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kyvadla. Obyčejné postrádáme i ve velikých dílech přesného
k tomu návodu. Krásně jsou psány kapitoly o určování hustoty,
o redukci tlaku geometrického; zejména obšírnou a poučnou
jest stať o barometrickém měření výšek. Totéž platí o statích
jednajících o vývěvách, kapillaritě atd.
Ku konci se zmiňme, že autor zavádí proti obyčejnému
dosti konservativnímu zvyku i do mechaniky všude míru abso
lutní. Jde-li o největší (ve fysice obvyklou) exaktnost, jeví se
tento pokus, jehož nutnost v dobách pozdějších zajisté uznána
bude, naprosto oprávněným. Uvažme jen, jak ostřeji by na př.
vynikla nezbytnost korrektur při měření tlaku barometrického,
kdyby jednotka tlaku předem již byla definována v míře
absolutní.
Přeji panu autorovi zdraví a vytrvalosti, aby celé dílo
přivedl k zdárnému konci tak, jak je byl začal.
Prof. Frant. Koláček.

Zprávy z výboru Jednoty českých
mathematiků.
Ve valné schůzi dne 5. prosince 1900 vykonány doplňovací
volby výboru. Hned po valné schůzi ustavil se nově zvolený
výbor takto: Předseda p. c. k. dvorní rada Di\ Ó. Strouhal,
prof české university; místopředseda p. Aug. Pánek, m. prof.
čes. techniky ; stálý tajemník p. c. k. dvorní rada Dr. Ed. Weyr,
prof. české techniky; ředitel p. Dr. J. Čečka, prof. c. k. reál.
a vyš. gymnasia v Křemencové ulici; pokladník p. J. Pour,
prof. c. k. vyšší realky na Malé Straně; jednatel p. V. Jung,
prof. stát. prům. školy; knihovníci: pp. Dr. V. Felix, docent
české techniky, Dr. V. Posejpal, s. prof. c. k. realky na Starém
Městě, J. Kaván, kand. prof.; účetní: pp. J. Šrůtek, prof. c. k.
reál. a vyš. gymn. v Křemencové ulici a Rud. Hruša, posl.
filosofie; archivář p. J. Klobouček, prof. c. k. vyš. realky
v Karlině; pořadatel přednášek p. Dr. Vlád. Novák, docent
české university; zapisovatel p. Jos. Tille, posluchač české
techniky; zpravodaj p. R. Tereba, posl. čes. university; bez
zvláštní funkce p. V. Starý, ředitel c. k. vyšší realky na Král.
Vinohradech. V téže schůzi mimo jiné usneseno, požádati
p. prof. dra F. Koláčka, aby napsal pro „Sborník" Kompendium
theoretické fysiky.
Ve schůzi konané dne 11. ledna 1901 přijati za členy
zakládající s příspěvkem 100 K: pp. Dr. Em. Taftl, c. k. okr.
školní inspektor v Klatovech a p. Jos. Kašpr, prof. c. k. reál.
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a vyá. gymnasia na Smíchově; vdále přijato 20 nových členů
skutečných a 67 členů činných. Ředitel podává zprávu o odbytu
„Časopisu" i „Přílohy", o „Sborníku" a učebnicích nákladem
Jednoty vydávaných. Potěšitelné jest faktum, že „Mechaniky" DraČ.
Strouhala (IV. čísla „Sborníku") prodáno za necelé 3 měsíce 267
výtisků, nepočítaje v to prodej v knihkupectvích, což jest patrným
důkazem, jaké obliby uvedená kniha v příslušných kruzích došla.
Na další část experimentální fysiky téhož spisovatele, „Akustiku",
jež vyjde letos jako VI. číslo „Sborníku" — kdežto V. číslem
bude „Differencialný počet" prof. Ed. Weyra — věnovala slav.
Česká akademie pro védy, umění a slovesnost cis. Frant. Josefa
subvenci G00 K. Již dříve bylo zadáno ke schválení 4. vydání
V. Jarolímek, Geometrie pro nižší třídy škol reálných, 5. vy
dání Dr. Em. Taftl-Soldát, Algebra pro vyšší gymnasia, 5. vy
dání Dr. Em. Taftl-Soldát, Algebra pro vyšší realky, 3. vydání
Reiss-Theurer, Fysika pro vyšší realky a 3. vydání ReissTheurer, Fysika pro vyšší gymnasia, všecka upravená dle nových
osnov učebných pro realky a pro gymnasia. Nyní bylo zadáno
4. vydání V. Jarolímek, Nauka pro 1. třídu škol reálných,
zcela nově přepracované. Vyjednává se o vydání „Fysiky pro
nižší třídy realek a gymnasií".
Z dalších zpráv vyjímáme: Protektor Jednoty p. dvorní
rada Dr. F. J. Studnička daroval Jednotě 100 výt. svého spisu
„Bohatýrové ducha" a 58 výt. spisu „Bis an's Ende der Welt".
Pan J. Valenta, inž. zem. výboru, daroval z pozůstalosti svého
otce, býv. člena Jednoty, řecl. gyinn. J. Valenty, 20 knih pro
knihovnu Dárcům vyslovenyv díky písemně. Usneseno, aby
rejstřík obsahu 30 ročnků „Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky" vydán byl zároveň s 1. číslem ročníku XXXI.
Určeny znova terminy pro vycházení „Časopisu". Usneseno vy
psání obvyklých cen za řešení úloh v „Příloze". Koncem správ
ního roku bude vydán doplněk „Katalogu knihovny" za poslední
8 léta. Uvažováno o vypsání cen za nejlepší přednášky, v tý
denních schůzích přednesené a zvoleno komité k vypracování
a podání určitého návrhu. Konečně přijato, aby o výborových
a týdenních schůzích byly v „Časopise" podávány občasné zprávy.
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