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Cuvânt înainte 

 
 
Caietele liberale sătmărene sunt o continuare a volumului 

Din viaţa politică sătmăreană I. PNL Satu Mare. Tradiţie şi 
contemporaneitate apărut în anul 2011 la Editura Argonaut din Cluj-
Napoca şi se doreşte a fi un ciclu documentar istoric cu valoare 
monografică dedicat personalităţilor liberale sătmărene interbelice, 
un „restitutio” pentru cei care au avut o carieră remarcabilă în 
dezvoltarea şi promovarea societăţii româneşti de pe aceste meleaguri, 
oameni cu o carieră profesională deosebită care merită un loc de 
cinste în istoriografia noastră. 

Avem în vedere un număr de 10 caiete, fiecare dintre ele fiind 
dedicat unei personalităţi. Fiecare dintre volume va avea în jur de 
100-150 de pagini în format A5 cu imagini relevante în ceea ce 
priveşte subiectul tratat. Cercetarea se bazează în cea mai mare 
măsură pe documente inedite provenite din Colecţiile de documente 
ale Muzeului Judeţean Satu Mare, fondurile deţinute de Arhivele 
Naţionale, Biblioteca Judeţeană Satu Mare etc. 

Primul număr este dedicat personalităţii lui Emil Tişcă, un 
liberal de excepţie, director al Băncii Româneşti, Preşedinte al 
Camerei de Comerţ şi Industrie, fondator al Bursei de Mărfuri din 
Satu Mare, preşedinte al mai multor societăţi culturale, iniţiatorul 
acţiunii de construcţie a Aeroportului şi a Bisericii ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, colaborator la mai 
multe periodice din Transilvania şi autor sau coautor al mai multor 
cărţi. Pentru activitatea sa a fost decorat cu o serie de distincţii 
importante. 

Ciclul va continua cu volume dedicate lui Teofil Dragoş,  
Octavian Ardelean, Aurel Dragoş, Ştefan Benea, Paul Benea, Ioan 
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Tarţia, Vasile Scurtu, Ioan Tibil, Ioan Pogăciaş, toate fiind 
personalităţi de renume ale liberalismului şi societăţii sătmărene, 
într-o perioadă în care „omul făcea partidul”. Ca să poţi deveni 
membru al unui partid de calibrul P.N.L. era impetuos necesar să ai o 
carieră profesională, să reprezinţi ceva pentru comunitatea în care 
locuiai sau în breasla în care-ţi desfăşurai activitatea, ca să nu mai 
vorbim de norma sau comportamentul politic, de etică sau doctrină 
neoliberală. Într-o societate politică prezentă în care grila de valori 
este din ce în ce mai mult una submediocră, personalităţile amintite 
constituie nu doar repere istorico-monografice, cât mai degrabă 
modele de urmat, ei fiind adevăraţi formatori mai ales pentru tinerii 
care doresc să îmbrăţişeze cariera de politician.  

Proiectul iniţiat de noi este practic o colaborare între două 
instituţii de cultură ale judeţului Satu Mare: Muzeul Judeţean şi 
Biblioteca Judeţeană Satu Mare, cu sprijinul Asociaţiei „I.C. 
Brătianu” şi al Consiliului Judeţean Satu Mare. 

 
*
*
* 

 
Privind retrospectiv, putem spune că istoria Sătmarului a fost 

marcată în perioada interbelică de prezenţa în sânul comunităţii a 
câtorva personalităţi remarcabile, care au asigurat dezvoltarea 
societăţii. Nu se poate vorbi despre viaţă socială şi culturală în 
Sătmarul interbelic ignorând politicul. Cele mai multe personalităţi 
sătmărene care s-au afirmat în această fructuoasă perioadă au activat 
în cadrele unei formaţiuni politice. Partidul Naţional Liberal se poate 
mândri cu o adevărată galerie de autentici oameni politici care au 
reuşit să lase urme frumoase în istoria Sătmarului. 

 O astfel de personalitate dedicată Sătmarului, deşi cu origini 
în alte plaiuri şi cu o activitate de două decenii într-o altă zonă a 
Transilvaniei, a fost şi Emil Tişcă.  
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Deschidem seria Caietelor liberale sătmărene cu prezentarea 
vieţii şi activităţii acestei personalităţi interesante, cu numeroase 
realizări, atât în părţile Sătmarului cât şi în Năsăud. Sunt cele două 
mari perioade ale vieţii lui Emil Ti şcă, care se adaugă copilăriei şi 
adolescenţei, petrecute în sânul unor vestite familii româneşti din 
părţile Branului, Puşcariu, Enescu şi Tişcă. 

Despre activitatea sa la Năsăud s-au scris câteva studii 
temeinice în ultimii ani, care de altfel ne-au slujit şi nouă, ele 
regăsindu-se citate în cuprinsul lucrării noastre. Studiile acestea sunt 
recuperatoare, având în vedere că încă din perioada interbelică Iuliu 
Moisil dorea să-l includă pe Emil Tişcă în galeria cunoscutelor sale 
Figuri grăniţereşti năsăudene1. Doi dintre cercetătorii care s-au 
ocupat recent de perioada năsăudeană a lui Emil Tişcă îl includeau, 
pe bună dreptate în grupul de personalităţi care au marcat evoluţia 
românilor transilvăneni spre Unirea din 19182. 

Personalitatea lui Emil Tişcă a impresionat şi în părţile 
sătmărene, încă din anul 2000 el fiind inclus într-una din primele 
lucrări consacrate oamenilor de seamă ai Sătmarului3. Informaţiile 
despre el s-au înmulţit, astfel că după mai bine de un deceniu, am 
considerat firesc să îl integrăm, cu aportul său, la conturarea 
liberalismului sătmărean interbelic4. Realizarea volumului de faţă ne-
a fost facilitată de faptul că am găsit preţioase informaţii despre Emil 
Tişcă într-un Caiet testamentar, aflat în colecţiile Muzeului Judeţean 

                                                

1 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 70. 
2 Idem, Emil Tişca (1881-1965) director de bancă şi animator al vieţii publice şi 
culturale a românilor transilvăneni, în Liviu Boar la 60 de ani. Arhivist, istoric, 
profesor, Sfântu-Gheorghe,  2011, p. 339. 
3 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000, pp. 
243-244. 
4 Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, PNL Satu Mare. Tradiţie şi 
contemporaneitate, Cluj-Napoca, 2011, pp. 211-212. 
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de Istorie Satu Mare5. Având dimensiunile de 17x21 cm, tranşa 
aurită, forzaţ marmorat, caietul are coperte de carton, învelite în 
imitaţie de piele neagră iar pe coperta I are aplicată o bucată de piele 
verde, cu chenar auriu şi, central un motiv floral de asemenea auriu. 

