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Dr. Rudolf Král: 
. ..; 

K padesátiletému výročí notářské činnosti · Dr. Josefa Stolby. 

Decem lustris - gloriose peractis! to by po mém 
soudě byl zasloužilý nadpis jubilejní medaile, ražené 
na počest padesátileté notářské činnosti Dr. Josefa 
Štolby. 

Je vskutku svrchovaně 
ia jí ma vá retrospektiva jeho 
počátků činnosti notářské a 
celé jeho životní dráhy ; jeho 
jmenování notářem spadá do 
GolJY, k~/ V pvl~l~Lk~111 Jěj
ství národa nastává rozhodn~T 
obrat; opouští se půda státo
právního odboje a prvních 
sedm průbojníků vstupuje na 
vídeňskou půdu parlamentní, 
aby jinou taktikou pokusili 
se dosáhnouti pro národ toho, 
čeho trpným odporem dosíci 
nebylo možno. Jmenování Dra 
Štolby samostatným notářem 
pokládáno tehdy za jed II II 

Z k o n c e s í českému nároc1IJ 
za vstup mladočeské generace 
do aktivní politiky (Dr. Štolba 
měl výtečnou kvalifikaci sice, 
ale politicky byl prononcován 
jako "upřílišněný národovec" ) 

Od skrovných počátk{\ 
v malém, venkovském městě, 
až podnes - kterak bohatá 
náph1 života, o němž plnou 
měrou platí slova básníkova 
"ž i v o t m á být díl e m 

.vlastní duše". 
Zadívejte se jen pozorně 

do té krásně leptané tváře · - "ocelová tvář" říkala 
paní Carlylová o tváři Dickensově - ze které na 
V ás shlíží sladká moudrost životního usmíření stejně 
jako vědomí plně a čestně vykonaného úkolu; a nebyl 
ten úkol prá yě nejsnadnější! Nalézti v sobě' tolik 
duševní síly, tolik iniciativních schopností, že vedle 
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svého povolání v prostředí jistě málo závidění hod~ 
ném, aniž by mu osud sypal růže cestou životem, 
dovede ještě t v o ř i t a v y t v o ř i t díla trvalé hod-

noty, jež navždy zůstanou 
spjata s vývojem dramatické 
tvorby české . 

Při tom všem je náš Dr. 
Josef Štolba vzorným a 
příkladným notářem: odcho
vává generaci nových notářů, 
sám věnuje se svému úřadu 
oddaně a cele, jeho spisy 
notářské v každém směru 
jak po stránce věcné, kde 
neselhává nikdy, tak i po 
stránce stylistické jsou a zů-

. stanou vždy vzorem úředního, 
právnického slohu. 

J a.k již výše řečeno, pn 
veškeré práci spisovatelské 
i úřední, četné chmury pře
letěly přes toto drahé, mysli
telské čelo: ale to je náš 
Štolba! 

To je život! Ať to bolí -
tuhé tření sporných ker -
napřed hlubá brázda v poli 
potom - tichý svatvečer! 

(Vrchlický.) 

v tyto jubilejní dny -
jsem přesvědčen, že nemluvím 

žádné konvenční fráze - jistě všechna upřímná srdce 
příslušníků stavu notářského tlukou vstříc našemu 
jubilantovi s vroucím přáním: 

Ad multos annos! 

Prosinec I929. 




