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Věstník literární. 

Porovnávati rozmanitá vydání čelného spisu nějakého bývá 
mnohdy poučnější nežli čtení historických úvah o témž předmětu, 
jelikož se tu nejlépe poznává, jak důležité pokroky u vědě při
cházejí do proudu nepřetržitého rozvoje, jaké místo tam zaují
mají a jak působí i na ostatní odbory téže vědy. Velmi jasným 
toho dokladem jest čtvrté, přepracované a rozšířené vydání spisu 

LEHRBUOH . 
der 

k o s m i s ch e n P h y s i k 
von 

Dr. Johann Mtiller, 

které právě vyšlo ve skvostné úpravě z ústavu Viewega v Brun-
švíku. 

První vydání, které bylo tištěno r. 1856 čítalo jen 520 
stran s 281 výkresy a atlas s 27 listy, kdežto nejnovější čtvrté 
vydání již má 852 str. s 431 výkresy, 25 zvláště připojenými 
tabulkami a atlantem o 46 listech. Tedy již zevně jeví se tu 
značný pokrok! 

Avšak mnohem větší změny poskytuje obsah tohoto spisu 
pěkným a jasným slohem pro širší kruhy vzdělané sestaveného; 
již pouhé připomenutí některých předmětů, jako spektrální ana
lyse a její upotřebení zejména v astronomii, slunce a jeho 
sbor, vlasatice a létavice a t. p. postačí, aby každému se uvedlo 
na mysl, mnoho-li tu bylo od doby prvního vydání měniti. 
A plodný spisovatel této knihy, kteráž se hodí co poslední sva
zek ku každé větší fysice, především pak k obšírné fysice týmž 
autorem vydané, neopominul svědomitě použiti všech pokroků 

•astronomických a fysikálních na zdokonalení její, takže ji mů
žeme pro knihovny ústavů středních co nejvřeleji odporučiti. 
Již pouhé prohlížení překrásných illustrac poskytne mnoho po
učení a pilným pročtením doplní každý své vědomosti fysikální 
měrou nemalou a spůsobem velmi příjemným. St$, 
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