 

       
 

Coperta I şi pagina de titlu ale „Caietului testamentar” 
 
Caietul are numerotate 114 pagini; „teroarea istoriei”, 

probabil, a făcut ca să lipsească paginile: 5-6, 11-12, 15-16, 17-18, 
25-26, 79-80. La început sunt câteva file dintr-o „carte” pe care 
prietenul Aurel Sâmtion i-o face cadou cu ocazia aniversării a 50 de 
ani de viaţă, în care semnează frumoase cuvinte câteva personalităţi 
ale vieţii social-politice sătmărene. Probabil cele 10 pagini care 
lipsesc din caiet conţinuseră gândurile şi urările de bine ale altor 
prieteni. Câţiva dintre aceştia deveniseră, probabil, incomozi pentru a 

                                                

5 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar ], nr. inv. 
30.147 MO. 
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le fi găzduite gândurile şi urările de altădată în acel caiet, în perioada 
de după război. Am considerat potrivit să reproducem textele rămase 
în cuprinsul Caietului, alăturând fotocopiile acelor texte, împreună 
cu fotografiile personalităţilor care semnează urările. 

De asemenea, Caietul conţine un testament al lui Emil Tişcă, 
finalizat la 8 septembrie 1943. Am considerat oportun să anexăm în 
lucrarea noastră întregul text al testamentului. Două interesante 
secţiuni de „note autobiografice” întregesc preţiosul document din 
colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare. Probabil că 
imediat după ce şi-a finalizat această formă a testamentului, Emil 
Tişcă a inserat şi Scurte notiţe autobiografice, aşa cum intitulează 
informaţiile privind biografia sa, aflate între paginile 59-65 ale 
caietului testamentar; am spus imediat deoarece, iscălitura de la final 
este din data de 9 septembrie 1943. După un an, la 8 septembrie 
1944, găsindu-se tot la Braşov, Emil Tişcă revine cu şi mai 
interesante Note autobiografice, de această dată incluse în Caietul 
testamentar între paginile 39-57. 

Ultimul capitol, intitulat Cugetări , cu subcapitolele Din 
cugetările marilor bărbaţi; Cugetări de Goethe; Cugetările unei 
regine, Carmen Sylva, este destinat unei culegeri din vorbele de spirit 
ale unor personalităţi ale culturii universale şi româneşti, şi se întinde 
între paginile 66-114. Pentru conturarea profilului moral şi 
intelectual al lui Emil Tişcă am reprodus în volumul nostru câteva 
citate mai reprezentative din această adevărată antologie selectată cu 
migală de către Emil Tişcă.  

Deşi năsăudean prin adopţie, îl putem adăuga şi pe Emil 
Tişcă unei pleiade de intelectuali pe care oraşul grăniceresc i-a dăruit 
Sătmarului în perioada interbelică: Dariu Pop, Vasile Scurtu, 
Octavian Ruleanu, Aurel Şorobetea. Aportul celor enumeraţi mai sus 
la creşterea culturală şi şcolară a Sătmarului era binecunoscut, deşi 
până acum doar lui Vasile Scurtu i-a fost dedicat un demers de 
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oarecare întindere6, suntem informaţi însă că distinsul intelectual 
Ioan Nistor are în pregătire o lucrare dedicată lui Dariu Pop. Emil 
Tişcă vine din Năsăud, deşi nu într-o perioadă propice a vieţii sale, 
reuşind să aibă numeroase înfăptuiri şi în Sătmar. Proporţiile 
activităţii lui Emil Ti şcă au depăşit aşteptările noastre din momentul 
purcederii la documentare. Adăugată rodnicei activităţi de la Năsăud, 
prima perioadă trăită de el la Satu Mare, conturează profilul unei 
personalităţi de prim rang a primei jumătăţi a secolului XX.  

Considerăm că personalitatea lui Emil Tişcă aparţine 
tezaurului românesc, în general, el trebuind a fi revendicat de tustrele 
spaţii în care şi-a trăit viaţa: Braşov, Năsăud şi Satu Mare. Trebuie să 
recunoaştem că Năsăudul a reuşit deja acest lucru. Acolo numele lui 
a fost consacrat sub forma „Tişca”; desigur faptul că în memoria 
colectivă chiar şi numele vilei familiei a intrat sub această formă a 
constituit un factor decisiv. Noi am optat pentru cealaltă formă 
uzitată a numelui său, în documente şi în presă, „Tişcă”. Am făcut 
acest lucru îndemnaţi de propriile sale notaţii din Caietul 
testamentar. 

 

 
 

                                                

6 Viorel Câmpean, Aurel Pop, Ovidiu Pop, Vasile Scurtu, zece ani în serviciul 
Sătmarului, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, 73 p.; o lucrare oarecum 
asemănătoare volumului de faţă, apărută în ciclul Caietele eminescienilor 
sătmăreni, autorii evocând îndeosebi activitatea şcolară a lui Vasile Scurtu. 
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Însemnări din „Caietul testamentar” 
 

Decizia am luat-o însă convinşi şi de relevanta discuţie pe 
care am avut-o cu distinsele doamne care l-au cunoscut personal pe 
„baciu Emil Tişcă”. 

Mulţumim şi pe această cale celor care ne-au furnizat 
informaţii folositoare în realizarea volumului: doamnelor profesoare 
Margareta Antoniu şi Maria Ity Cernea, părintelui Cristian Boloş, 
titularul parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, 
părintelui proin-protopop Alexandru Tincu. Mulţumim colegei Marta 
Cordea de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare pentru sprijinul dat la 
întocmirea indicilor şi pentru corectura manuscrisului. De asemenea, 
aducem mulţumiri domnilor: Viorel Ciubotă de la Muzeul Judeţean 
Satu Mare, Claudiu Sulea director de marketing al Aeroportului Satu 
Mare, Lucian Cucuiet de la Arhivele Naţionale Satu Mare, precum şi 
conducerii celor două instituţii judeţene de cultură care ne-au sprijinit 
în acest demers: Liviu Marta de la Muzeul Judeţean Satu Mare şi 
Angela Câmpian de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Mulţumiri 
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deosebite se cuvin şi domnilor profesori Doru Radosav, Valentin 
Orga şi Ionuţ Costea de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga” din Cluj-Napoca, Vasile Dobrescu de la Universitatea „Petru 
Maior” din Târgu Mureş şi Dan Lucian Vaida directorul Muzeului 
Grăniceresc Năsăudean pentru promptitudinea cu care au răspuns 
solicitărilor noastre. Nu în ultimul rând, mulţumim editorilor, 
Asociaţiei „I.C. Brătianu” Satu Mare şi domnului Adrian Ştef, 
preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, care continuă să 
manifeste un interes deosebit pentru istoria şi cultura Sătmarului. 

 
      Autorii 
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Din spiţa a două neamuri vestite 

 
 

Documentele pe care le-am putut consulta precizează faptul 
că Emil Tişcă s-a născut la 8 septembrie 1881 în Bran, într-o familie 
preoţească, tatăl său fiind paroh ortodox la Moeciu de Sus. Dar, în 
Caietul testamentar el mărturiseşte faptul că s-a născut la 9 septembrie, 
în comuna Şimon-Bran, pe atunci în comitatul Făgăraş, astăzi în 
judeţul Braşov.  

Tatăl său se numea Gheorghe C. Tişcă, fiul preotului ortodox 
Constantin Tişcă şi al Casandrei Moşoiu. Probabil că şi familia Tişcă 
avea mai multe generaţii de preoţi, un preot Ion Tişcă din Moeciul de 
Sus fiind sfinţit, pe parcursul secolului al XVIII-lea în Valahia7. 

Mama lui Emil Tişcă a fost Maria Enescu, fiica lui Iosif 
Enescu şi a Stanei Puşcariu (sora celebrului Ioan cavaler de Puşcariu, 
care a trăit între 1824-1912).  

