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Sluší vŠalk · mini !'lla mys.li, že daně ;pHmé nes10Ulží jen ·za zdro,j' 
příjmů s,tátních, nýbrž že i kOlm,unálními a jilnými .přii:-ážkarmi JSOU 
citelně poMižeiry préLmeny jejich. Bude· se pak . při úpra,v,ě jejkh 
uvažorvd-ti 1 o usribi-ádání financí kormunálních, a to zejména v topn 
směru, 'zda by ·se ~ n·edOlporUrčoval(), alby stáť do iisté míry sre vzdal 
výnosu jich, alSporň n ě'kterých odvětví, ve !prosp ěch svazů slamo~ 
s'právných. . (Pokračování.) . 

Advokát JUDr. Vojtěch Kasanda t. I 
. ~\f ečetuý kruh českýclf c·Íivl,listů -ut-r'p ě1 llo :vQu, t.e.'L.k cl ~. : ahradl

telnou ztrátu. Dne I9. čer~~ellce ' hy.] - 'z.pólpelněri · v ·'&lša,nském kre
matoriu vyn1kající žálk a sprolkij:}ra;coÝ!iík r_R-and{1V, znárriý ,pr,ažský 
advokát Dr. VOIJtěch Ka\sanq/a.*y · ' --'. .'. 

Právem můžeme ří>CIÍl , 'ž·e '-z:~s.rnLÍlY ,pález'el k i-id~ým dnes zje
vům v řadách na:š1ch ,právni~ký6h 'pra,ktiků ' a Z(v.láš,tě· ,a,dvokátů . 
] ii během uni,vers.itního studia pojal vážný úmysl 'věnow,a,ti se 
vědě ,a rOlzhodnutí tom/u zL1S1tal věren- i při svém pra'ktickém, jistě' 
vyčer,pávajícÍlm p.ovolání. Jeho clilo náJm v m,nohém .piipómírná ze
slluléhó a'dvokáta Dra A . Pavlíčka. Věda nebyla mu jen existen
čním IProSoti'-edkem; nalezl v ní s,vůj dl a zalíbení, které dalol iv,zll.llik 
něikO']ika pozoruhodným Illiterárním pr:acem hlavně z oboru oprava 
soukromého a procesního. Řada pojednání Cl člárn1kLl Kasandorvýc.h 
je roziptýlena zejména v y,P\rávní:ku «, »Čas'Qipisu českých advo
kátů«, jehO'ž byl splolluza\kla'ctél1tdelm éIJ v »Právni,ckých RQizh1'e
dech«. Na pi-ání prO'f. Randy přev:za.1 red-alk'ci šestého, již posm'rt
ného vydání jeho prosluléhO' »Práva vla'stn::i,ckého«. Je zajisté všem 
juri stům známo" jak da1Cilw sahala zde uprava Kasandova,. Jeť' 
uvedená 'kniha ·pu změnách Kasa,ndo\u p:r'Ovedený'ch dio.slud vltanou 
učebnicí s,vého obor.u. Zvěčrn:ě1ý dQiP1ní1 dílo nejen COl dOl pokroku 
vědy a judikatury, ale přihlédl též zevrubně k podsta1tným zmoě
nám, které v ,právu v1astnické.m .přinesla ti-etí díJčí novela z r. 
19I6. Hodnotě tQihOltO' vydání prO'spě10, že Kasa.nda doplnil je čet
n1ými v)Tkla,dy Randovými, přelO'ženými z 2. vydání Jeho »Eigen
tumsrecht« . Vedl,a jej ;k tolmu snaha, alby také české literatuře do
stalo se ta:k,to ,a:slpoň částečně úplného díla,které zatím v něm,ec
kém Zpl'éIJcovální stalo se světovým. 

Vědeckého ocenění do šla práce Kasandova již v rolee I920, 
II pří1ežitos,ti je,ho 70. naJro zenin.* *) Sám Randa, nazval jej kdysi 
'I>s,vým milým býva,lým pO'sluchačem a osvědéený,m p["ávní
ke,m «.** *) Vě,de·dká práce uvedla Kas,andu do ·střediskai čes;ké vědy 

*) Narodil s e v Kundraticích u V ese lí nad Luž . r. 1850. Absolvovav 
f! J' mnasium v Čes. Budějovicích a práva v Praze, byl promován r. 1877 ~ 
J 3ko adv,:)kát působil v Březnici a po sléze od r . 1895 v Pnzc. 

