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čemuž podlé daných hodnot veličin a, b, r vyhovuje ostrý úhel 
9 = 35° 24' 6"8. 

(Tutéž úlohu řešil: Max Chotaš a M. Lerch ze VII. tř. 
r. v Rakovníce Vl> Novotný, J. Kopp, A. Niederle.) *) 

Věstník literární. 
R. 1878 vyšel prvý stupeň, r. 1879 stupen druhý a r. 1880 

konečně třetí stupen nauky, zvané 

Přírodozpyt, t. j. fysika a chemie, 
pro školy obecné a měst sepsal 

Jan D. Panýrek v Hradci Králové. 
V poslední této části přírodozpytných výkladů jedná se 

1. o teple, 2. o električnosti, 3. o lučbé, 4. o tíži tuhých a ka
palných tel, 5. o zvuku 6. o světle a to vesměs spůsobem zcela 
přiměřeným chápavosti žáků, pro něž jest kniha tato ustanovena. 
Úprava jest velmi pěkná, obrazce, jichž tu položeno 78, jsou 
nad obyčej vkusné, cena 40 kr. zcela nízká, takže podána tímto 
spisem opět jedna pěkná pomůcka do rukou i učitele i žáka 
našeho a jen přání vysloviti slušno, aby podobných knih školních 
dostalo se všem oborům ostatním. 

Výkonná fysika obohacena právě vyšlým spisem 

Parní kotle a stroje a jejich obsluha, 
sepsal 

prof. V. Šimerka v Plzni, 
takže vedle Hromádkova podobného díla opětně již tištěného 
nové a to velmi důkladné a četnými obrazci objasněné poučení 
se tu podává všem, kdož s praksí stroje parního jak koli se 
stýkají. Že i učitelům fysiky poskytuje mnohou zajímavou vě
domost, budiž i tuto nejvřeleji odporučen. 

*) Srovnej se vzorcem a výsledkem na str. 265. 
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