După cum se ştie, familia Puşcariu se numea Iuga la origine, 
fiind o familie voievodală maramureşeană. Un strămoş al familiei şi-a 
părăsit locurile natale, stabilindu-se în părţile Ardealului încă de pe 
vremea lui Dragoş-vodă; ulterior, urmaşi ai acelui Iuga au cumpărat 
un teritoriu pe lângă Bran, unde astăzi se află comuna Sohodol 
(localitate în care s-a născut Ioan cavaler de Puşcariu şi, probabil şi 
sora sa, Stana, bunica lui Emil Tişcă)8. Înaintaşii lui Ioan cavaler de 
Puşcariu purtau numele „Puşcaşu”, el fiind cel care a consacrat forma 
atât de cunoscută azi a numelui de familie. De altfel, Sextil Puşcariu 
afirmă despre unchiul său Ioan că el a fost „cel care a făcut un salt 

                                                

7 Sextil Puşcariu, Spiţa unui neam din Ardeal, Cluj-Napoca, 1998, p. 59. 
8 Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, vol. 
II, ediţia II-a, Cluj-Napoca, 2003, pp. 314-315. 
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social într-o vreme când abia începuse şi în Transilvania năvala 
tineretului spre învăţătură mai înaltă şi cel ce a spart gheaţa în Bran 
[...], care a făcut o carieră strălucită şi a atras la carte şi pe fraţii săi” 9. 

Mai ştim că şi bunicul Stanei Puşcariu, căsătorită Tişcă era tot 
fiu de preot, Leonte Puşcaşu (1763-1830) care, la rându-i era fiul 
preotului Bucur Puşcaşu (1723-1809), cel care se semna „popa 
Bucur, notarul Branului” şi care crease o adevărată şcoală de copişti 
în zonă10.  

 

 
 

Manuscris rămas de la popa Bucur Puşcaşu 
                                                

9 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 50. 
10 Nicolae Josan, Ioan Puşcariu (1824-1912). Viaţa şi activitatea, Alba Iulia, 1997, 
pp. 20-22 apud  Vasile Iuga de Săli şte, „Ioan cavaler de Puşcariu – schiţă 
biografică” în vol. Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile 
nobile române, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 21. 
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Bucur Puşcaşu a fost sfinţit preot la 39 de ani, în 1762; 
interesant este faptul că hirotonirea lui a avut loc în Transilvania şi 
nu la Arad, cum era obiceiul11. 

În familia preotului Ioan Puşcariu (1798-1871) şi a Stanei 
Tătulea (1801-1886, născută la Predeal) au văzut lumina zilei 10 
copii, cinci băieţi şi cinci fete: Maria (1822-1825), Ioan 
(„cavalerul”), Iustina (1826-1841), Maria (1830-1867), Paraschiva 
(1833-??), Iosif (1835-1923), Leonte (1843-1905), Iuga (1840-1878), 
Bucur (1842-1922, în călugărie Ilarion) şi Stana (1 iulie 1844-16 
aprilie 1884). Mezina familiei deci era tocmai Stana, bunica dinspre 
mamă a lui Emil Tişcă. Pentru a readuce în memorie parfumul 
epocii, reproducem în întregime Foaia de zestre „emisă” de părinţii 
Stanei la momentul căsătoriei12. 

Şi tot ca o pată de culoare reproducem câteva cuvinte ale lui 
Sextil Puşcariu despre bunicii săi, respectiv străbunicii lui Emil 
Tişcă: „Şi bunicul, popa Ioan, şi bunica Stana alungau adesea urâtul 
din Sohodol cu câte un pahar de vin sau de ţuică de prune din 
grădină” 13. 

Ioan cavaler de Puşcariu afirmă că familia Tătulea se trăgea 
din neamul de boieri Tatul de Mărgineni14. Un strămoş al Stanei 
Tătulea a fost preot şi protopop la Tohanul Vechi. Momentul trecerii 
la greco-catolicism a tohănenilor l-a făcut să treacă la Predeal. Acolo, 
tatăl Stanei Tătulea, căsătorită Puşcariu, Averchie, avea să fie paroh. 
În familia părintelui Averchie s-au născut şase copii, Stana fiind a 
treia care a văzut lumina zilei. A mai avut surori: Maria (căsătorită cu 
Ioan Zichil), Paraschiva (căsătorită cu un anume Dobre) şi Safta 

                                                

11 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 59. 
12 Vezi Anexa 1. 
13 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 137. 
14 Ioan cavaler de Puşcariu, Notiţe despre întâmplările contemporane, Cluj-
Napoca, 2006, p. 9. 
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(căsătorită cu Gheorghe Voinescu) precum şi fraţii Ioan, Iosif şi 
Dumitru. Sextil Puşcariu afirmă că „tradiţia orală afirmă despre 
Averchie Tătulea că el nu era Averchie, ci fratele lui geamăn 
Dumitru. Fiind amândoi în leagăn, Averchie a ajuns sub perină şi a 
murit sufocat. Ca să nu se stingă numele Averchie – devenit în graiul 
local Verte – i-au dat acestuia numele fratelui său geamăn”15. 

 

 
 

Preotul Ioan Puşcariu şi Stana Tătulea 
 

Stana Puşcariu s-a căsătorit pe când avea 17 ani, la 24 
septembrie 1861 cu un oier bogat din Şimon, Iosif Enescu, care avea 
porecla Băltagu. Neplăcându-i să locuiască lângă stâna din Noaghea, 
la Bălăban – la poalele Munţilor Bucegi, a cumpărat un loc de casă 
de la fratele său Iosif Puşcariu (tatăl reputatului lingvist Sextil 
Puşcariu) în centrul Branului, ridicând o casă mare cu etaj. În familia 

                                                

15 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 280. 
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Enescu s-au născut şapte copii, prima născută fiind Maria, mama lui 
Emil Tişcă. Celelalte trei fete: Frosina, Ana şi Elisaveta s-au 
căsătorit, de asemenea, cu preoţi. Băieţii au ajuns şi ei să îşi 
construiască frumoase cariere. Astfel, Ioan a ajuns chimist în 
Bucureşti, Iosif a fost preot în Sibiu iar Iuliu (Jules) a ajuns director 
de bancă în Cluj16. 

În centrul Branului, aproape de castel se înşirau odată vilele 
clădite de fraţii Puşcariu: Ioan, Iosif, Ilarion şi sora lor Stana, precum 
şi a unor Puşcăreşti din generaţiile a şaptea şi a opta17. 

Emil Tişcă a fost primul copil al familiei. S-au născut apoi 
Elena (n. 1883, căsătorită cu preotul Balcă din Poarta, preot în Peştera), 
Aurelia, Silviu (student veterinar la Budapesta), Gheorghe (inginer 
silvic, ajuns inspector în perioada celui de-al doilea război mondial) 
şi Eugenia (căsătorită cu învăţătorul din Dobârlău, Ioan Oltean)18. 

