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Upozorňujeme na mapy hvězdného nebe:
1. >Nástěnná mapa severního nebe* (až po 40° jižní deklinace). Velikost
195 X 185 cm., barvotisk, na plátně s lištami (nové vydání). Cena K 30*—.
Schválena výn. vys. c. k. minist. ze dne 13. května 1899, č. 9833.
2. >Hvězdné nebe severní* (až po 40° jižní deklinace). Velikost
52X50 cm., barvotisk. Cena K 1*—.
3. Táž mapa na plátně v kapesním formáte za K 1*40 Ad 2., 3.,
schváleny výn. v. c. k. njin. ze dne 20. června 1898, č. 14.588.
4. Arch >Obzor< k určení té části hvězdného nebe, jež v danou dobu
jest nad obzorem. Cena K —--20. Tím »Obzorem* lze mapy užíti jako otáčecí
mapy.
5. Brožurka >Nebeské hodiny<, jež obsahuje přehled naší soustavy
sluneční, vysvětlení základních pojmů astronomických, návod, jak poznati
z pohledu na hvězdy čas (datum a kolik jest hodin). Cena K—*60.
<>. >Pásmo ekliptiky* 35° sev. a 35° jižní šířky. Velikost 450 X 9ocm.,
barvotisk, na plátně, v pouzdře. Cena K 30'—. K pozorování zjevů
astronomických v ekliptice — slunce, měsíce, oběžnic a k výkladu míst
v klasicích, pokud týkají se astronomických údajů. — Schválená výn. vys.
c. k. minist. ze dne 9. července 1906, č. 25.381.
7. ]VOVDíKA! >Nástěnná mapa jižního hvězdného nebe* (až po
40° severní deklinace). Velikost 195 X 185 cm., barvotisk, na plátně s lištami.
Schválena a doporučena výn, vys. c. k. minist. ze dne 18. října 1910 číslo
15.375. Cena K 30-—.
8. >0 hvězdách* obsahuje tolik, co by měl věděti každý vzdělaný
člověk. Cena K 1-50.
Exempláře zdarma dle počtu exempl. objednaných.
Poznámka. Objednává se přímo u autora Dr. Fr. Nábělka v Kroměříži.
Platí se na složní lístky (bez útrat). Ceny zde uvedené platí jen na objed
nání u vydavatele.
Příspěvky literární, jakož i zprávy, týkající se o b s a h u >Časopisu*
vůbec, přijímají redaktoři prof. dr. Karel Petr, Vinohrady, Chodská
ulice č. 5 (články mathematxcké\ prof. dr. Bohumil Kučera, Praha-IL,
Fysik, ústav, >Ů Karlova* (článkY fYStkálni), a dr. K. Rychlík, s. docent
české university a techniky, Praha-IL, Mikulandská ulice č. 3 (wlohY i jejich
řešení).
Rukopisy nepřijaté se nevracejí.
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R e k l a m a c e všeho druhu, jakož i všechny o b j e d n á v k y
a d o p i s y , mimo ony, které se týkají obsahu „Časopisu4*, zasílány
budtež Jednotě českých mathematikú a fysiků v Praze-ÍL,
Křemencová uh č. 16 n.

Jen dopisy týkající se knihovny budtež řízeny do fysikálniho ústavu
české university v Praze-IL, >U Karlova*.

Veškery příspěvky peněžní přijímá professor dr. Boh. Kučera,
pokladník Jednoty, Praha-IL, Fysik, ústav, „U Karlova".
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