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504
Dotisku jí se tyto

učebnice:

28. B. Mašek, Fysika pro vyšší reálky,
29. M. Valouch, Měřictví
gymnasií.
30. M. Valouch, Měřictví

díl II. pro VIL

pro III. třídu
pro lil.

gymnasií

třídu škol

a

třídu.

reálných

reálných.

Zbývající ještě díly některých učebnic vyjdou v příštím
školním roce. —• Zejména budiž též upozorněno, že Jednota
vydá Sbírku úloh z arithmetiky, geometrie a deskriptivní geo
metrie, jež budou těsně přiléhati k učivu příslušných nových
učebnic.
Obracíme se k pp. jednatelům a odborníkům s prosbou,
aby při návrzích na zavedení nových učebnic měli, pokud se
tak již nestalo, laskavý zřetel k učebnicím Jednoty. Dále pro
síme pp. jednatele, by si neobtěžovali podati Jednotě zprávu
o tom, které nové učebnice byly pro příští školní rok navrženy
k zavedení, abychom mohli včas vykonati potřebné přípravy
k zaslání výtisků pro bibliotéky pauperum.
Ve vydávání litografovaných přednášek se také pokračuje.
Dr. K. Petr, „Diferenciální rovniceu vyšly 54 archy, Dr. J.
u
Sobotka, „Differenciální geometfie , díl II. 23 archy.
Vysoké ministerstvo kultu a vyučování
ročník „Časopisu" subvenci 800 K.

povolilo na 40.
Ř.
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