Nu avem fotografii cu membrii din ramura bărbătească a 
familiei lui Emil Tişcă. Cu siguranţă însă că Emil Tişcă, şi facem 
afirmaţia sprijiniţi pe numeroasele imagini în care apare el, moştenea 
caracteristicile somatice ale membrilor familiei Puşcariu, despre care 
acelaşi Sextil Puşcariu afirmă că: „deşi amestecaţi prin căsătorii cu 
alt sânge, totuşi cei mai mulţi Puşcăreşti – bărbaţi şi femei – au 
câteva trăsături caracteristice şi deosebitoare, care apar foarte 
pronunţate la unii din ei. În general sunt oameni mai mult mărunţi de 
stat sau cel mult de statură mijlocie. Dar se ţin drepti, încât par mai 
înalţi decât sunt. Aproape toţi sunt frumoşi şi au o distincţie naturală. 
Trăsăturile feţii le sunt marcante, uneori prea accentuate, ceea ce le 
dă un aer de oameni severi [...]”19. Un portret în care, în linii mari, se 
încadrează şi Emil Tişcă. 
                                                

16 Ibidem, pp. 50, 189, 291. 
17 Ibidem, p. 52. 
18 Ibidem, p. 295. 
19 Ibidem, p. 135. 
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Dragostea lui Emil Tişcă, mlădiţă a atâtor preoţi ortodocşi, 
pentru Biserică este dovedită de activitatea în locurile pe unde şi-a 
desfăşurat activitatea. Osârdia cu care s-a interesat de zidirea unei 
biserici pe seama parohiei Moeciu de Sus dovedeşte că nu a uitat nici 
de locurile natale. Luase legătura cu vestitul arhitect Smigelschi (cu 
care a colaborat şi la Satu Mare), fondurile erau în bună măsură 
strânse; lucrurile au tergiversat însă, unii dorind construirea lăcaşului 
în vale. După cum afirmă Emil Tişcă: „Ca o pedeapsă s-a arătat 
mânia Domnului contra micimii de suflet a acestor răzvrătiţi, 
trimiţând un potop, care a spălat întreg materialul de lemn adunat, 
lăsând satul pentru totdeauna fără biserică” 20. 

                                                

20 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar ], nr. 
inv. 30.147 MO, f. 49. 
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Studii, cu recunoştinţă pentru Fundaţia Gojdu 

 
 

Primele două clase primare Emil Tişcă le-a urmat la Moeciu 
de Sus, unde tatăl său era paroh, iar următoarele două clase în Bran. 
După clasele gimnaziale absolvite la Şcoala reală din Braşov, a urmat 
Şcoala Superioară de Comerţ din Braşov, obţinând bacalaureatul în 
1899. În toamna aceluiaşi an s-a înscris la Academia Orientală din 
Budapesta21. În anii de studenţie şi-a perfecţionat cunoştinţele 
teoretice prin călătoriile practice de studiu organizate de Academie, 
vizitând în primul an de studiu localităţi din Boemia, Muntenegru, 
Herţegovina şi Dalmaţia, pentru ca în anul II să călătorească prin 
Serbia, Bulgaria, Turcia şi România. 

Avea să absolve, după propria-i mărturisire, „cu succes bun”. 
Într-adevăr, fiindu-i apreciate calităţile, conducerea Academiei 
Orientale de Comerţ i-a oferit posturi la consultanţele comerciale din 
Burgas şi Varna, pe care le-a refuzat, preferând să rămână în 
Transilvania22. 

În timpul şederii la Budapesta a fost secretarul Societăţii 
studenţeşti „Petru Maior”. În colecţiile B.C.U. Cluj-Napoca s-a 
păstrat o scrisoare semnată de Grigore Domilescu şi Emil Tişcă, 
expediată către Societatea Literară „Petru Maior”. Cât s-a aflat Emil 
Tişcă la Budapesta funcţia de preşedinte al Societăţii „Petru Maior” a 
fost deţinută de Marcu Jantea (1898-1899), I. Frumma (octombrie 
1900-martie 1901), V. Păcală (martie 1901-octombrie 1901), Ioan I. 

                                                

21 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi 
Banat în epoca modernă, Cluj-Napoca, 2000, p. 686. 
22 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 71. 
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Lapedatu (1901-1902)23. Regăsim în lista membrilor societăţii, în 
anul universitar 1900/1901 spre exemplu, studenţi care aveau să 
devină personalităţi ale vieţii culturale şi sociale româneşti: Octavian 
Goga, Ioan Lupaş, Ilie Minea, Leonida Domide, Alex. Ciura, 
Octavian Prie, Florea Mureşan. 

 

 
 

Emil Tişcă în tinereţe24 
 

Prezenţă constantă la aproape toate întrunirile Societăţii 25, 
Emil Tişcă s-a făcut destul de repede remarcat de ceilalţi membri, 
fiind membru verificator al mai multor şedinţe. La întâlnirea din 19 
octombrie 1900 când se alege un nou preşedinte în persoana lui 
Victor Păcală, Emil Tişcă este confirmat ca membru al acestei 
                                                

23 Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din 
monarhia habsburgică. 1860-1918, Cluj-Napoca, 1998, p. 60. 
24 Ibidem, p. 69. 
25 Conform Caietelor cu procesele verbale ale Societăţii de lectură „Petru Maior” 
din Budapesta, BCU Cluj Napoca, Colecţii speciale, manuscrise, vol. II. 
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societăţi, iar la următoarea şedinţă din 27 octombrie 1900 este ales 
membru în Comisia literară, obţinând 33 de voturi faţă de cele 7 
primite de contracandidatul său Valeriu Ghibu26. La 9 martie 1901, 
Emil Tişcă este ales în calitatea de notar (secretar) al Societăţii 
„Petru Maior”27 desfăşurând o activitate remarcabilă care a dus la 
consolidarea acesteia pe tot parcursul şederii sale la studii în 
Budapesta. 

 

 
 

Fragment dintr-un proces verbal din anul 1901 al Societăţii  
„Petru Maior”, notar fiind Emil Tişcă 

 
De asemenea, fiind un fiu apropiat al bisericii sale de-a lungul 

întregii vieţi, Emil Tişcă a fost în perioada studenţiei şi cantor la 
capela ortodoxă românească din Budapesta. 

Atât studiile de la Budapesta cât şi cele de la Şcoala 
Superioară de Comerţ le-a efectuat cu sprijinul unei burse venite din 
partea Fundaţiei Gojdu. A rămas profund recunoscător acestei 
instituţii, după cum mărturiseşte: „Vecinic recunoscător voi fi acestui 
ajutor să devin om şi gândul meu neclintit este de a răsplăti în acelaş 
                                                

26 Ibidem, vol. II, f. 1-3. 
27 Ibidem, vol. II, f. 16-26. 
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fel această faptă bună, printr-una asemuitoare, lăsându-mi şi eu 
averea mea imobilă pentru aceleaş scopuri de ajutorare a copiilor 
săraci şi merituoşi” 28. 

 

 
 

Rânduri de recunoştinţă pentru instituţia binefăcătoare 
 

Legăturile lui Emil Tişcă cu şcoala nu au încetat. În anul 
şcolar 1925/1926 a predat două ore pe săptămână de corespondenţă 
comercială la Şcoala Superioară de Comerţ din Satu Mare 29. De 
amintit sunt constantele ajutoare date şcolilor sătmărene, din partea 
Băncii Româneşti30. A făcut însă parte şi din Comitetul şcolar 
judeţean, reuşind alături de ceilalţi membri construirea a 26 de şcoli 
primare, precum şi repararea şi extinderea a 15 şcoli primare31. 

