Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

E. Picard
Mezinárodní sjezd matematiků
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 49 (1920), No. 4-5, 266--267

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108881

Terms of use:
© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1920
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

266
Na to prof. Strouhal sám se uchopil slova, aby tlumočil
své pohnutí, své díky. Učinil tak, vzpomenuv na prvém místě
projevu pana presidenta republiky, jenž zůstane jeho rodině po
vždy cennou památkou. Pro Jednotu je důležito, nezapomenout!
přání, jež prof. Strouhal také již i na jiném místě tlumočil: ne
nechati jeho životní dílo, jeho Fysiku experimentální, zastarati,
a tak zachovati české vědě trvale plody velké práce a cenných
zkušeností, jež Strouhal do svých svazků Sborníkových uložil.
Toto přání oslavencovo dojde zajisté způsobem nejpřirozenějším
svého splnění, jak toho máme již přiklad v druhém vydání jeho
Mechaniky, na němž spolupracoval jeho žák a nástupce na kathedře prof. Kučera.
Poděkováním všem přítomným za laskavou účast byla tato
památná schůze skončena.

Mezinárodní sjezd matematiků.
„Comité National Francais des mathématiques" rozeslalo
pozvání tohoto obsahu:
Ve svém prVním zasedání dne 24. prosince 1919 zabýval
še Francouzský Národní Výbor Matematický, zvoliv za čestného
předsedu p. Jordána, za předsedu p. Picarda, za místopředsedy
pp. Appella, Borela, Lecornua, Le Roux-a, za jenerálního ta
jemníka p. M. Galbruna, za pokladníka p. Maluski-h<v organisováním sjezdu matematiků, který se má konati, podle usnesení
učiněného v Bruselu; ^ Meze národní prozatímní Jednotou Matema
tiků" (Union internationale provisoire des Mathématiciens) ve
Štrasburku v roce 1920.
Pokládá si za čest, zváti k účasti na pracích sjezdu mate
matiků národů Dohody a těch národů neutrálních, jichž seznap
byl sestaven „Třetí mezispojeneckou konferenci Akademií" v Bru
selu v červenci 1919. Oznamuje jim, že z důvodů organisačních,
bude zavázán každému, kdo mu zašle svou osobní přihlášku co
nejdříve.
Zahájení sjezdu je určeno na 22. září.
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Sjezd bude rozdělen na čtyři sekce, jež budou opět rozdě-*
leny na tolik dalších oddělení, kolik bude vyžadovati počet a druh
přihlášených sdělení („Communications").
Sekce I. - Aritmetika. - Algebra. - Analysa.
„
II. - Geometrie.
„
III. - Mechanika. - Matematická fysika. - Matema
tika aplikovaná.
„ IV. - Otázky filosofické, historické, pedagogické.
Zprávy obsahující alespoň resumé prací sjezdových budou
zaslány každému subskribentu.
Podepsán: E. Pic.ird.
Některá upozornění.
I. - Příspěvek člena sjezdu je stanoven na 60 franků; příspěvky
přijímá p. Valiron, pokladník sjezdu (52, Allée de la Robertsau, Strasbourg).
Příslušník rodiny některého člena nabude, zaplatí-li příspěvek
30 franků, týchž práv, jaké má člen, až na to, že neobdrží výtisku
zpráv sjezdových*.
II. - Každý, kdo si přeje učiniti na sjezdu jedno nebo několik
sdělení, je žádán, aby to oznámil p. Koenigs-ovi, jenerálnímu tajem
níku Francouzského Výboru Národního (96, Boulevara Raspail, Paris)
a aby ohlásil předmět tohoto sdělení před 1. červencem.
III. - Dotazy zodpoví na požádání buď p. Koenigs, nebo p. Villat,
předseda místního organisačního komité sjezdového (11, ruo du
Maréchal Pétain, Strasbourg), nebo p. .Galbrun, tajemník Národního
Výboru francouzského (14, avenue Emile-Deschanel, Paris).
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