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Zprávy z v boru Jednoty é ských 
mathematiků. 

Letošní řádná valná schůze Jednoty, konaná dne 5. pro-
since t. r., lišila se od obyčejných svým slavnostním rázem; 
bylať s ní spojena důstojná oslava zesnulého c. k. dvorního rady 
Eduarda Weyraћ professora české vysoké školy technické a stá-
lého tajeraníka Jednoty. Slavnostní přednášku mél universitní 
professor Dr, K. Petr. Nastíniv krátce životopis jeho, vylíčil 
a ocenil četnému auditoriu vřelými slovy zásluhy předčasné ze-
snulého učence našeho, kterých si získal jak o rozkv t J daoty, 
v níž po dlouhá léta byl členem výboru a stálým tajemníkem, 
tak hlavně o péştování védy mathematické vůbec a povznesení 
české zvláště. Členové brn nští zúčastnili se oslavy telegramem 
tohoto obsahu: „Dnešní oslavy památky Weyrovy jsme v duchu 
účastni s plnou pietou k zesnulému učenci; jeho světlý zjev 
bude nám všem vzorem, paшátka jeho potrvá mezi námi." Za-
jisté že všichni ctitelé Weyrovi, kteří zesnulého buď osobně 
nebo z činnosti jeho učitelské nebo literární znali, zachovají mu 
vděčnou vzpomínku. — 

Po přednášce, živým potleskem odm něné, provedeny do-
plňovací volby. Ve schůzi výborové, hned po valné schůzi ko-
nané, ustavil se nově zvolený výbortakto: 
Předseda: p. c. k. dvorní rada Dr. Č. Strouhal, professor c. k. 

české university. 
Místopředseda: p. Václav Starý, ředitel c. k. vyš. reál. školy 

na Král. Vinohradech. 
Stáìý tajemník*): p. Augustin Pánek, prof ssor c. k. čes. vys. 

školy technické. 
Reditel: p. Dr. J. Čečka, professor c. k. vyš. a reál. gymnasia 

v Křemencové ulici. 
Pokladník: p. Karel Brož, ředitel c. k. vyš. reál. školy 

v Praze-VП. 
Jednatel: p. Vil. Jung, professor c. k. stát. průmyslové školy 

v Praze. 
Knihovníci: p. Dr. Václ. Felix, professor c. k. čes. vys. školy 

technické, 
p. Dr. Bohumil Kučera, docent c. k. české university, 
p. Dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university a s. pro-

fessor c. k. vyš. gymnasia na Malé Straně. 
Účetní: p. Stanislav Petíra, professor c. k. stát. průmyslové 

školy na Smíchovë, 
p. Josef Zahradníček, posluchaô c. k. české university. 

*) Tato čestná funkce jest doživotní. 
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Archivář: p. Jos. Klobouбek, professor c. k. vyš. reál. školy 
v Karlfn . 

Pořadatel přednášek: p. Dr. Kar. Petr, professor c. k. české 
university. 

Zapisovatel: p. Ferdin. Mládek, posluchaб c. k. české university. 
Zpravodaj: p. Leopold Storch, posluchac c. k. čes. vys. školy 

technické. 
Bez zvláštní funkce: p. Jos. Pour, professor c. k. vyš. reál. 

školy na Malé Straně. 
Náhradníci: p. Josef Kálal, posluchaб c. k. бes. vys. školy technické, 

p. Edv. Pleva, posluchač c. k. бes. vys. školy technické, 
p. Frant. Velísek, posluchaб c. k. бeské university, 
p. Dr. Frant. Záviška, assistent c. k. бeské university. 

Kontrollujícími komisaři zvoleni valnou schůzí: 
p. Václav Hübner, professor c. k. vyš. reál. školy na Král. 

Vinohradech, 
p. Frant. Nušl, professor c. k. vyš. reál. školy v Karlíně, 
p. Jan Šrûtek, professor c. k. vyš. a reál. gymnasia v Kře-

mencové ulici. 
Zprávy týkající se vydavatelské činnosti, poбtu členstva, 

jakož i finanбního stavu Jednoty nacház jí se v tišténé výroční 
zpráv , jež byla všem pp. бlenům Jednoty zaslána. Petîra. 

O p ' r a v y . 

V poslední rovnici na str. 12. místo Je všude cti m. 
V článku „Vyčíslení jistých Eulerových integrálů neomezených" (roc. 

XXVIII.) 
na str. 182. ř. 1. shora místo — a(ax-n &)-f*~i čti — a(ax—» -(-6)̂ —1, 
* n 186. ř. 6. „ „ ^ - — i „ />*•-«-* 
„ „ 187. ř.5.,7.a9. „ xn n x^n . 

V či. nO jistých integrálech pseudoelliptickýchu (roč. XXX.) 

na str. 355. ř. 7. zdola místo = — čti t Z=L — > 
z z 

„ „ 358. ř. 7. shora „ (1 — x3)* čti (1 — x3fi , 
3 __ 

na str. 358. (ř. 13.) a str. 361. (ř. 2.) shora místo V a 3 — 1 cti Vxs — 1, 
s _ ___ 

„ B 359. (ř. 1., 6. a 7.) a str. 361. (ř. 2.) shora místo V 3 čti V 3 . 
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