A fost apreciat de Ministerul Educaţiei Naţionale care l-a 
delegat ca cenzor la următoarele şcoli sătmărene: Liceul Industrial de 
Băieţi; Liceul Industrial de Fete (Şcoala Profesională); Liceul de Fete 
Doamna Stanca. A mai deţinut funcţiile de preşedinte al comitetului 

                                                

28 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar ], nr. 
inv. 30.147 MO, f. 40. 
29 Anuarul Şcoalei Superioare de Comerţ din Satu Mare. Anul IV şi V pe anii 
şcolari 1926-1927 şi 1927-1928, Satu Mare, 1928, p. 11. 
30 Ibidem, p. 58. 
31 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar ], nr. 
inv. 30.147 MO, f. 49. 
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şcolar al Liceului Comercial de Băieţi şi al Liceului Comercial de 
Fete. El afirmă că acest din urmă liceu a fost înfiinţat chiar de el, cu 
sprijinul Camerei de Comerţ din Satu Mare, dar fără ajutorul statului 
şi că el a fost preşedinte al acestei instituţii32. Acest Liceu a fost 
înfiinţat în anul 1936 şi a reuşit să atragă în special fete din oraşul 
Satu Mare33. 

                                                

32 Ibidem, f. 50, 62. 
33 Ioan Viman, Învăţământul secundar din părţile sătmărene în perioada 
interbelică: 1919-1940, Satu Mare, 2007, p. 304. 
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Două decenii la Năsăud 

 
 

Stagiul militar l-a efectuat, vreme de un an, în cadrul 
Regimentului 31 Infanterie austriac. Începând cu data de 1 octombrie 
1902 devine pentru doi ani practicant la banca „Albina”. Se 
angajează apoi la Banca „Grănicerul” din Dobra, pentru ca în urma 
câştigării unui concurs, în toamna anului 1904 să devină contabil-şef 
al Băncii „Mercur” din Năsăud, instituţie care tocmai în acel timp şi-
a schimbat conducerea, directorul executiv Josef Ulrich fiind înlocuit 
de maiorul pensionar Iulian Marţian, proprietar al unei fabrici de bere 
şi spirt. Activitatea acestei bănci a fost revigorată prin meritele lui 
Emil Tişcă, devenind o concurentă serioasă pentru cealaltă instituţie 
bancară din Năsăud, „Aurora”. 

Emil Tişcă îşi va lega viaţa de oraşul grăniceresc Năsăud 
aproape două decenii, lipsă fiind doar anii primului război mondial. 
După război, recunoscându-i-se meritele din perioada de dinainte, a 
dobândit calitatea de director al Băncii „Mercur”.  

La Năsăud a deţinut funcţia de preşedinte al „Casinei 
Române” (şase ani) şi, vreme de 11 ani, funcţia de secretar general al 
despărţământului „Astrei”, contribuind la întărirea vieţii culturale din 
zonă. 

Prima lui soţie, Iuliana, era născută într-o familie vestită a 
Năsăudului, Mureşianu. Bunicul dinsptre tată al Iulianei, Vasile 
Mureşianu (1807-1901) a fost un vestit pedagog al Năsăudului. Liviu 
Mureşianu, tatăl Iulianei, avea dublă specialitate în medicină, fiind 
atât chirurg cât şi veterinar34. Născută în acelaşi an cu soţul ei, 31 

                                                

34 Dan Lucian Vaida, Despre Iuliana Tişcă şi clădirea din Năsăud a Bibliotecii 
Academiei Române, în „Arhiva someşană”, Năsăud, seria III, an IX, 2010, p. 149. 
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ianuarie 1881, după cei şase ani petrecuţi la Şcoala de fete din 
Năsăud, a urmat doi ani de şcoală la Budapesta, „unde pe lângă 
cunoştinţe practice şi folositoare, îşi însuşi un mod de comportare 
necesar româncelor ca soţii de intelectuali şi amfitrioane în căminele 
în care se făcea muzică, se discuta politică, în timp ce serveau 
dulceţuri şi prăjituri. Astfel de obiceiuri au fost însuşite în cele mai 
felurite şcoli. Iar graţia şi nobleţea firească prin care se impuneau 
doamnele române, isca invidia ciocoieselor străine”35. 

 

 
 

Emil şi Iuliana Tişcă în perioada fericită a căsniciei lor36 
 

                                                

35 Teodor Tanco, A doua faţă a frumuseţii Iulianei Tişcă, în Idem, Virtus Romana 
Rediviva, vol. III. Rădăcini adânci, Bistriţa, 1977, p. 280. 
36 Imagine primită prin bunăvoinţa dlui. Dan Lucian Vaida, unul dintre cercetătorii 
care l-au redescoperit pe Emil Tişcă. 
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Căsătoria a avut loc în biserica greco-catolică din Năsăud la 8 
octombrie 190637. Despre mariajul lor s-a afirmat că a fost reuşit 
vreme de câteva decenii - două, „conducând cu pricepere rosturile 
casei, fără a trăi izolat.”; Emil Tişcă afirmă că a fost nevoit să 
divorţeze, fiind părăsit de soţie. 

 

 
 

Iuliana Mureşianu 
1881-1965 

 
Iuliana a făcut parte, alături de soţul ei, din Reuniunea 

română de cântări şi alte numeroase organizaţii cu activitate cultural-
socială. I-a fost dat însă să trăiască şi „naufragiul căminului şi 
umbririle aduse naţiei de vitregele vremuri”. Iuliana era o cântăreaţă 

                                                

37 Dan Lucian Vaida, Despre Iuliana Tişcă şi clădirea din Năsăud a Bibliotecii 
Academiei Române, în „Arhiva someşană”, Năsăud, seria III, an IX, 2010, p. 150. 
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dar şi o pianistă apreciată. De altfel, au fost ocazii când cei doi soţi 
au interpretat reuşite partituri de solişti, Iuliana-soprană şi Emil-
bariton. 

Se spune despre Iuliana că a fost o femeie frumoasă. A 
adăugat însă acestei frumuseţi şi pe cea morală, aici ne gândim la 
actul prin care a donat, cu trei ani înainte de decesul său, survenit în 
16 iulie 1965 (deci în acelaşi an cu Emil Tişcă!), vila din Năsăud, 
Bibliotecii Academiei, această filial ă existând şi astăzi în oraşul 
grăniceresc38. Desigur, împrejurările politice au forţat donaţia; „vila 
Tişca” găzduise cu câţiva ani înainte de donaţie (efectuată în 1958) 
Dispensarul T.B.C., mai locuiau şi alţi chiriaşi, cu comportament 
care nu era pe placul gazdei39. 

