
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Karel Petr
Oznámení o změně redakce

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 35 (1906), No. 5, 455

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122953

Terms of use:
© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1906

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides
access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this
document must contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech
Digital Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/122953
http://project.dml.cz


455 

v blízké době vydati. K sepsání téže uvolili se řed. Hynek 
Soldát a prof. Ladislav Červenka. Není pochyby, že i touta 
učebnicí zavděčí se Jednota nejen pp. odborníkům, nýbrž i žactvu 
středních škol; budeť zajisté těmto jen na prospěch, budou-li na 
nižším i vyšším stupni moci užívati učebnic mathematiky psaných 
týmž slohem a touže methodou. 

Zmínky zasluhuje též, že se výbor Jednoty usnesl vydati 
v tomto roce tiskem podrobný a úplný Katalog spolkové knihovny 
sestavený dr. J. Kavánem. Tím dostane se pp. členům Jednoty 
publikace při užívání bohaté knihovny velmi důležité a potřebné, 
neboť katalog r. 1898 vydaný, při nynějším rozsahu knihovny 
již naprosto nepostačoval. S tiskem nového katalogu započne se 
v době nejbližší. 

O cenu z fondu Studničkova, vypsanou v „Časopise" roč* 
XXXIV. str. 264, konkurovala jediná práce. Jelikož však porota 
k prozkoumání práce výborem zvolená (pp. dvoř. rada prof. 
R. Pelz, prof. J. Sobotka, dvoř. rada prof. Solín) neuznala 
práci tu za vyhovující, rozhodl se výbor vypsati v příštím roce-
cenu tu ve výši dvojnásobné pro další tříletí. 

Dle zpráv pokladních jeví se finanční stav Jednoty uspo
kojivým. Vys. c. k. ministerstvo kultu a vyučování povolilo na 
35. roč. „Časopisu" subvenci 800 K. lJt. 

Oznámení o změně redakce. 

Podepsaný oznamuje, že se vzdal (následkem nedostatku 
volného k tomu času) redigování mathematické části „Přílohy 
k Časopisu pro pěstování math. a fysiky" a že tudíž odevzdá 
všecky rukopisy článků určených pro „Přílohu" jakož i návrhy 
úloh p. prof. L. Červenkovi, který se v redigování „Přílohy" 
uvázal. 

12.IVI. 1906. 
K. Petr. 
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