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Provolání o vydání sebraných spisů Eulerových.
Švýcarská „Naturíorschende Gesellschaft" podjala se úkolu
vydati sebrané spisy Eulerovy a rozesílá provolání za tím
účelem, aby zamýšlené vydání bylo upisováním dobrovolných
příspěvků jakož i subskripcemi na zmíněné dílo podporováno.
V následujícím podány ve výtahu některé důležitější
okolnosti a íakta v provolání onom uvedená.
Důvody o užitku souborného vydání Eulerových spisů jest
zajisté zbytečno vypočítávati, ať se již stavíme na stanoviska
vědy mathematické anebo véd applikovaných, ať již máme na
zřeteli důležitost jeho literárně historickou anebo výchovnou.
Jednak pod vlivem naznačených právě důvodů, jednak následkem
podnětů daných oslavami 2001etých narozenin Eulerových
usnesla se švýcarská „Naturforschende Gesellschaft" ve výroční
schůzi 29. července 1907, aby zvolena byla komise, jež by
měla „studovati prostředky a cesty, jež potřebný jsou k umož*
není souborného vydání Eulerových spisů."
Usnesení toto bylo všady přijato radostně a bylo pod
porováno podobným usnesením spolku „Deutsche MathematikerVereinigung" jakož i usnesením 4. internac. kongresu mathematického, který vyzval internacionální sdružení akademií, aby
vydání souborných spisů Eulerových podporovalo.
Ve výroční schůzi 30. srpna 1908 přijala pak švýc. „Naturf.
Ges." následující návrh ústředního výboru:
1. Švýcarská „Naturforschende Gesellschaft" prohlašuje, že
jest ochotna uskutečniti souborné vydání Eulerových spisů za
předpokladu, že tento podnik bude dostatečně podporován do
mácími úřady, jakož i domácími a zahraničními učenými spo
lečnostmi a přáteli věd a že k tomu potřebné vědecké síly
budou spolupůsobit.
2. Švýc. „Naturf. Ges." ukládá Eulerově komisi, aby
potřebné průpravné práce společně s ústředním výborem pro
vedla.
3. Po ukončení průpravných prací jest opětné usnesení
ve výroční schůzi nutno, aby mohlo se započíti s vydáváním.
Sbírky dobrovolných příspěvků, jež byly v důsledku tohoto
usnesení nejprve ve vlasti Eulerově zahájeny, vynesly obnosr
který pravděpodobně dosáhne 100.000 franků
Provoláním, jehož obsah tu podáváme, obracejí se nyní
ústřední výbor švýc. „Naturf. Gesellschaft" a její Eulerova
komise na mathematiky zahraniční starého i nového světa se
žádostí o podporu, zejména pak tím, že vymohou, aby pra
bibliotéky jim blízké bylo dílo, o něž jde, zakoupeno. Celé dílo bude
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obsahovati asi 40 svazků a cena jednoho svazku nebude převyšo
vati 25 fr. Dílo vycházeti bude jistě mnoho let, takže roční
vydání k zakoupení Eulerových spisů nebude veliké.
„Deutsche Mathematiker - Vereinigung" poukázala již
5000 franků ku vydání Eulerových spisů; pařížská Akademie
pak subskribovala 40 exemplářů s podmínkou, že vydání bude
provedeno v řeči původního vydání. V provolání jest projeveno
očekávání, že i ostatní veliké mathematické společnosti budou
následovati uvedených příkladů a rovněž tak pojišťovací spo
lečnost^ technické spolky a t. d.
r.

Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků*
Od poslední valné schůze Jednoty; konané dne 8. prosince
1908; odbýval výbor až dosud čtyři schůze; a to dne 8. pro
since bezprostředně po valné hromadě, v kteréžto schůzi se výbor
ustavil, jak bylo již v tomto ročníku „Časopisu" na str. 207
referováno, pak dne 15. ledna; 20. února a 23. dubna. Vedle
toho konány četné schůze komisí; zvolených výborem k projed
nání různých důležitých otázek.
Za zakládající členy s příspěvkem 100 K jednou pro vždy
se přihlásili a byli přijati pp. Josef Sumec, professor c. k. české
vysoké školy technické v Brně, a Stanislav Petíra, professor
c. k. státní průmyslové školy na Smíchově.
Z publikací Jednotou vydávaných sluší především uvésti
„Sborník J. Č. M." Tisk 2.; přepracovaného vydání „Mechaniky"
dvoř. rady dra. V. Strouhala již značně pokročil, tak že po
prázdninách bude dílo určitě hotovo, o čemž se stane zvláštní
oznámení jako obvykle. — V příštím školním roce bude přikro
čeno k tisku „Integrálního počtu11 prof. čes. university dra. K.
Petra, čímž bude získáno pokračování „Počtu differenciálního"
(Sborníku J. Č. M. č. 5.). — Posléze dlužno uvésti; že získán
nový spis pro „Sborník", totiž „Elektrotechnika'1 prof. české
techniky v Brně Josefa Sumce; dílo to má podle úmluvy vyjíti
na podzim r. 1911.
Na opětovně projevovanou žádost z kruhu posluchačstva
českých vysokých škol pražských odhodlal se výbor v tomto
roce k vydávání litografovaných přednášek. Dosud přikročeno
k vydávání přednášek prof. dra. J. Sobotky „Differenciální
geometrie*, jichž vyšlo 40 archů a jež budou pp. členům, kteří
nejsou posluchači, prodávány jako celek po ukončení I. dílu (arch
po 10 h). — Přednášky prof. dra. B. Kučery „Základové prak
1
tické fysiky' . Část I. Úvod do fysikálního praktika I. kursu pro

