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1895. 2.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Torsdagen den 21 februari kl. 6. e.m.

I. Behandling af förslaget om programmens indragning.

II. Föredrag af docent Pfannenstiel:

Om problemet att transformera allmänna tredjegradseqvationen i 𝑥 och 𝑦 till

formen 𝑦2 = 4𝑥3 − 𝑔2𝑥 − 𝑔3.

III. Föredrag af kand. Fransén:

Om jämvigt hos ett gasklot under inverkan af gravitationen, med tillämpning

på gasformiga sferiska himlakroppar. (Efter Lane, Ritter, W. Thomson och

Petrini.)

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal eller hos sekreteraren, kand. A. Rydin, Norrlands Nation.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 3.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Torsdagen den 7mars kl. 6. e.m.

I. Programfrågan.

II. Föredrag af kand. Fransén:

Om jämvigt hos ett gasklot under inverkan af gravitationen, med tillämpning

på gasformiga sferiska himlakroppar. (Efter Lane, Ritter, W. Thomson och

Petrini.)

III. Föredrag af observator Charlier:

Om trollqvadrater, några på matematiska principer grundade spel, m.m.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal eller hos sekreteraren, kand. A. Rydin, Norrlands Nation.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 4.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Torsdagen den 21mars kl. 6. e.m.

I. Referat af docent Bohlin:

Göpels ahandling om hyperelliptiska funktioner.

II. Föredrag af kand. Holmgren:

Om Dirichlets problem och teorien för konform abildning.

III. Meddelande af docent Pfannenstiel.

OBS. Ett lån på etthundra kronor ur matematiska föreningens kassa är ledigt. An-

sökningar böra vara inlemnade till doc. Pfannenstiel inom en vecka.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal eller hos sekreteraren, kand. A. Rydin, Norrlands Nation.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 5.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Torsdagen den 4 april kl. 6. e.m.

I. Behandling af frågan om terminsafgiftens sänkande.

II. Föredrag af kand. Holmgren:

Om Dirichlets problem och teorien för konform abildning.

III. Föredrag af lic. Damm:

Om några numeriska funktioner, analoga med de trigonometriska.

OBS. Under de båda närmaste veckorna komma terminsafgifterna att upptagas.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal eller hos sekreteraren, kand. A. Rydin, Norrlands Nation.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 6.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Torsdagen den 18 april kl. 6. e.m.

I. Behandling af förslaget om terminsafgiftens sänkande.

II. Val af ämbetsmän och revisorer.

III. Föredrag af doc. Söderberg:

Om utveckling af qvoten af tvänne potensserier i kedjebråk.

IV. Referat af kand. Åkerblom:

Cousin, Sur les fonctions de 𝑛 variables complexes.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal eller hos sekreteraren, kand. A. Rydin, Norrlands Nation.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 7.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 4maj kl. 6. e.m.

I. Sekreterarens terminsberättelse.

II. Revisionsberättelse.

III. Föredrag af kand. Holmgren:

Om teorien för konform abildning och funktioner som äro invarianta för

lineära substitutioner.

IV. Ur föreningens bibliotek lånfångna böcker torde återlemnas senast torsdagen

den 2 maj.

OBS. Sista sammankomsten för terminen.

OBS. Ändrad tid.

OBS. Efter sammankomsten, som eger rum i Lilla Gillesalen, anordnas ett

spex, åtföljdt af samqväm å Gästis.

OBS. Alla matematici äro välkomna och uppmanas att mangrant ininna sig.
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1895. 8.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 21 september kl. 6. e.m.

I. Val af ämbetsmän m.m.

II. Föredrag af kand. Grönvall:

De af Hilbert gifna elementära bevisen för transcendensen af talen 𝑒 och 𝜋.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å student-

kårens lokal.
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1895. 9.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 5 oktober kl. 6. e.m.

I. Föredrag af kand. Kamfendahl:

Om invarianterna till lineära substitutioner.

II. Meddelande af kand. Bergstrand:

Om betingad konvergens hos oändliga produkter.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å stu-

dentkårens lokal eller hos sekreteraren, kand. Östen Bergstrand, V. Ågatan

14.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 10.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 19 oktober kl. 6. e.m.

I. Föredrag af docent Pfannenstiel:

En undersökning öfver vissa egenskaper hos invarianterna till lineära substi-

tutioner.

II. Referat af kand. Holmgren:

SCHILLING, Beiträge zur geometrisschenTheorie der SCHWARZ’schen 𝑠-Funktion

(Math. Annalen, Bd 44).

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å stu-

dentkårens lokal eller hos sekreteraren, kand. Östen Bergstrand, V. Ågatan

14.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. E. Holmgren,

Vestmanlands-Dala Nation, onsdagar och lördagar kl. 1–1,30 e.m.
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1895. 11.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 2 november kl. 6. e.m.

I. Föredrag af kand. Heuman:

OmFAREY’ska serier och polygoner jämte användning på reducering af kvadra-

tiska former.

II. Föredrag af docent Bohlin:

Om ett specielt fall af tvåkropparproblemet.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å stu-

dentkårens lokal eller hos sekreteraren, kand. Östen Bergstrand, V. Ågatan

14.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. Erik Holmgren,

V. Ågatan 14, tisdagar och fredagar kl. 2–3 e.m.
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1895. 12.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 16 november kl. 6. e.m.

I. Föredrag af kand. Rydin:

Om framställningen af integralerna till ett system af differentialekvationer i

omgifnngen till ett singulärt ställe.

II. Referat af kand. Bergstrand:

PRINGSHEIM, Ueber Funktionen, welche in gewissen Punkten endliche Diffe-

rentialquotienten jeder endlichen Ordnung, aber keine TAYLOR’sche Reihen-

entwickelung besitzen (Math. Annalen, Bd 44).

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å stu-

dentkårens lokal eller hos sekreteraren, kand. Östen Bergstrand, V. Ågatan

14.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. Erik Holmgren,

V. Ågatan 14, tisdagar och fredagar kl. 2–3 e.m.
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1895. 13.

Matematiska Föreningens Förhandlingar.

Lördagen den 30 november kl. 6. e.m.

I. Föredrag af kand. Holmgren:

PAINLEVÉ’s undersökningar öfver det RIEMANN’ska abildningsteoremet.

II. Meddelande af kand. Fransén:

Om ett specialfall af trekropparproblemet.

OBS. Anmälan om inträde i föreningen kan ske vid dess sammankomster å stu-

dentkårens lokal eller hos sekreteraren, kand. Östen Bergstrand, V. Ågatan

14.

OBS. Föreningens bibliotek är tillgängligt hos bibliotekarien, kand. Erik Holmgren,

V. Ågatan 14, tisdagar och fredagar kl. 2–3 e.m.

OBS. Genom bibliotekarien försäljas för föreningens räkning Acta mathematica, bd

1–7.


