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dobře viděti a sledovati, neb stěny přístroje rozváděcího jsou
též skleněné. Rozumí se, že válec skleněný musí býti dobře
vybroušen a píst těsně přiléhati.
Aby skla nepraskla, jsou od kovových částí dobře chráněna.
Jest to model stroje o vysokém tlaku dvoučinný, neb pára
může střídavě s hora a z dola do válce vstupovati. Měděný kotel
jest ze silného měděného plechu, na tvrdo letován a opatřen
rourkou k oznttčení výšky vody, jakož i pojišťovací záklopkou
a píšťalou.

Věstník literární.
Ač nám jen málo zbývá místa, musíme přede aspoň upozorniti na
některé spisy, které v poslední době rozhojnily naši skrovnou literaturu
mathematicko-fysikalní. Jest to především „Výklad k obrazům ze silo
zpytu", jejž prof. Fr. Hromádko k 12 tabulím, znázorňujícím některá nej
důležitější užívání sil přírodních, sepsal a dvěma rozpravami silozpytnými
doplnil. Uvažuj eme-li, co v posledních letech na tomto poli bylo od rozlič
ných Kopeckých hřešeno, s potěšením zajisté uznáme probírajíce se v tomto
spisku p. Hromádkově, že jest z dosavadních populárních spisů nejlepší
a že zasluhuje, aby si jej každý učitel, který na škole národní chce o silách
a zjevech přírodních něco vůbec vykládati, nejen zjednal, nýbrž i důkladně
pročetl a obsah jeho všestranně uvážil. Proč nakladatel nedal rok na titul
neb obálku vytisknouti, nepochopujeme.
Dále oznamujeme s potěšením, že již ukončeno jest důkladné dílo
p. Jarolimkovo o deskriptivní geometrii a sice svazkem třetím, jednajícím
:
„o zobrazováni výjevů osvětleni, o promítáni centralném a o perspektiva , tedy
o předmětech, jež určeny jsou pro třídu sedmou. Co o prvních dvou svazcích
bylo pochvalného řečeno o tomto díle, platí u větší ještě míře o svazku posled
ním ; i můžeme směle tvrditi, že by každé jiné literatury sebe bohatší bylo
pravou ozdobou a to nejen podlé obsahu, nýbrž i podle formy vnitřní a vnější.
Kéž bychom měli pro ostatní předměty podobných knih školních!
Podobnou ozdobou technické literatury bude zajisté spis „Theorie
zevnitřních sil trámů primých", jehož 1. sešit právě vydal prof. J. Šolín
nákladem spolku českých posluchačů inženýrství; i co do obsahu i co do
formy podává se tu dílo tak vysoké ceny vědecké a tak hojné původnosti
zvláštní, že bychom v cizích literaturách marně hledali podobný zjev,
duchem Monge-ovským takořka prodchnutý. Přiložené dvě tabulky lithografováné představují důstojný doplněk a vzornou illustraci.
Konečně uvádíme zde ve známost, že i historie deskriptivní geo
metrie nalezla u nás svého spisovatele a sice v prof. LaviŽJcovi na Horách
K., který dříve již prý vydal spisek o Axonometrii\ poněvadž ani tento ani
onen literární plod nebyl nám knihkupectvím zaslán, musíme přestati na
pouhém jeho oznámení.
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