčku upsal výbor další 2 0 0 0 K,
čímž celkový úpis na všechny válečné půjčky dostoupil již sumy
14000 K.
M. V.

