
~niu za doterajšiu spolu činnosť 
ho prvý námestok prof. Dr. Ka
ny starosta Dr. Fajnor požiadal 
idovaný za starostu pre budúce 
povolanie bráni mu v tom, aby 
)dzach a podnikoch Právnickej 
kmer vždy žiaduca osobná prí
lázoru, že vo vedení Právnickej 
keby sa ujal starostenstva pán 
ť v jej vedení. ' 
,a žiada odstupujúceho starostu, 
budúcom správnom období a po-
sa osobne podnikov Právnickej 
vať prvým námestkom. K tomu 
niekoľkoráz snažil prehovoriť 

a sotrval vo svojej funkcii na
)váraní jeho žiadosti nevvhovel. 
aejšie svoje rozhodnutie - zvlášť 
lišným zaneprázdnením, l~bo po
'Jajv. súdu uviedol do časového 
Najv. súd aby vybavoval došlé 
už i sama organizačná otázka 
zvlášť po dobu jeho zbývajúcej 
i k tomu, že oznámená zvýšená 
vliv aj na činnosť a ďalšie zaťa
občianský súdny poriadok, trest-
exekučný zákon ' a iné hlásené 

ližšej dobe prejednávané v Ná
Ide taktiež zahrnutý dotazmi a 
'm samým ťažšou judikatúrou. 
laždenie uznalo jeho dôvody a 
romaždenie vzalo toto s poľuto-
star. prof. Dr. K. Laštovka na 

r. Vladimír Fajnor bol zvolený 
. Právny Obzor prvým čestným 

:iním návrh, aby byl JUDr .. Vla
soudu a prvý starosta Právnické 
hy o Právnickou Jednotu jejím 
~l z techto úvah· . 

presidenta, byl~ jím r. 1920 za
, prospech její vedena a fÍzena. 
činem, ponev~dž v ní bylo utvo

i Slovensku pusobící, ať ze zemí 
,cház.ející, bez rozdílu národnosti 
fI!ohli. ~a vytvárení nového práv
msobltl. Nezbytným podkladem 

Právný Obzor, jejíž vrchní re
)sta. úspechem jeho usilovné a 
Obzor jak svým ohsahem tak i 

vydány, pfipoutal k sobe velkou 
)bících, a obohatil značne česko
. Sbírka zásadních rozhodnutí 
iIa se duležitou evidencí tvorby 

ednoty, ale i členové Právnické 
I Obzoru netají se presvedčením 
) Obzoru jest v prvé rade díle~ 

v če!e Právnické Jednoty a jí 
:arosthvost a péči. . 
lvnická !ednota projeviti ' podle 
byste naseho starostu Dr. Fa j -

nor a, zvolili za jeho veliké zásluhy o Právnickou · Jednotu a · Právný 
Obzor za prvého čestného člena ·Právnické Jednoty. 

ľrosím, abyste tento návrh, ve výboru za mého pfedsedniétví jedno
myslne prijatý, i Vy laskave prijali a tak projevili uznání ' a vdeč.nost 
panu I. presidentovi za jeho vzornou činnost v prospech Právnické Jed
noty. 

valné shromaždenie jednomyselne a bez rozpravy schválilo návrh 
výboru. Dr. Vlado Fajnor ďakuje za túto poctu a prehlasuje, . že sa tým 

\ nevzdáva účasti na činnosti Právnickej Jednoty a je ochotný spolupraco
'vať, ale len ako púhy člen výboru, keď bude zvolený .. 

Na to prevedené boly voľby. Vrch. súd. radca, Dr. Fr. PospíšJI pre
čítal kandidátnu listinu; valné shromaždenie sa usnieslo na voľbe akla
máciou a zvolení boli títo členovia: 

S t a l' o s ta: Dr. Karol L a š t o v k a, prof. univ. Komenského, 
I. miestostarosta: Dr. Ján S e k á č, krajinský viceprezident, 
II. miestostarosta: Dr. Gejza O k á l y i, prez. kraj. súdu, 
III. miestostarosta : Dr. Ľudevít K o v á č, adv. 
Č len o v i a pre ds e dní c t va: Starosta odbočky P . J. v KoŠíci!l.ch 

Jozef Gre g o 1', prez. vrch. súdu, starosta Odbočky P. J. v Ban. Bystrici 
Dr. Ján O s t l' i c a, prez. kraj . súdu a 1 miesto vyhradené budúcemu sta-
rostovi Odbočky P. J. v Užhorode. . 