 

 
 

Filiala din Năsăud a Bibliotecii Academiei 
 

                                                

38 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. III. Rădăcini adânci, Bistriţa, 1977, 
p. 282. 
39 Dan Lucian Vaida, Despre Iuliana Tişcă şi clădirea din Năsăud a Bibliotecii 
Academiei Române, în „Arhiva someşană”, Năsăud, seria III, an IX, 2010, pp. 149-
163. 
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Emil Tişcă a fost mai întâi membru ordinar apoi chiar 
membru fondator al Despărţământului Năsăud al „Astrei”, o perioadă 
a deţinut funcţia de preşedinte al Comisiei pentru înscrierea de noi 
membri, iar, după cum am spus deja, vreme de 11 ani fiind chiar 
secretarul despărţământului. Alături de alţi membri ai 
despărţământului, în special profesori de la Liceul „George Coşbuc”, 
a susţinut numeroase „prelegeri poporale” şi conferinţe în localităţile 
învecinate Năsăudului40. Pentru ajutorarea ţărănimii româneşti 
năsăudene Emil Tişcă nu a rămas doar la nivel teoretic, reuşind 
deschiderea în aproape fiecare sat a câte unei cooperative de consum 
şi valorizare. Sub controlul său direct s-au aflat 16 cooperative, la 
îndemnul său acestea consolidându-se. Ţărănimea exploatată a reuşit 
în acest fel să-şi procure în condiţii avantajoase „articlii de primă 
necesitate”. 

A susţinut nenumărate prelegeri şi festivităţi artistice 
folositoare poporului. Ilustrăm în cele ce urmează cu câteva dintre 
titlurile conferinţelor ţinute de Emil Tişcă în anul 1910: Ce ceteşte şi 
ce trebue să cetească ţăranul român (Năsăud); Îmbrăţişaţi negoţul şi 
meseriile (Zagra, Tăurea, Rebra); Despre datorii, foloasele şi 
scăderile împrumuturilor (Mocod); Despre împrumuturi. Foloasele 
şi scăderile lor (Mintiu Român, Parva); de notat ar fi faptul că toate 
aceste conferinţe s-au desfăşurat în prezenţa a sute de ţărani români. 
Interesante sunt şi titlurile altor conferinţe susţinute de Emil Tişcă: 
Sfaturi pentru păstrarea sănătăţii  (în 1912 la Năsăud), Îndemnuri la 
muncă (în 1913 la Mintiu), sau Cruţarea ca mijloc de bunăstare (la 
Ilva Mică în 1913). 

În acelaşi an 1910 consemnăm faptul că Emil Tişcă s-a 
numărat printre donatorii năsăudeni, cu suma de 10 coroane, aidoma 

                                                

40 „Transilvania”, Sibiu, an LI, nr. 5-9, septembrie 1920, p. 554. 
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lui Ioan Gheţie, Octavian Utalea şi Ioan Jarda41. De altfel, apropierea 
de „Asociaţiune” era o tradiţie în familia Tişcă, tatăl lui Emil, pr. 
George Tişcă fiind în 1911 membru al Desp. Bran42.  

După cum se ştie, în 1911, cu ocazia împlinirii 
semicentenarului înfiinţării „Astrei”, la Năsăud au avut loc frumoase 
serbări. Personalităţi de pe tot cuprinsul locuit de români au salutat 
acest jubileu. De la Năsăud se transmitea un mesaj semnat de 
Grivase şi Emil Tişcă: „Salutăm cu însufleţire sărbătoarea jubilară a 
scumpei noastre Asociaţiuni”43.  

Amintim aici numele altor câţiva membri ai „Astrei” 
năsăudene: preoţii Leon Coşbuc, Dănilă Mălai, profesorii Ioan 
Gheţie, Alexandru Haliţa, Emil Mărcuş, sau învăţători precum Anton 
Hangea, Macedon Linul, etc. La 19 iunie 1919 Emil Tişcă a 
demisionat din funcţia de secretar al desp. Năsăud44, tot în acel an 
devenind membru pe viaţă al „Astrei” Centrale de la Sibiu. 

O altă realizare a sa la Năsăud a reprezentat-o iniţiativa de 
construire a bisericii ortodoxe din acest oraş, sprijinindu-l în mod 
necondiţionat pe parohul Grigore Pletosu (1848-1934). De asemenea, 
Emil Tişcă a contribuit la înfiinţarea corului năsăudean, activitate pe 
care o va continua în mod fericit la Satu Mare. Nu sunt de ignorat 
nici activităţi puse tot în slujba cetăţenilor din Năsăud, precum 
asfaltarea străzilor, introducerea cinematografului sau regularizarea 
cursurilor unor pâraie care aduceau adeseori pagube. 

                                                

41 Lazăr Ureche, Despărţământul Năsăud al ASTREI (1881-1914), în ASTRA 
1861-1950 Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român.125 de ani de la înfiinţare, Sibiu, 1987, p. 204. 
42 „Transilvania”, Sibiu, nr. 4, jubilar, iulie-august 1911, p. 507. 
43 *** Serbările dela Blaj. 1911. O pagină din istoria noastră culturală, Blaj, 
[1911], p. 219. 
44 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. V. Memoria prezentului, Bistriţa, 
1984, p. 20. 



Claudiu Porumb ăcean, Viorel Câmpean 

 32 

Împreună cu preşedintele despărţământului, profesorul Ioan 
Pecurariu, a început o campanie de strângere de fonduri pentru 
realizarea unui bust pentru „poetul ţărănimii”, George Coşbuc; bustul 
a fost inaugurat în anul 1926, meritele lui Emil Tişcă în realizarea 
lucrării au fost însă uitate la acel moment festiv45. Corespondenţa lui 
Emil Tişcă cu Corneliu Medrea46, autorul operei, ne face să bănuim 
implicarea directorului „Băncii Româneşti” din Satu Mare în 
realizarea statuii dr. Vasile Lucaciu, dezvelită în 1936 la Satu Mare; 
cu sculptorul român se cunoştea, probabil, încă din perioada 
studenţiei la Budapesta. 

A deţinut la un moment dat funcţia de preşedinte al Casinei 
române din Năsăud, contribuind şi prin aceasta la întărirea spiritului 
naţional românesc. 

 Pentru serviciile economice şi culturale aduse părţilor 
Năsăudului a fost decorat cu „Coroana României” în grad de ofiţer, 
prin Înaltul Decret Regal Nr. 50543-1667 din 9 noiembrie 1922. 

 
 

                                                

45 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, seria III, nr. X, 2011, nota 29, pp.78-79. 
46 Idem, Emil Tişca (1881-1965) director de bancă şi animator al vieţii publice şi 
culturale a românilor transilvăneni, în Liviu Boar la 60 de ani. Arhivist, istoric, 
profesor, Sfântu-Gheorghe,  2011, pp. 358-359. 
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Un război cu sfârşit fericit 

 
 

Războiul l-a făcut în armata austro-ungară, fiind ofiţer 
combatant pe frontul sârbesc şi apoi pe cel rusesc. Ordinul de 
concentrare l-a primit de la începutul conflagraţiei, pe data de 1 
august 1914, fiind inclus între cadrele Batalionului 2 al regimentului 
32 honvezi la Bistriţa, cu gradul („rangul” se exprimă el) de 
sublocotenent. A luat parte la prima şi la cea de a doua ofensivă 
contra Serbiei iar după aceea la ocuparea Serbiei şi a Albaniei, ca 
ofiţer combatant, comandant de companie, fiind desconcentrat abia la 
data de 2 decembrie 1918. 

Obişnuit de-a lungul vieţii să-şi facă cu conştiinciozitate 
datoria, şi în timpul primei conflagraţii şi-a dovedit onestitatea. A 
fost decorat cu „Signum Laudis cu săbiile”, „Karl Truppen-Kreuz” şi 
cu „Crucea de Cavaler al ordului Francisc Iosif cu săbiile”.  

