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Knihovna spisů mathematických a řysikálruch. 
Svazek 1. 

Differeneiálni geometrie křivek a ploch. 
napsal Dr. Bohuslav Hostinsky^, sotik. docent vyšší mathematiky na české 

universitě v Praze. 
$38 +Vílí stran, 35 obr. Cena Kč 6—, pro členy Ke 4*50 (bez další drahotni 

přirážky). Exped. výlohy Kč 2-—. 
Svazek 2. 

Základy matkeinatiky ke studiu věd přírodních 
a technických. 

Napsal Dr. Jan TJojtěfh, profesor české vys. školy technické v Brnč. 
D r u h é vydání. 350-j-VI stran, 65 obr. Cena Kč 40*—, pro členy Kč HO'—, 

váz. Kč 36 — (bez další drahotni přirážky). Exped. výlohy Kč 3--~, 
Svazek 3. a 4. 

Fysika 
.Zakladší poznatky na podklade pokusném. Napsal prof. lif. Vladimír Novák 
Druhé, rozšířené vydání. ÍJíi I. Mechanika. Akustika. Nauka o teple. Právě1 

vyšel. DII II. S tiskem započato. Prodává se jen jako celek <oba díly). Slo 
íží-li se zálohou Kč 100*-— {a exped. vyl. Kč 4'-—), zašle se í. díl ihned. 

II. po doplacení. 
Svazek y. 

Příručka praktické geometrie. 
Napsal Dr Augwt Semerád, profesor české vysoké školy ieehnické v Brné. 
-540 str. Cena Kč W—, pro členy Kč 54*— fbez další drahotni přirážky) 

Exped. výlohy Kč 4"— 
Svazek 6. 

Základy mechaniky tuhých těles, 
4ako úvod do studia fysity napsat Dr ttohumii Kučera, profesor university 

Karlovy v Praze. 
^96 -f Vílí síran. Cena Kč 43'—, pro členy Kč 36*— íbez další drahotu 

přirážky). Exped. výlohy Kč 3*— 

Místo asistentské 
obsadí se od. 1. září 1BŽ1 při fysikálnam ústavu vysoké školy báňské 
v Příbrami 

S místem tím spojeny jsou pro žadatele se státní zkouškou učitelskou 
• .pro střední školy z mathematiky a fysiky příjmy dle X. hoún, třídy, pro 
Éadatelele s neúplnou kvalifikací dte XL hodn. třídy. 

Žádosti, obsahující slručný nástin chodu odborného vzdělání., dolo
žené vysvědčeními, a to zvláště také vysvědčením o fyzikálním praktiku, 
přijímá podepsaný rektorát. .. . 

Bližší zprávy podá k dotazům prof, Dr. JOS* TBEUBEB (Příbram, 
áysikáln* úslav vysoké ákoly báňské). 

Z rektorátu vysoké školy bánské. Č. j . 709. 
V Příbrami, dne 17. května 19.3!. '. f 

.'Dr.-JOS. THEUREK, 
. v •" i č. rektor. 

, K--I« um i * mi um nniinMi-m mmnmu - m n u ii iuťmii HiiiMiiiiniiiiiwiiitiuntiiiXiiii mi iiinm u m n í irn i mu mi • i n mt, 

V kanceláři J. Č. M. F. v Praze II., Křemencová 16 (telefon 3250) 
se za příčinou účetní uzávěrky a dovolené personálu 

v červenci neúřaduje. 



Sborník Jednoty českých mathematiků a fysiků, čís. XV. 
Optika. 

Sepsali Dr. čenik Strouhaíi profesor na české universitě v Praze, a 
I)r. Vtadimir Novák, profesor na české technice v Brně. 

64-f AXlY strany, 482 obr. Cena neváz. Kč 66-~-, pro členy Kč 50'-- (bez 
dalSí drahotní přirážky). Exped. výlohy Kč 5*—, 

Vázané výtisky >Sborníku« lze obdržeji jen na objednávku; vazba se účtuje 
podle běžných cen (asi Kč 30*—). 

Pravé vyšlo: . , . 

Hvězdářská ročenka na rok 1921. 
"Sestavil I)r* Bohuslav Mašek. 

Ročník I. Str. 160, obr. 13. Cena Kč 30*—, pro členy Kč .22*50 (bez dai§_ 
drahotní přirážky). Exped. výlohy Kč 1*50. 

SchrtJnovy logaritmické tabulky sedmimístné 
čísel od i do 107000. 

České vydání připravil Dr. Mil. Valouch. Str. 204. Cena Kč 14—-. pro 
členy Kč 10*50 (bez další drahotní přirážky). 

Slovensko. 
Obraz jeho minulosti a přítomnosti* 

;Napsa) S t a n i s l a v í i l i í n a . 
Druhé, doplněné vydáni. Str. 118. Cena Kč \ť **-, pro členy Kč 9'— 

(bez další drahotní přirážky). Exped. výlohy Kč 1*-—. 
Zdařilý informační spis o Slovensku s bohatým obsahem, který lze 

. vřele doporučiti zejména mládeži shidojíci. Prvé vydání bylo ve dvou 
měsících rozebráno. 

J. Koloušěk a spol, 
•: Rřnn V e v é ř í 1 2 6 ( k o n e c e l e k t r - d r á i i y e- 3>-,--»*« v » Dílny: Mundy-ho 5. 

Telef. 3466/ffl. Úč. pošt. spoř. í. 80096(5. 
Tovární výroba veškerých 

fysikilnich a«cheE přístrojí a pomůcek, 
Bodáte zásobený sklad 

umožňující okamžité vyřizováni objednávek* 
Gctixky taa požádání. 
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