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Po osvobození v roce 1945 se akademik J . Hronec plně zúčastnil práce na 
reorganisaci JCMF a na rozvíjení její činnosti v novém lidové demokratickém 
státě. Vždy hlásal zásadu, že v ČSR má být Jednota čs. matematiků a fysiků 
védeckou společností pro Čechy i pro Slováky. Podle této zásady také orga-
nisoval vědecký život na Slovensku. Od roku 1946 byl předsedou Jednoty na 
Slovensku. 

Zásluhy akademika J . Hronce byly na I. sjezdu Jednoty čs. matematiků 
a fysiků zhodnoceny jeho zvolením za čestného člena Jednoty. 

Odešel vynikající syn slovenského národa. Odešel náhle. Živě vzpomínáme 
jeho aktivní účasti ještě v roce 1958 na konferenci, kterou JČMF uspořádala 
ve Smolenicích na Slovensku a v roce 1959 na I. sjezdu JČMF v Praze. 

Odešel socialistický vědec, který zůstal věrný svému původu, který všechnu 
svou práci věnoval povznesení slovenské matematiky a kultury a výchově 
pracovníků, oddaných dělnické třídě. Jako nestor slovenských matematiků 
zůstane akademik Hronec vzorem nezištného učitele a vědce, který pracoval 
pro dobro lidu. 

Cest jeho památce. 
Jednota čs. matematiků a fysiků 

^MAURICE AUDIN MRTEV 

RUDÉ PRÁVO, 4. 12. 1959: 
... Paní Audinová vydala nyní prohlášení 

v němž se mimo jiné praví: „Můj manžel byl 
zardoušen při výslechu, vedeném poručíkem 
Gharbonnierem, důstojníkem vyšetřovací jed
notky, který se snažil vynutit z Maurice Au-
dina informace o ilegální organisaci alžírské 
komunistické strany . . ." ... 

Dne 11. 6. 1957 byl francouzskými „para" zatčen vynikající mladý francouz
ský matematik Maurice Audin. Proč byl zatčen, je patrné z motta. 

Krátce po 11. 6. 1957 bylo úředně oznámeno, že Maurice Audin je „zdráv", 
později se úředně hlásí, že „uprchl". 

Dne 2. 12. 1959 se konala na Sorbonně za účasti předních činitelů KSF, 
soc. strany Francie a předních osobností kulturního a vědeckého života Francie 
obhajoba doktorské disertace Maurice Audina — za jeho nepřítomnosti. Profe
sor de Possel po probrání skvělých výsledků Audinovy práce (Sur la théorie 
generále des équations différentielles et integrales) dodal: „Bohužel Maurice 
Audin již tyto problémy nebude řešit."*) 

O osudu Maurice Audina není v této době nic známo. 
4.12. 1959 vychází nahoře citovaná zpráva o smrti Maurice Audina. Vrahem 

je Charbonnier (lieutenant francouzských jednotek „para" v Alžírsku), asistenti 
vraždy jsou Trinquier (colonel francouzských jednotek „ p a r a " v Alžírsku), po
bočník Godarda (táž hodnost), Roux (táž hodnost), Devis (capitain francouz-

* Viz tento časopis, III, č. 4, 1958. 
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ských jednotek „para" v Alžírsku). Vraždu Maurice Audina sankcionoval 
Massu (général francouzských jednotek „para" v Alžírsku a jejich vrchní 
velitel). 

Nezapomeneme těchto jmen. 
„Je to tvrdé Henri" řekl Maurice Audin Henrimu Allegovi, řediteli listu 

,,Alger Républicain", když s ním byl konfrontován za výslechu v mučírně 
„para" . Ano, je to tvrdé soudruhu Audine; neúprosné jsou však zákony spo
lečenského vývoje; dříve nebo později, avšak zcela jistě odklidí na smetiště 
dějin všechny Massu, Charbonniery atd., jako již odklidily Himmlera a jeho 
stvůry. Přinesl jste soudruhu Audine největší oběť za lepší zítřek francouzského 
lidu, kterou jste mohl přinést — vlastni život — a to na jednom z nejtěžších 
bojových úseků, v gestapácké mučírně. Čest Vám soudruhu Maurici Audine, 
čest všem Vaším spolubojovníkům, s nimiž jste šel v jednom šiku. 

Nezapomeneme. 
J . F. 
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