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ského a bude jednak obsahovati články matematické a fysikální, při
měřené úrovni školy střední, jakož i úlohy, vedle toho si však bude 
hlavně všímati praktických a technických applikací těchto véd jakož 
i oborů příbuzných. Oba časopisy budou vycházeti ve čtyřech sešitech 
ročně a to vždy 1. listopadu, 1. ledna, 15. března a 1. června. 
Redakční uzávěrka bude pro každé číslo o měsíc dříve. 

Časopis vědecký rediguje čtyřčlenná rada redakční, jejíž členy 
jsou: prof. Pelr (pro analysi), Bydžovský (pro geometrii), Záviska 
(pro fysiku teoretickou), Žáček (pro fysiku experimentální); prof. 
Bydžovský je zároveň hlavním redaktorem Časopisu. Příspěvky pro 
časopis lze zasílati buď příslušnému redaktoru odbornému nebo re
daktoru hlavnímu. O přijetí příspěvku do tisku rozhoduje redakční 
rada; proti zamítnutí redakční radou není odvolání. 

Časopis středoškolský má redakci samostatnou; jeho redigováním 
byl pověřen dr. VI. Ryšavý, jemuž buďtež zasílány všechny příspěvky, 
úlohy a řešení úloh. 

Články přesahující dva tiskové archy mohou býti uveřejněny 
jen s*e svolením výboru »Jednoty<, Autorský honorář činí 80 Kč, sa 
tiskový arch. Obě tato ustanovení platí pro oba časopisy. 

Honorář za úlohu (k níž musí býti připojeno řešení) činí 3 Kč. 
Členové >Jednoty« dostávají oba časopisy zdarma. Předplatné 

na časopis středoškolský je 8 Kč. 

Oprava. Ve článku řed. Ant. Libického > Pohyb hmotného 
bodu v poli gravitačním dle všeobecné theorie relativnosti« jest opra
viti: Na str. 142. ve vzorci (9) gu r r 1 -f- r 4 4 místo 1 — y 4 4, ve vzorci 

(10a) na levé straně gái místo g4l} ve vz. (11) ^ 4 4 — místo 

y4 4r=: —; poslední řádek na str. 143. jest čísti: >obdobně bijde 

r U ^ - l g " ^ = _ $ ( l + fL)í!2-«, na str. 144. vzorec (12) 

a na str. 145. vzorec (15a) » T Í 4 = — \ --? (l — - ) , Ti} = 
(XX i ( cc \ 

_ . I------ M-|---.|«) a konečně v posledním řádku na str. 146. a 
v druhém řádku shora na str. 147. jest položiti na pravé straně 

(t+fl) »<*> ( i - f ) . 
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