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192
Ě e š e n í f y s i k a l n í ú l o h y 15.

Podal Jan Vanlura^ žák VI. tř. r. na Malé Straně.

Hledaná délka kyvadla měří 0T655m* a doba kyvu 2*45049
sekund.
(Tutéž úlohu řešil Havliček, Pyilik, Němec, Teige% Minařik,
Kobrle, Prouza, Zvěřina a Vaněček)
F y s i k a l n í ú l o h a 16.
Snubní prsten zlatý váží ve vzduchu 300 gr. a ztrácí ve
vodě ze své váhy 20 gr. Kolik gramů jest v něm ryzého zlata
a kolik stříbra?

Věstník literární.
S potěšením oznamujeme, že právě vyšlo druhé vydáni
velmi důležitého pomocného spisu mathematického

Sbírka úloh z algebry pro vyšší třídy škol středních.
jež sestavili prof. Fr. Hromádko a AI. Strnad.

V celku neliší se vydání toto valně od prvního, avšak
vyniká nad ně přede a to v ohledu dvojím; jsouť tu úlohy
každého odstavce číslovány pro sebe, čímž pro budoucnost
usnadněno vyměňování jich i doplňování, anižby tratila ceny
vydání starší, a pak připojeny tentokráte i výsledky, čímž objem
knihy značně rozšířen, avšak i hodnota její nepoměrně zvýšena.
Pro snadnější přehled měly se na každé stránce nahoře opako
vati nadpisy jednotlivých odstavců, což při budoucím vydání
nebudiž opomenuto. Abychom konečně knihu tuto odporučovali,
bylo by zbytečno; jest jí školám našim nutně zapotřebí a vžila
se zajisté již v prvním svém vydání dostatečně. Chceme tu
jenom ještě poznamenati, že majíc stejnou úpravu vnější jako
algebra referentova, II. vyd., jež mělo v mnohém ohledu vliv ňa
jednotlivosti její, snadno se dá svázati v jednu knihu po celé
trvání vyššího oddělení našich škol středních potřebnou. Std.