Členovia výboru: Dr. Cyril Bafinka, adv. v Bratislave, prvý 
čestný člen Právnickej Jednoty Doc. Dr Vladimír Fa j nor, prvý prez. 
Najv. súdu v Brne, Dr. Albert M i lot a, prQf. univ. Komenského v Brati
slave, Dr. Martin M i č u l' a, prez. vrch. súdu v Bratislave, Dr. Otakar 
V i t á k, vlád. radca a fin. prokurátor v Bratislave, Dr. František Va
ver k a, gen. taj. Obch. a priem. komory v Bratislave, Dr. Antonín Z á -
meč ník, riaditeľ Zemskej banky, fil. v Bratislave, Dr. Ernest Z i e.g leI', 
adv. v Bratislave. 

N á h l' a dn í ci: Dr. Rudolf R a u sch el', prof. univ. Komenského 
v Bratislave, Dr. Bohumil L a n š t i a k, súd. radca v Bratislave, Doc. Dr. 
Jozef Fun d á l' e k, gen. taj. Bratisl. burzy, Dr. Ivan Ot t l y k, adv. v Bra
tislave. 

Rev i z o l' i: Dr. Vladimír Tr s.l í n, adv. v Bratislave, Dr. Kamil 
C z i v i š, riad. Hypotečnej banky, fil. v Bratislave a Dr. Eugen G l a ser, 
taj. Ústr. sdruž. slov. priemyslu. 
. Predplatné Právneho Obzoru ustálené bolo takto: s úradnou sbier
ko.u 120.- Kč (pre členov Právnických Jednot 110.- Kč), bez . úradnej 
sblerky 60.~ Kč (pre členov Práv. Jednot 50.- Kč). Predplatné na sa
mostatnú Uradnú sbierku stanovené bolo peniazom 80.- Kč a pre čle
nov Práv. Jednot 60.- Kč. 

Členské príspevky urč~né boly pre členov, bývajúcich v Bratislave 
peniazom 30.- Kč roč ite a pre členov mimo Bratislavu peniazom 20.
Kč ročne . 

Hlavný jednateľ poďakoval verejnému tisku za občasné uverejnenie 
spolkových zpráv. 

Voľných návrhov nebolo. Novo :?:volený starosta prot' Dr. K. Laštovka 
poďakoval prítomným za účasť a skončil valné shromaždenie o 11.45 hod. 

Z prá 'tlniC1:t.el1o sveta slovans1:t.ého .. 
JUDr. Oliver O n o dy· : 

Kolegium m~dzinárodných prednašok akademických 
v Gdyni. 

Návrh na založenie tejto letnej univerzity bol podaný v roku 1930, 
na zasadnutí Komisie pre medzinárodnú spoluprácu profesorov a docen
to:. sp,rávneho )?r~v.a. a ,Politic!<ých vi~d V. Bratislave. Tento návrh bol aj 
pnJaty. Ponevac 1111Clabva vysla z polskeJ strany, bolo or·ganizovanie poľ-
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ským univerzitným kruhom prenechané. S výdatnou pomocou štátu por
ského, bank (Bank gospodarzstwa krajowego, Bank Polski, Panstwowy 
bank rolny) a rôznych iných verejnoprávnych korporácií došlo k reali
zovaniu plánu a prvý cyklus prednášok mohol byť zahájený už v roku 
1932. Prvým rektorom bol prof. Dr. Tadeusz Hilarowicz z Waršavy, dru
hým prof. Dr. Rudolf Dominik z Brna a od tej doby rektorom a generál
nym tajomhílcom je opäť .prof. Dr. Hilarowicz. 

