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284
vypodobnění obrovského refraktoru, jenž právě byl v Anglii
dohotoven pro novou hvězdárnu vídeňskou a jehož délka měří
33' 6" a otvor má v průměru 27" (anglické míry).
std.

Oznámení.
Konečně oznamuji zde, že tímto sešitem konci se desátý
ročník a tedy první dekáda našeho Časopisu pro pěstovaní maťhematiky a fysiky^ jenž dosud rozmanitým spůsobem vyplňovati
se snažil různé a to dosti ještě značné a citelné mezery ve
skrovné naší literatuře mathematicko-fysikalní.
Různé jej potkávaly osudy v různých ročnících a velmi
rozmanité byly úsudky, jež se o něm veřejně a zvláště sou
kromě zde i na venkově pronášely a jež byly vesměs příznivé,
pokud se zakládaly na objektivním pojímání našich potřeb
a prostředků literárních. Skládaje pro pokračující slábnutí zraku
svého redakci do rukou nakladatelských, nemám než nejvřelejší
přání, aby se za nové redakce vyhovělo všem požadavkům, jež
kdy od koho byly vysloveny, a aby se časopis náš, jenž i za
hranicemi nezůstal neznámým, oblíbeným střediskem stal pro
všechny mathematické snahy, pokud v rouše českém vyhledávají
a nabývají platnosti.
Ruvkopisy, jež dosud z příčin rozličných nebyly uveřejněny,
odevzdány budou redakci nové, aby s nimi naložila dle uznání
svého; kdo by si přál vrácení nějaké zásilky, nechť se pro
zatím obrátí na správu Jednoty, dokud nebude nová redakce
ve známost uvedena.
Dr. F. J. Studnička,

v. ř. řádný professor mathematiky na vysokých
školách Karlo-Ferdinandských.

Oprava.
Na str. 185 ř. 4 shora sluší čísti méní místo více.
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kterýžto „lapsus calami" ostatně následujícím pravidlem
a Boudným čtenářem byl zajisté hned opraven.
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