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KONKURS 

Rektorát Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje konkurs 
na dvě místa odborných asistentů pro katedru matematiky na fakultě elek
trotechnické. 

O místo se mohou ucházet pracovníci s ukončeným vysokoškolským vzdě
láním a tříletou praxí na výběrových školách. 

Žádosti, doložené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, životo
pisem (dvojmo), popisem dosavadní práce, vědecké a pedagogické činnosti 
a lékařským vysvědčením, zasílejte katedře matematiky fakulty elektrotech
nické v Praze II, Na Bojišti 3, do 31. III. 1957. 

Rektorát ČVUT v Praze 

Oprava 
V článku Úspěchy sovětské stelární astronomie v roce 1956, uveřejněném 

ve 4. čísle tohoto časopisu (1956), se vyskytla v tabulce na straně 406 tisková 
chyba. Tabulka má znít: 

Autor Rektascense Deklinace 

(Standardní poloha) 
Van Tulder (1942) 
T. S. KirШova (1955) 

190° 
191,0° ± 0,3° 
191,2° ± 0,3° 

+28° 
+27,5° ± 0 2° 
+27,5° ± 0,5° 

Redakce 

ODBĚRATELŮM 

časopisu »Pokroky matematiky, fysiky a astronomie« 
Členové JČMF se obracejí ve všech otázkách týkajících se distribuce časopisu 

»Pokroky matematiky, fysiky a astronomie« na Jednotu československých mate
matiků a fysiků, Praha II, Žitná 25. 

Nečlenové si mohou časopis »Pokroky matematiky, fysiky a astronomie« objednat 
a předplatit v Nakladatelství ČSAV, Praha II, Vodičkova 40. Předplatné činí 36 Kčs 
za celý ročník. Jednotlivá čísla po 6 Kčs. 

Poštovní novinová služba časopis »Pokroky matematiky, fysiky a astronomie« 
v roce 1957 nerozšiřuje. Redakce 

* 
České vysoké učení technické v Praze pořádá u příležitosti oslav 250. výročí založení 

inženýrských škol v Praze dne 26. V. 1957 

7. sjezd absolventů ČVUT 
s tímto programem: 

1. Plenární zasedání, 
2. zasedání ve fakultních sekcích. 
Dne 25. V. 1957 večer bude uspořádána přátelská schůzka podle fakult a ročníků. Bližší 

údaje budou účastníkům sjezdu sděleny přímo. U příležitosti tohoto sjezdu organisuje 
rektorát ČVUT evidenci všech absolventů všech ročníků a fakult, jež v době absolvování 
byly součástí ČVUT. Evidenční karty, jakož i formuláře přihlášek k účasti na sjezdu budou 
přiloženy ke všem odborným časopisům, vydávaným v SNTL v Praze a Bratislavě. 

Dotazy na Sekretariát oslav ČVUT, Praha II, Mystikova 7. Na obálku poznamenejte 
»Sjezd absolventů«. 
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