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Kapitoly XI.—XIV. věnovány jsou gravitaci tak, že v XI. ka
pitole se rozvinuje theorie potenciálu a výsledky se applikujíII
T kapitole XII na dynamiku astronomickou a v kapitole XIV.
na theorii přílivu a odlivu. Kapitola XIII. pak podává pěkný
obraz toho úsilí, jež bylo vynaloženo na určení gravitační kon
stanty a střední hmoty zemské.
Následující kapitoly XV. a XVI. zabývají se specielními
vlastnostmi hmoty a sice jedná první o pružnosti, druhá o kapillaritě, kteréžto oba předměty jsou dosti důkladně vyčerpány.
Schází pojednání o diffusi a osmose, jež p. spisovatel odkládá
až do theorie plynů Zakončení díla tvoří kapitola XVII, nade
psaná „Messungen und Instrumente", podávajíc především theorii
vah a vážení. Péčí překladatele pořízen a připojen registr.
Sloh jest jednoduchý, průhledný, stálý zřetel k příkladům
praktického života, vedený vytříbeným vkusem autorovým, do
dává knize jisté poutavosti, tak že se čte velmi dobře. Vadí
poněkud drobný tisk, který oko velmi záhy unaví.
Dr. V. Posejpal.

Zprávy z výboru Jednoty českých
mathematiků.
Rádná valná schůze Jednoty za správní rok 1905—6 ko
nala se dne 2. prosince 1906 v posluchárně nového ústavu fysikálního na c. k. české vysoké škole technické.
Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise provedeny
doplňovací volby, jak níže uvedeno.
Na této schůzi byl na návrh výboru zvolen jednohlasně
čestným členem Jednoty za zásluhy, jichž si o českou literaturu
získal, pan Jan Sobotka, professor c. k. české university v Praze,
t. č. děkan fakulty filosofické.
Po valné schůzi konána první schůze výboru v novém
správním roce, na níž byly jednotlivé funkce rozděleny, jak ná
sleduje :
Předseda: p. c. k. dvorní rada Dr. Čeněk Strouhal, professor
c. k. české university.
Místopředseda: p. Václav Starý, ředitel c. k* vyšší reální školy
T Ječné ulici.
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Stálý tajemník: p. Augustin Pánek, professor c. k. české vysoké
školy technické.
Ředitel: p. Stanislav Petíra, professor c. k. státní průmyslové
školy na Smíchově.
Pokladník: p. Karel Brož, ředitel c. k. vyšší reální školy
v Praze-VII.
Jednatel: p. Josef Pour, professor c. k. vyšší reální školy
v Praze-III.
Knihovníci: p. Ladislav ČervenJca, professor e. k vyšší reální
školy v Praze-VIL,
p. Bohuslav HostinsJcý, kandidát professury v Praze,
p. Dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university
a professor c. k. ees. vyš. gymnasia v Praze-III.
Účetní: p. Dr. Mikuláš ŠmoJc, professor c. k. vyšší reální školy
v Král. Vinohradech,
p. Karel Bychlík, posluchač c. k. české university.
Archivář: p. Dr. Václav Pósejpal, professor c. k. vyšší reální
školy v Král. Vinohradech.
Pořadatel přednášek: p. Dr. František Velisek, assistent c. k.
české vysoké školy technické.
Zapisovatel: p. Ferdinand Mládek, professor c. k. vyšší reální
školy v Praze-VIL
Zpravodaj: p. Josef Zatřepálek, posluchač c. k. české vysoké
školy technické.
Bez zvláštní funkce: p. Dr. Jakub Čečka, professor c. k. reál.
a
vyš- gymnasia v Křemencové ulici,
p. Dr. Bohumil Kučera, docent c. k. české
university,
p. Dr. Bohuslav Mašek, professor c. k.
vyšší reální školy v Žižkově,
p. Dr. Karel Petr, professor c. k. české
university.
Náhradníci: p. Karel Čupr, posluchač c. k. české university,
p. Václav Tolar, posluchač c. k. české vys. školy
technické,
p. Dr. Karel Vorovka, professor c. k. vyšší reální
školy v Praze-L,
p. Augustin Žáček, posluchač c. k. české university.
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Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni:
p. Václav Húbner, professor c k. vyšší reální školy v Krá-L
Vinohradech,
p. Dr. FrantišeJc Nusl, docent c. k. české university a
professor c. k. české vyšší reální školy v Karlině,
p. Jan ŠrůteJc, professor c. k. reálního a vyššího gymnasia
v Křemencové ulici.
Zprávy vztahující se k vydavatelské činnosti, počtu členstva,
jakož i k finančnímu stavu Jednoty obsaženy jsou v tištěné
zprávě, jež byla před valnou hromadou všem pp. členům Jed
noty rozeslána.

Připomenouti dlužno ještě, že lze v kanceláři Jednoty ob
držeti :
Dr. Frant. NáběleJc. „Hvězdné nebe severní" (mapa na plátně
v kapesním formátu, 1*40 K, porto 5 h);
„Obzor", jímž možno užíti mapy, jako otáčecí (20 h, porto 3 h);
„NebesJcé hodiny", brožurka (60 h, porto 3 h);
„O hvězdách". Čtení pro každého. (1*50 K, porto 10 h.)
Při hromadných objednávkách pro studující snížená cena,
jak uvedeno na obálce tohoto čísla Časopisu.

