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Zprávy. 
Tretí sjezd slovenských právníku v Bratislav~ konán 25. a 26. t. m. 

ve vládní budove za účasti ministru dra M i č u r y adra D ére r a. 
V jednánl, jež zahájentJ proslovy býv. ministra dra F aj nor a a ministra 
dra M i č u r y, podal referát z oboru správy šéf administrace na Slo
vensku dr. K a II ci. y , jenž promluvil též obšírne o stavu prací, spoje
ných se zavedením nového župního zfízení na Skwensku. O pracích 
z oboru práva občanského referoval odbor. prednosta ministerstva spra
vedInosti dr. Hal rt man n, jenž také pozdravil sjezd jménem mini
sterstva spravedln:>sti dra Dolanského, který pro naléhavé práce k za
hájen'l parlamentu nemohl se sjezdu súčastniti. O vecech finanční správy 
referoval min. rada dr. H o l í k. Po té ustavily' se pracovní sekce sje
zdové a sice politicko-správní, pro občanské právo, prOt právo· trestní, 
finanční a pm pozemkovou knihu a katastr, jejichž elaboráty nedeIním 
sjezdem schvál eny. Presidentovi republiky zaslán holdo,vací telegram. 

Právnická Jednota v Praze kOná ve čtvrtek 4. kvetna 1922 fádnou 
valnou hromadu spolu s prednáškou min. r. dra Joachima: , 0 finanční 
správe PafÍže.c 

Prátelé a podporovatdlé studentu. Jistý advokátní koncipient ve 
.vyškove (- jméno jeho, ač jest na brnenské fakulte již dobi'e známo, 
zde neuvádíme, ponevadž se n~ám zde daleko více jedná o vec samu, 
než o jeho osobu -) využil svého obchodního talentu a smyslu pro 
praktičnost ku podpore studujících práv pripravuj'icích se ke státní 
zkoušce, zvlášte tech, ktefí v den zktJušky prijdou na fakultu poprvé 
v živote a vydává prednášky z jednotlivých zkušebních predmetu, lito
graficky, v nevelkém počtu a ovšem za slušný, honorár. Tato »literární 

-činnost a vedecká práce«, i kdyby mel sebe pevnejší a opravdové 
úmysly vyplniti mezery f v naší vedecké literature, nejeví se nám ni-

- kterak jako práce záslužná, divíme se, že vyšk:wský pan doktor, ne
uvážil, že jeho jednání stojí v pi'ímém rozporu na pr. i strestnÍm zá
konem. N eboť plody jeho vedecké kapacity, prednášky j'im vydávané, 
nejsou nic jiného než prednášky brnenských profcsoru ptJsluchačum 
práve diktova.né, resp. stenografované. Ale tyto plody vedecké práce 
vydavatelovy nejdou k duhu ani jeho akademické hodnosti; nebo,f je
jich opisování sveril (- soudíme, totiž, že sám je neopisoval -) osobám 
neznalým nejen práv, nýbrž namnOlze i abecedy! Vrch')l jeví se pak 
v tom, že tyto litografie, jež jsou snuškou pestrých nesmyslu a hrubých 
chyb *), prodává pfímo kandidátum práv spoléhaje na jejich neinfor
movanost a neznalost pHslušné literatury, aniž by sáni mel d'Jsti času 
nejkfiklavejší nesrolvnalosti a nedostatky opraviti; kandidáti tito jsou 
pak, i když z pomucek pana doktora velmi svedomite studují, nutne 
pi'ekvapeni výsledkem z~Jušky naprosto nepHznivým. Pan doktor za
Hdi l si i kursy, v nichž úplne pripraví za 6 mesícu ke státnici a pod. 
Jest zrejmo, že podobné jednání snižujki studium právní vedy a urá
žející príma každého vážného právníka, nestačí jen pranýrovati; úrední 
zakročení bude ješte podniknuto. Upozorňujeme dále, že p'J dohode 
s profesorským sborem jest f a k u It ní s p o l e k (Č. A. S. ,Právníkc) 
jed i n Ý op r á vn en vyd á va t i l i t Gi gr. a f o van é pre dná š k y, 
ovšem prednášky aut,')rem redigované a korigované. U znáváme, že 
v dnešní dobe jest ješte nedostatek studijních pOffitlCek, ale všechny 
publikace dosud vydané ať tiskem či litograiicky v Praze i v Brne, lze 
si zaopatfiti ve spolku a tOl za ceny sn·ižené. Avšak proti podobným po
kusum bude fakultní sp,')lek postupovati se v ší bez o h led ll. o stí; 
v tom leží kus jeho kulturního i sociálního poslání. Doufáme, že ani 
brnenští právníci po vzoru svých pražských kolegu, ktefí se dovedli 
ubrániti podobným institucím nebud'Ju trpeti, aby rozvoj jejich fakulty 
hned od samých počátkll provázely podobné události. Šfk. 

"' ) Malý doklad z civilního procesu kanonického: Pan doktor 'píše: 
civiln'j proces fídí se zásadou d i s p o s i č n í a off i c i á Iní; piivodní 
text: zásadou dispo>siční a con tra r i o officiální! 


