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ROČNÍK IX. V PRAZE, V LISTOPADU 1927, 

Za Dr. Emanuelem Lískou. 

Dne 10,' t. m. zur.řel dr. Ema n u e 1 L i s k a, notář v Brně. Zemřelý narodil se dne 
24. prosince 1866 v Kromeříži, kde absolv~val gymnasium. Po universItních studiích ve Vídni 
by! zaměstnán jako advokátní a notářský koncipient v Místku <2 roky>, v Mor. Ostravě <1 r~k>, 
v Kroměříži <2 roky>, v Brně <7 roků) a dosáhl úplné kvalifikace jak pro dráhu advokátní 
složlv i zkoušku advokátní, tak i pro dráhu notářskou. Notářem na Plumlově byl jmenován 
24. února 1902 a odtud přeložen byl do Brna, kde úřad notáře nastoupil 15. května 1920. 

V mladých letech pracoval horlivě v různých právnických i dobročinných sp~lcích, 
v Sokole v Brně, miloval hudbu, v mladých it:tech pokoušel se i o samostatné komposice, 
na Plumlově zúčastnil se horlivě kulturního ruchu a byl též v roce 1913 zvofen sta= 
rostou města Plumlova, kterýžto úřad zastával až do ukončení války. Jako starosta snažil 
se co nejvíve zmírniti válečné strádání obyvatelstva jeho správě svěřeného města . Plumlov má 
na jeho starostenství trvalou památku: krásnou budovu měšťanských škol, postavenoú za ceny, 
mírové. O jeho nesmlouvavém českém smýšlení svědčí, že důsledně odmítal rakouská vyzna= 
menání. 

Dr. Liska byl výborný právník, sv~domitý notář, pilný, nenáročný pracovník stavov= 
ský a výborný kolega, dobrý a starostlivý manžel a otec. Horlivě přispíval do Českého Práva, 
jako předseda mOl' ,='slezského odboru čsl. notářů staral se, aby každý měsíc pořádaly se v jeho 
kanceláři pro členy odboru poučné předlláš~y a debaty o pťípadech z praxe, přednášel ochotně 
sám, zúčastnil se slovem i perem prací na uzákonění nového notářského řádu. Zvláště budiž 
zdůrazněna jeho kolegialita a jeho péče o náš dorost. Zesnulý zastával tyto čestné funkce: 
byl místopředsedou not. komory v Brně a předsedou mor.=sl. odboru spolku čsl. notářů, m!sto
předsedou Spolku notářů čsl., ~ zkušebním' koti1is~řempři ' zkouškách notářských a" členem dis-
cip~inárního senátu. ' 

Dne 14. t. m. konal se jeho pohřeb za hojné účaslÍ právnických kruhů brněnských 
a kolegů brněnských a z ostatní Moravy a ze Slezska v Brně, odkud byl převezen k zpo= 
pelnění do Pardubic. Po církevních pohřebních obřadech poděkoval zemřelému za veškerou 
práci pro stav notářský předseda brněnské komory notářské Antonín Tesař a rozloučil se se 
zemřelým předseda notářské komory olomoucké dr. Josef T ogner, oceniv jeho vý~nam a práci 
pro stav notářský a jeho osobní vlastností. 

V zesnulém ztrácí stáv notářský jednoho ze svých nejlepšich členů, proto budiž čest 
jeho ' památce. ' tg. 
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