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Fysikální oddělení Žurnálu ruské fy sikálně-chemické
společnosti v Petrohradě jest nejpřednější a snad jediný v pravdě
vědecký, samostatnému fysikálnímu badání sloužící časopis ruský.
Jest vydáván fysikální sekcí ruské fy sikálně-chemické společnosti
jako naprosto samostatný časopis. Jeho originální pojednání, po
cházející z per professorů Chvolsona, Gezechusa, Borgmana.
Geršuna, Jegorova, Korolkova, jakož i soukromých docentů
Bulgakova, Weinberga, Lermantova a j . jsou velmi často na
Západě citována a známé Beiblátter o nich pravidelně referují.
Žurnál dělí se na dvě části. Prvá přináší originální články
vědecké a zprávy o schůzích společnosti, jež jsou vedle záleži
tostí spolkových vyplněny především diskussí otázek vědeckých,
jimiž členové společnosti se právě zabývají a o nichž ve schůzích
referují.
Část druhá, samostatně paginovaná, jest věnována sou
stavným obzorům po současném fysikálním badání v jeho nej
zajímavějších problémech, dále referátům, bibliografii jakož i
otázkám laboratorní prakse. Od r. 1906 vydává se tato druhá
část též samostatně pod titulem Bonpocbi <I>H3HKH (Otázky fysiky)
za předplatné 2 rublů s úmyslem, fysiku jaksi popularisovati.
Upozorňujeme čtenáře Časopisu a členy Jednoty Č. M.
na tento časopis s ohledem na jeho důležitost hlavně proto, že
počínajíc svazkem 39. a rokem 1907 jest volně přístupen
v knihovně Jednoty Č. M., kteráž v uplynulém právě roce
vešla ve vzájemnou výměnu svých publikací s jmenovanou ruskou
vědeckou společností.
Dr. Posejpal.

Čtvrtý internacionální mathematický kongress
pod patronátem J. V. italského krále.

Redakci „Časopisu" byl zaslán od pořadatelstva čtvrtého
math. kongressu v Římě připiš obsahující předběžný program
kongressu jakož i některé podrobnosti kongressu se týkající se
žádostí o uveřejnění v „Časopise". Odkazuje ku dřívější zprávě
o sjezdu v Časopise uveřejněné (ročník 36., str. 391) vyjímám
z přípisu toto:
Program sjezdu. V neděli 5. dubna v 9V2 h- večer. Uvítání
účastníků v „aula magna" university rektorem.
V pondělí 6. dubna, ráno v 10 h. Zahájení kongressu na
Kapitolu v sále „Horaciů a Kuriaciů". Odpoledne ve 3 hod.
Všeobecná schůze. Volba předsedy. Zpráva o výsledku vypsání
ceny na „Medaglia Guccia". První a druhá přednáška.
V úterý 7. dubna, ráno v 9 h. Utvoření sekcí; schůze
sekcí. Odpoledne v 37 2 h. Všeobecná schůze. Třetí a čtvrtá
přednáška.

288
Ve středu 8. dubna, ráno v 9 h. Schůze sekcí. Odpoledne
v 3ya h. Všeobecná schůze. Pátá a šestá přednáška.
Ve čtvrtek 9. dubna, ráno v 9 h. Schůze sekcí. Odpoledne
ve 3 h. Návštěva Palatina na pozvání ministra vyučování.
V pátek 10. dubna, ráno v 9 hod. Schůze sekcí. Odpo
ledne v 3V2 h. Všeobecná schůze. Sedmá a osmá přednáška.
V sobotu 11. dubna, ráno v 9 h. Schůze sekcí. Odpoledne
v 3V2 h. Všeobecná schůze. Devátá a desátá přednáška. Za
končení kongressu a stanovení místa a doby 5. mezinárodního
sjezdu mathematického.
V neděli 12. dubna. Výlet do villy Adriana a lunch v Tivoli.
Všecky schůze — vyjma zahajovací — budou v místnostech
Akademie „dei Lincei".
Generální ředitelství drah poskytlo účastníkům kongressu
slevu 40—60^ (dle vzdálenosti) na tarifové ceně jízdních lístků.
Sleva týká se jízdy po italských drahách počínaje od hranic až
do Říma a desíti dalších libovolných cest uvnitř Itálie, a platná
jest v intervallu od 25. března do 5. května 1908.
Účastníci sjezdu mají v době od 1.—12. dubna 1908, vykáží-li se členským lístkem, bezplatný vstup do státních a měst
ských museí v Římě.
Spolek pro povznesení návštěvy cizinců (Associazione Nazionale per il Movimento dei Forestieri. Róma, Via della Colonna) obstará zdarma během března 1908 byty bud v dobrých
hotelích, v pensionech anebo v soukromých bytech (cena mezi
4—-12 franky denně).
Mimo přednášky Darbouxovu (1. přednáška) a Poincaréovu
(9. přednáška), jichž předmět není dosud určitě precisován,
budou tyto přednášky:
2. Forsyth, On the present condition of partial differential
equations of the second order, as regards forma! integration.
3. Hilbert, Die Methode der unendlich vielen unabhángigen
Variabeln.
4. Klein, tíber die mathematische Encyklopádie.
5. Lorentz, Le partage de Ténergie entre la matiěre pondérable et 1'éther.
6. Mittag-Leffier, Sur la représentation arithmétique de&
fonctions analytiques générales ďune variable complexe.
7. Newcomb, La théorie du mouvement de la Luně; son
progres et son état actuel.
8. Picard, V Analyse dans ses rapports avec la Physique
mathématique.
*»
10. Veronese, La Geometria non archimedea.
K. P.

