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Za JUDref!1 Rudolfem Králem. 

' Infandum, regina, jubes . renovare dolorem! .•. výz nam tohoto verše nesmrtelného Virgi1a chápu teprve 
nyní, kdy , mám 'splniti úkol na mne vložený; úkol nesnadný, rovně'ž jak bolestný, . abych jménem notářské ko-
mory' pálžské a celého 'stavu ' riašeho Irozloučil' se navždy s Tebou, vzácný příteli ,' a mib'T druhu , .. , . 

Není tomu dávno, teprve ,ně!kolřk rn:álb dnů, co Jsi slavil své abrahamoviny - padesát let života, ~ěnova
ného neúnavné práci · a plnění povinností. ' Již · tehdy stižen Jsi byl zákeřnou chorobou, avšak utě.šoval Jsi se 
~ my vši"ch~i s T'ebou, že sUhá tělesná konstrukce Tvá ,:Přemůž~ tuto nemoc a že Ty ' opětně budeš se inoci 
věn~,~a:tl 'is:poiu s' ná>~i tpráci. na tom 'úhorU' notářského stavu, ,práci těžké, odpovědné a málo vděčné, nebof 
v našem ' státě není přízni~.ý<;:h podmínek, příznivého zákonodárství a není p1ř íJzně vlivných kruhů, jež 'b~T umož
nily vzrŮJst a , rozkvět jeho. 

?řílr~éia, jeHž zá!k'óny j1sou neúprosné, a ' Bůh, jehož vůli vzdorovati · ndze, .rozhodli jin ;\'1\ •. :. Po,dJe'l-tl Jsi 
v n~r,~vném bo·Ji.-.. Podle-hl a klesl! A ,dnes v němém úžasu stojíme . u Tvé schránky tělesné ; 'z níž ' Tvůj 
mOOljliÝi :.a l silný: duch vznesl se 'do neznámých výšin, z kterých není více k nám zde na zemi návratu. 

A :~ nílm ,odešlo všechno: odešel manžel, zanechavší bědující cho·f, odešel hratr, hořce oplakávanj't svými 
~ou~ozenci; odešel věrny vlasti syn, \kt~ry ne slovem a frází, jak ten modernÍ' člověk, nýbrž · skutkem dokázal 
svou . lásku k :ní, když za ' války, ned'baj,e nebezpečí života, jako člen Maffie a Jako 'rakouský důstojník pomáhal 

. bořiti to nenáviděné a prokleté námi Rakousko ; odešel ' význačn1 stoupenec našeho stavu~ ml . něhož 'pro zá
slUJhy vzneseny byly nejvyšší "pocty, zvolen byv za mí stopředsedu nej'větš'í komory rnotářs:ké v našem státě, 

jemuž .dále svě,řena byla důležitá funkce jednatele Spolku a jenž zvolen byl za čestného člena ' Spolku kandi
dátů notářstvÍ'; odešel vyni'kajíd ;právník, tě'šící se 'dů věře a vážnosti všeho obecenstva; odešel řečník ,vždy 
parátní, jenž hřitkou ISVOU ibraň mě~ vždy připravenou, nikoliv, aby útočil, ·nýbrž aby :s ·elegancí jemu vlastní 
,odrá.žel útoky ' na nás činěné a konečně odešel náš drahý přítel a milý cÍrttlh, jenž by byl srdce ,své s p,řít ~lem 
rozdělil a jehož jedinou 'radostí: -byl,o obětovati vše ',pro svého bližního. . 

O něm. vělru :platí slova St. Pier're-ova: »il a passé ~ enfaisant Jé bien ... « 

Ty's vskutku obětoval se pro vlast, pro stav á pro přátelství! 

Za tu lásku k vlasti, za tu oddanost ke stavu a za tu vělrno~t přátelstVÍ nemuzeme se Ti jinak odvděČiti, 
nežli že klademe dnes na Tvou rakev prostou, jednoduchou kytičku uznání a veřejn~ho .osvědčení .1'láuÚ · všemi 
p.otvrlzeného, že J.si 'nežil nadarmo, že Jsi síplni1 svůj úkol životní skvěle a že ze'jména ,~ždy a všude, ať ,bylo 
s!,unečno, ať burácela bouře, stál J.si v předním šiku ,našeho stavu 

I 
nec 'pluribus impar! 

Budiž Tobě 'nyní zaslo'užený, věčný klid! 
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