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Legendre-Abelovy a příbuzné věty, jakož i různé důsledky oněch for
mulí. Pak vyloženy a dokázány věty vyplývající z vyšetřování kongru-
ence xp + yp + ZP = 0 jednak dle .-modulu p, jednak dle modulu 
2kp -f- 1 (p jest liché prvočíslo). 

Potom podán důkaz Gaussů v věty Fermato vy pro n zzz 3 sám 
o sobě velmi zajímavý a zároveň jeho průprava pro důkaz Kummerův 
věty Fermato vy pro jistá prvočísla p. 

Konečně odvozeny některé výsledky, jež pocházejí od Mirma-
nova, Wiefericha, Frobeniusa, Vandivera. 

Podotknouti ovšem sluší, že vyšetřování jsou z části jenom na
značena a nikoliv prováděna db podrobností, zejména ku *př. vyšetřo
vání Kummerova a dále, že při tom hlavní (a ponejvíce jediný) 
zřetel brán k případu, že žádné z čísel x, y, z hovících rovnici 
XP -j- yP -)- %P — 0 není dělitelno prvočíslem p. r. 

Oznámení redakce. 

Podepsaný vzdal se pro přetížení prací od příštího roč
níku počínaje redakce mathematické části Časopisu. Vzdávám 
všem, kteří mne při tom podporovali, zvláště pak přispěvatelům 
do* Časopisu vřelé díky a zároveň oznamuji, že dosud neuveřej-
něné příspěvky u mne se nalézající předám p. prof. dr. B. 
BydéovsJcému, jenž byl od výboru Jednoty Č. M. a F. za ná
stupce mého zvolen. 

V Praze, 17. května 1920. 
K. Petr. 
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