În arhiva Muzeului Grăniceresc Năsăud s-a păstrat o bogată 
corespondenţă ilustrată expediată de către Emil Tişcă pentru soţia sa 
Iuliana din diferite localităţi, aflate azi în Serbia şi nordul Albaniei. 
Valoarea documentară a corespondenţei este sporită de imaginile 
fotografice din zonele de conflict. Instantaneele au fost realizate de 
către Emil Tişcă sau camarazii săi, transpuse apoi pe coli de hârtie 
fotografică, fabricate special pentru a fi trasformate în cărţi poştale47. 
Autorul studiului citat afirmă că bănuieşte că au existat şi numeroase 
scrisori propriu-zise. Puţinele rânduri de pe ilustratele poştale 
dezvăluie dragostea, pasiunea şi dorul lui Emil Tişcă (Ipi, cum 

                                                

47 Dan Lucian Vaida, Emil Tişca – corespondenţă ilustrată de pe front (1915-
1918), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 90. Tot din acest 
studiu aflăm că Emil Tişcă era un fotograf pasionat şi priceput. 
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semnează câteva ilustrate) pentru soţia pe care o alintă cu 
diminutivele Ană, Anucă sau Anucuţă.  

Se pare că în toamna anului 1914 sau la începutul anului 1915 
Iuliana Tişcă şi-a vizitat soţul pe front.  

 

 
 

Vizita pe front a soţiei Iuliana48  
 
Bogăţia de imagini ne ajută să înţelegem că pe lângă clipele 

specifice războiului, au existat pe front şi intervale de destindere, 
momente plăcute sau, uneori, chiar hazlii49. 

Revenind la Năsăud a găsit anarhie şi lumea frământată de 
idei republicane. A fost numit comandant al Gărzii Naţionale din 
Năsăud, contribuind la consolidarea situaţiei de acolo, aducând 
linişte şi ordine în acel ţinut, după cum mărturiseşte: „[...] am 
completat Garda naţională deja înfiinţată, dar dezorganizată, cu 
soldaţi credincioşi de sub comanda mea, bine disciplinaţi şi am căutat 

                                                

48 Ibidem, p. 119. 
49 Ibidem, p. 91. 
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să readuc ordinea şi disciplina şi siguranţa publică în toate sufletele 
surescitate, lucrând mult mai cu seamă pentru apărarea bunurilor 
locuitorilor paşnici şi pentru reintroducerea ordinei şi a disciplinei 
faţă de autorităţile româneşti nou înfiinţate, în această calitate de 
preşedinte şi comandant al Gărzii naţionale”. 

 

 
 

Ofiţerul Emil Tişcă la începutul anului 191850  
 
Conştiinţa curată a neamului, prin reprezentanţii săi la nivel 

înalt, au răsplătit şi această trudă a lui Emil Tişcă, decorându-l cu 
ordinul „Ferdinand I cu spade şi panglică”. 

                                                

50 Ibidem, p. 114. 
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După intrarea armatei române în Năsăud Emil Tişcă a intrat 
în cadrele armatei române cu gradul de căpitan, cu care fusese 
desconcentrat, fiind numit şef al postului de cenzură şi de comandant 
al pieţei Bistriţa. A servit în armata română până la 28 decembrie 
1919. 

Legătura cu acea perioadă a rămas strânsă, prin înfiinţarea 
Asociaţiei ofiţerilor de rezervă. Apoi, după instaurarea dictaturii 
regale, Emil Tişcă a colaborat cu colonelul Simion Coman, prefectul 
judeţului, pentru strângerea de fonduri şi dotarea cu mobilierul 
corespunzător a Cazinei militaro-civile din Satu Mare. De altfel, 
Emil Tişcă a fost ales secretar general al Cazinei. 
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Activitatea publicistică şi scriitoricească 

la Năsăud 
 
 
Tot în perioada năsăudeană a colaborat împreună cu Emil 

Chiffa la întocmirea publicaţiei „Calendarul nostru” pe anul 1912, 
„întocmit pentru lipsurile şi trebuinţele poporului român”51. Cu Emil 
Chiffa, de altfel, Emil Tişcă a publicat Poveţe şi îndemnuri pentru 
ţărani52. 

  

 
 

„Calendarul nostru” pe anul 1912 
 

 În 1913 a scris lucrarea În Constantinopol, apărută la 

                                                

51 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. IV. Memoria istoriei, Bistriţa, 1981, 
p. 151. 
52 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 83. 
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Tipografia Alexandru Anca din Gherla, o carte care prezintă o 
excursie făcută în Orient cu Academia Orientală din Budapesta53. În 
foiletoane apăruseră multe impresii din acea călătorie în „Revista 
Bistriţei”. 

 Buna cunoaştere a limbilor străine (stăpânea limbile maghiară 
şi germană, dar poseda şi „apreciabile elemente lingvistice de 
franceză şi engleză”) 54 l-a ajutat să facă două traduceri. Este vorba 
despre cartea Bancherul din provincie, scriere economică de George 
Rae. Volumul a apărut în anul 1914, sub egida editurii „Revistei 
Economice” din Sibiu, fiind tipărit la Tipografia Arhidiecezană din 
localitate. Opera a fost tradusă mai întâi în limba maghiară de către 
Oskar Bánfi, tălmăcire de care Emil Tişcă s-a folosit, după cum 
mărturiseşte în prefaţă. 

Traducătorul explica faptul că: „În timpul din urmă s-a ivit şi 
la noi un curent nou, sănătos, de a combate fără jenă şi sfială părţile 
rele, scăderile organizaţiunii celui mai puternic factor din viaţa 
noastră economică, a băncilor, şi a le ridica din starea lor uneori 
patriarhală de azi, la nivoul [nivelul, n.n.] cuvenit”55.  

După ce constată că: „O mulţime de chestii de bancă, atinse 
în acest tratat, se potrivesc foarte mult cu stările mai primitive de la 
multe din băncile noastre, şi număroase din ele crezi că sunt scrise 
anume cu privire la referinţele noastre de aici şi la stările patriarhale 
de la unele din institutele noastre de bani”, exprimându-şi apoi 
nădejdea „că nizuinţa mea de a face un serviciu publicului mare 
românesc, şi în special băncilor noastre, conducătorilor şi 
funcţionarilor lor, precum şi literaturii economice financiare 

                                                

53 „Luceafărul”, Sibiu, nr. 6/1914, p. 188, la rubrica Bibliografie. 
54 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 76. 
55 George Rae, Bancherul din provincie , traducere de Emil Tişcă, Sibiu, 1914, p. 
V. 
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româneşti prin traducerea acestei lucrări, va fi apreciată cu 
bunăvoinţă din partea celor chemaţi” 56. 

Din această lucrare s-a păstrat un exemplar în colecţiile 
B.C.U. „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Exemplarul a fost dăruit în 
1.X.1929 de către Emil Tişcă prietenului său prof. Gheorghe Dragoş, 
cu următoarea dedicaţie:  

„Exemplar de onoare 
Iubitului meu prieten 

Gheorghe Dragoş 
directorul Şcoalei Comerciale sup[erioare] 

Satu Mare 
În semn al dragostei prieteneşti 

de la Emil Tişcă 1/X.1929”. 
 