Kolegium pozostáva z dvoch tlstavov. Z ústavu pre medzinárodné 
predná,šky o práve administratívnom a o hospodárskych vedách a zo slo
vanského ústav:u. Nás tu - ako právnikov - zaujíma len prvý ústav. 

Prednášky (v rečiach slovanských, ďalej francúzskej a nemeckej) by 
sme mohli triediť do štyroch skupín. Prednášky národohospodárske, ústav
né, o správnom práve v užšom smysle a prednášky propa,gačného rázu. 
Národohospodárske prednášky sa delia jednak na čiste teoretické, jednak 
majú za predmet konkrétne riešeIÍie najpálčivejších otázok dnešného ho
spodárskeho živbta, ako na pr. poľsko-;gdanský colný systém, alebo ho
spodárske styky Poľska s Malou dohodou atď. Najväčšiu pozornosť vzbu
dia ovšem prednášky o ústavách. Minulého roku na pr. referát o novej 
poľskej ústave podal jeden z jeho tvorcov, Dr. Cesary Berezowski. Obor 
administratívny v užšom smysle zaoberá sa najviac s otázkami menšieho a 
miestneho významu, čo sa dá tým vysvetliť, že väčšina posluchačov sa 
skladá z poľských úradníkov. Nad propagačnými a vlastne nie vedecký
mi prednáškami - ako séria prednášok o poľskom mori zaradená do pro
gramu na výslovnú žiadosť komisára rz~du v Gdyni - mohli by sme- sa 
pozastaviť. Ale keď sa zo zdvorilosti pripustí v prednáškach cudzia , pro
paganda na základe reciprocity, Poliaci si môžu to isté dovoliť tým skôr, 
lebo ako mladý štát jej potrebuje viac ako snáď iní. Hlavná vec, že to 
nejde na úkor vedeckej práce a celkového vedeckého charakteru. 

A tak mladým právnikom, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať a ktorí 
chcú poznať kultúru hospodársku a politickú vyspelosť rôznych štátov 
z úst najpovolanejších, rozhodne sa doporučuje návšteva medzinárodného 
kole,gia v Gdyni. 

Rôzne .. 
VII. Sjazd nemeckých právnikov v Československu koná sa toho roku 

o svätodušných sviatkoch vo Frývaldove. Miestny výbor a mestské za
stupiteľstvo vo Frývaldove koná pilné prípravy, aby sjazd, ktorý pre
kročí rámec výročného valného shromaždenia a bude územným sjazdom 
nemeckých právnikov zo severnej Moravy a Sliezska, v každom smere 
zaistili. Por a d s j a z du: V sobotu dňa 30. mája uvítací večer. -
V nedeľu dňa 31. mája: Valné shromaždenie v radničnom sále, po ktorom 
nasledujú referáty o »Otázke reformy právnických štúdií«, a to: univ. 
prof. Dr. Roberta Neunera v Prahe so stanoviska právnického učiteľa, 
gen. sekretára Dr Rudolfa Ferneg'ga z Liberca a advokáta Dr. Adolfa 
Schreitter-Schwarzenfelda v Prahe so stanoviska praktikov. V prejavoch 
k referátom bude mať nemecká právnická verejnosť príležitosť, zdôraz
niť svoje požiadavky a želania. Rad spoločenských podnikov poskytne 
účastníkom príležitosť, soznať krásy okolia Frývaldova. O príjemný po
byt účas~níkov vo Frývaldove .i~ postarané. 

VIII. sjazd nemeckých právnikov bude usporiadaný v Brne o sväto
dušných sviatkoch v r. 1937; jeho porad bude oznámený vo Frývaldove. 

Nemecká pravnická spoločnosť v Opave (Deutsche Juristische Gesell
schaft in Troppau) oslávi v piatok dňa 29. mája svoje 60 ročné trvanie. 
Usporiadané bude slávnostné shromaždenie s vedeckou prednáškou a pria
teľský, večierok. -

Informácie sdelí Generálny sekretariát sjazdu nemeckých právnikov 
v Prahe 1:, poslan'ecké snemovňa. 
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