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Mimo to obdrží řešitelé jako cenu: 
Jarolímek: Deskriptivní geometrie pro vyšší školy reálné. Díl 

L, II., III. 
Jarolímek: Deskriptivní geometrie v úlohách. 

C. Z fysiky: 
Za nejlepší řešení všech úloh fysikálnich bude jako cena 

udělen spis: 
Dr. V. Strouhal: Akustika. (Sborník J. Č. M. čís. VI.) 

Kromě toho připadne některým řešitelům jako cena spis: 
Nábělek: Hvězdné nebe (mapa). 

Nebeské hodiny. < 
Obzor. 

Řešení úloh. 

Řešení úloh budtež zaslána do 15. dubna 1913 na adresu: 
Dr. K. Rychlík, docent české university, v Praze II., Miku-
landská ul. 3. 

Pp. řešitelé se žádají, aby zasílali řešení úloh, psaná na 
čtvrtkách obyčejného formátu, a každou čtvrtku, obsahující ře
šení pouze jediné úlohy} aby opatřili svým podpisem a jménem 
ústavu, na němž studují. 

Mimo to je nutno, aby pp. řešitelé uvedli přesnou adresu 
svou, aby mohly býti ceny správně rozeslány. 

O p r a v y . 

Hlavní list Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky roč. 42. 

Str. 32. řádek 4. shora: >Pokládejme< místo »Pokládáme-li«; sou
řadnici* místo >souřadnice<. 

Na str. 177. tohoto čísla, 7.—-9. řádek shora, třeba přemístiti slova 
takto: >Družina L5 Achilles, Hector atd., pak 60° za ním (čítáno ze slunce) 
Jupiter sám, a za ním, zase 60°, družina L4 Patroclus a Nestor*. Dále 
Str. 182., 9. řádek zdola, místo >L4 ve směru pohybu před 2j., L5 za ním< 
má býti »L 5 ve směru pohybu před 9|, / 4 za ním«. 
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