**) Srv. »Právník « 1920. 
~' **) Předmluva k tř e tímu vydání »Práva vl astnickéh c« z r . 1880. 
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-práv,ní »Právnické jednoty« a jeho věhlas pos'tavil jej zde na dlou
hou dobu na místo, které j:[]devyhtraženo bývá jen bél!datdům 
z kruhů akademkkých. Teprve ohofioba přim,ěla K,a,sanclu, že OIPU

stil čestnou zajisté ·funkci ,předsedy této čelné vědecké ,insltituce, 
v. níž během let us[)'od'-ádal l:,adu významrných přednášek. - Také 
Ka.sandOlva ,půsoll:::nost V' Advolkátni komoi-e zaslouží poz,Qjrnolslti. 
Zprvu vystupoval zde zéjména při úpravě pOlměrů národnOlstnLch, 
Twzději byl činný jako člen, posléze ,přeclseda disciplinární ra,dy. 

Ná:črt vsestranl!1é, nezištné lpráce Kasandovy nebyl by úplný, 
kdybych nevzpomněl činnosti zesnulého 1/ pra'žské zkušební l-cO'
misi Ipro státní zko:uš!ku judiciální., jejímž členem byl až .do konce 
zimu1Ího s'emestru up,lynulého ·roku. Zde měl KdJsanda 'l'x)věs.t ,mír
ného, ;pHv-ětivého exami'l1átora, který svÝím milým a klidným vy
stoupením si kandidáta m1m.oděk získáva1. ·- Pro port:řeby stu
delltstva měl vždy opravdov'é porozumění. Snad z ad10lv al si je 
z dob studentského života, jehož sáni činně se úča,Sltftúl. Bylť }cd
ním z prvmích stél:r'ost1..1 »Všehrdu« (v roce 1874-75) a »Všehrd« 
či JlJal jej ke sv):m 'předním čestným členům. Ještě v r. 1918 na
pSa,1 do »Památníku« Všehrdu ně:kolilk vZIPomll!1ek na s'Vo1ji čin
nost ve SP8.]ku. )~ \'šcbrd« a nesčetní kOllegové., kteří m-ě1i příleži
tG'st pOlzna:ti kdy jeho vzácné. vlastnosti ducha i srdce, zad10vají 
mu trv,allQiu a vděčnou památku . HCllh. Šej-har. 

ZPRRVY. 
Příspěvek k jazykové otázce. Zákon z I3. června 1922 č. 188 Sh. z. 

a n. »jímž se upravuje p, .)měr československé státní správy ku česko
s lovenskJ'rm pllavebním společnostem Labské a Dunajské« vzbudil již za 
svého projednávání v parlamentě větší pdzornost než mnozslví jiných, 
zvláště když jej l)resid ent republiky vrátil k opětnému projednání. Ne
budeme se jím zde zabírati po stránce věcné, nýbrž pl-ipojíme tu pouze 
něk . .)lik p oznámek z hfed iska jazykového, neboť i tak jest zákon tento, 
vlastně jeho přílohy, dosti zajímavý. . 

Jako pi-íloha , C« tohoto zákona jest uveřejněn »Soupis smluv čsl. 
a něm . . delregace o postoupení labsk.(l ch lodí a plavebních zařízení«. 
P'Jd tímto záklavím uvedeno, jest: Příloha první. - První protokol. 
(M imochodem řečeno, upozon1ujeme, že marně by kdo' hledal 7a touto 
pi:ílohou první snad přlohu druhou nebo po prvním pr'Jtokolu, druh ý 
protokol, nenalezne jich , za to však o 3 stránky ďále spatříme nadpis: 
Anlage 1. což jest zase totéž jako ' příloha 1.) - Zmíněný ' první pro
túkol jest úmluva , kterou uzavi'·ela éeskoslovenská a německá delegace . 
v Drážďanech dne 18, července 1921 za účelem provedení rozhodčího 
v)' r-oku ~nlerického úbiti·a. Úmluva ta uváejněna je.st zde ' p.::)Uze ně
mecky. Proti tomu, ' že byla uzavřei.1a německy nedalo by se celkem ani 
mnoho namítati, neboť nelze zajisté dipllomatickým ' orgánům všeobecně 
fJl·e dpi sovati v jakém jazyku mají mezinárodní smlouvy uzavírati. Ale 
zajisté mJžno žádati, aby v těch případe<;:h, když smlouva taková není 
ujedn ái1a v jazylzu československém ' (což se stane zajisté jen zřídka) 
n ebo kromě cizího jaz:vka též v jazykt1 československém, aby byl aspoň 
ve Sbírce zákonů a nařízení publikován vedle původního znění smlouvy 
též její překfád dJ jazyka státního. Ježto smlouva jest t1zavřena ně
Itlecky, podepsán jest na ní zcella d{lsledi1ě z"a československou dele'gaci 
Stephan (!) Osusky. - Po tomto protokolu uvei'-ejněri.v jsou zde ještě ' 
~ Zusatzabkommen« a . »:Niederschrift« . podepsané »Fi.lr · die čechosbva-


