,.

l

~--

r

II--

Io
Io
I\..

~
~

Napsal

dr. Miloslav Stieber.

ení vyhnutí!
to konečný náš osud:
zanechati a
! U každého osud
u nikoho se nečeká. Nečeká
ale
z čista jasna. Náhle odešel
Stupecký. Nikdo
byl netušil,
že ieho soused ze steiného
z téže
-do roka odejde - ním. Co práce
duševní

sboru
1899
1'. 1901 rektorem a 1902

2

Jll. SHeber:

Dr. Josef Stupeckj.

Od r. 1875 až do r. 1901
založení to Jednoty

katastrofa záloženská dala
může/i se v stano7:Hiclz

předsedou.

znamená hold

osnovách něv Právníku
1884 poa »Actio de in rem verso
utilis. «

kladu

V letošním ročníku Právníka má
vš. obč. zákona« o
sÍ1atkfl v

storii
obč.

zákona
tento § sám
a též ve stati
ve Sborníku
dosavad

AI. Stieber

4

spůsobl10st

jako Stu-

potak
ho pro

V

čas bouří

studentvlídné slovo

dav. Pamětná jsou a zůstanou
od důstojnosti rektorské
srdce děkuji' také
drazí
Podporovali jste mne v úřadě
a důstojným.
si
iškolství české s
Samotní musíme
křikem. Ale
více
nesrdcí vašich
obrácena
snažte se
lidé

M Cl,,.,.,,-/-u,,,,',,n

co si o něm
po zásluze ocenil neb
Dovedl
Slovo
váhu
Všechnu
se někdo
hluboké

lil. Stieber:

6

krásu malebné
děli se na fialovo
břeh.

Dr. 'losy Stupecký.

zalíbením zahlerozervanou stráň
zastavili se u Boženad čaro
oblohou
kon-

září měli

Nedošlo

Horákovi.
k hrobu svého
Také do umění
Od osmého roku

velmi

často

že

začasté ho ani
:Mnohá díla našich
domácnost

8

.lvI. Stieber:

Dr

brala se rovnoosobní
oba
národního
boru záložen
činnost pro české
roku
c.
ministerstva nitra
ledna
vládou schválen a sloužil za vzor
o koncesi
Praze

oněm

záložen česko
a ve Slezsku.
o ní podal mi p. Jaroslav ;)llnaCeJlZ,

začež

mu vzdávám

vřelé

10

111. SÚeber: Dr. Josef

ve valné

hromadě

-

se

zna~me

se do-

nalezl smrt. Letos
odebral se
nímu
svou

rodinné
rakev rudou
klesala na dno
házeli

sám o
cibule gladiol a
a celá vegetace se opodenně je pozoradosti plně
20. srpna. Dne
svou š'lechctnou duši.
rakev jirni ozdobili.
v Praze. Mrtvola vezena do
ruka vetkla na
když rakev
druzi a

III.
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