    
Paginile de titlu şi de gardă ale cărţii „Bancherul din provincie”, cu 

dedicaţia pentru prof. Gheorghe Dragoş 

                                                

56 Ibidem, p. VIII. 
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Exemplarul s-a păstrat o vreme în biblioteca profesorului 
Gheorghe Dragoş. Stăruim puţin asupra personalităţii acestui 
intelectual braşovean cu activitate în Sătmar, aici pentru 
similitudinea cu activitatea lui Emil Tişcă. Economist, profesor, 
Gheorghe Dragoş (1898, Satulung, jud. Braşov-1972, Săcele) a 
absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov apoi Şcoala Comercială 
Superioară Ortodoxă Română din acelaşi oraş. A urmat Academia de 
Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. O perioadă a 
lucrat ca funcţionar la Banca Naţională a României. Din 1923 până 
în 1929 a fost director la Şcoala Superioară de Comerţ din Satu 
Mare. Între 1929-1940 a ocupat aceeaşi funcţie la Şcoala Superioară 
de Comerţ din Cluj. A fost asistent, conferenţiar, profesor titular, şef 
al catedrei de Cooperaţie, după aceea rector al Academiei de Înalte 
Studii Comerciale şi Industriale din Cluj. A colaborat cu articole la 
numeroase reviste clujene. La Satu Mare a fost membru fondator al 
ziarului „România de Nord” şi a colaborat constant la publicaţia 
„Satu Mare”. Câtă vreme a locuit la Satu Mare a făcut parte din 
comitetele de conducere ale societăţilor: „Astra”, „Crucea Roşie”, 
„Asociaţia profesorilor secundari”, „Cercetăşia”. Dintre lucrările sale 
amintim: Monografia Băncii populare „Săceleana”, 1932; 
Cooperaţia în Ardeal, istoric, situaţie actuală, perspective, 1933; 
Importanţa şi organizarea asigurărilor agricole, 1934; Kemal 
Atatürk. Omul-opera, 1935; Contribuţia „Astrei” la propăşirea 
noastră economică, 1943. În semn de preţuire pentru activitatea sa, 
Liceul Economic din Satu Mare îi poartă numele57. Bănuiam că o 
sinceră prietenie îi lega pe cei doi intelectuali braşoveni ajunşi pe 
plaiuri sătmărene. Această dedicaţie a lui Emil Tişcă, precum şi 
activitatea lor comună de la „România de Nord” şi din cadrul Legiunii 

                                                

57 Pentru biografia sa este de văzut în special lucrarea *** Cu şi despre Gheorghe 
Dragoş, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 1998. 
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române, după cum vom vedea, vin să confirme bănuiala noastră. 

 
 

Prof. Gheorghe Dragoş 
 
Demersul de traducător al lui Emil Tişcă nu s-a oprit aici, el 

tălmăcind din limba maghiară, romanul Trandafirii Sfântului 
Dumitru, scris de către dr. Csermely Gyula (1869-1939). 

Tot pentru consolidarea vieţii economice şi spirituale a 
Năsăudului Emil Tişcă a scris volumul Năsăudul şi ce ar trebui să se 
facă pentru ridicarea lui, volum apărut la Bistriţa în Tipografia Gh. 
Matheiu în anul 1921. 

O altă scriere, despre care nu avem deocamdată mai multe 
informaţii este Situaţia economică a Ardealului de Nord.  

A activat şi pe tărâm publicistic, noi având ştire de 
colaborarea sa la publicaţiile: „Revista economică” (Sibiu), 
„Familia”, „Tribuna”, „Libertatea”, „Tribuna Poporului”, „Românul” 
şi „Revista Bistriţei”. A colaborat de-a lungul mai multor ani la 
redactarea „Calendarului funcţionarilor de bancă români”, apărut în 
perioada de dinainte de 1918, publicaţie iniţiată de colegul său de la 
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Şcoala Comercială Superioară din Braşov, Vasile Babi58. 
 

 
 

„Revista Bistriţei” 
 

Ne vom opri puţin la această ultimă publicaţie la care au mai 
colaborat, printre alţii, şi Liviu Rebreanu sau Nicolae Drăgan59. A 
fost un săptămânal politic şi cultural care a apărut pe parcursul anului 
1901 şi între 1906-1910 la Bistriţa, sub redacţia responsabilă a lui G. 
M. Ungureanu şi G. Matheiu, proprietar şi editor fiind V. Onişor60. 
Emil Tişcă realiza în special rubrica „Foiţa”, împreună cu Emil A. 
Chiffa şi cu ziaristul şi folcloristul Theodor A. Bogdan61. A publicat 
însă şi impresii de călătorie62. 

                                                

58 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 83. 
59 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. II. Urme peste veacuri, Bistriţa, 
1974, p. 55. 
60 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), 
Bucureşti, 1995, p. 342. 
61 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. III. Rădăcini adânci, Bistriţa, 1977, 
p. 263. 
62 Ibidem, p. 282. 
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Pe plaiurile Sătmarului 

 
 

Anul 1924 este unul care aduce mari schimbări în viaţa lui 
Emil Tişcă. Se desparte de Năsăud, şi nu în cele mai bune condiţii. 
Va fi demis de la conducerea băncii „Mercur”, care se îndrepta către 
faliment. Episodul acesta l-a marcat în mod neplăcut, urmărindu-l ca 
un coşmar, ani de zile, el socotindu-se nu numai nedreptăţit, dar şi 
părăsit de mulţi dintre cunoscuţii săi. Peste ani, redactându-şi notele 
autobiografice scrie că a părăsit Năsăudul în urma fuzionării băncilor 
„Mercur” cu „Aurora”, lucru care se va întâmpla însă abia la câţiva 
ani după plecarea lui Emil Tişcă. 

Cu sprijinul unor cunoscute personalităţi din cercurile politice 
liberale63 Emil Tişcă intră în colectivul Băncii Româneşti, una dintre 
cele mai puternice instituţii de credit în perioada interbelică. Răutatea 
lui Iuliu Marţian l-a urmărit şi la Braşov, acesta trimiţând conducerii 
sucursalei o scrisoare denigratoare. Faptul acesta l-a afectat foarte 
mult, gândindu-se chiar la sinucidere64. Emil Tişcă a avut însă o 
prestaţie foarte bună la noul loc de muncă, astfel că după un stagiu de 
şase luni la sucursala din Braşov, este numit „subdirector” (director 
adjunct) al sucursalei din Satu Mare; va ajunge apoi director 
(probabil din 1933), funcţie în care rămâne până în primăvara anului 
1940 când se pensionează. 

Soţia Iuliana, nedorind să părăsească frumoasele locuri 
natale, l-a urmat la Satu Mare abia către sfârşitul anului 1925. 
Căsnicia soţilor Tişcă a durat doar vreme de doi ani la Satu Mare. 

                                                

63 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 84. 
64 Ibidem, p. 85. 
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Fiecare dintre cei doi soţi prezintă o altă variantă în privinţa 
motivului de divorţ. Ar fi poate de subliniat faptul că Emil Tişcă 
trimitea periodic o sumă de bani destul de consistentă primei lui 
soţii65. 

La Satu Mare Emil Tişcă a avut o activitate şi mai rodnică 
decât la Năsăud, favorizată de climatul care domnea după înfăptuirea 
idealului naţional. Enumerăm în continuare câteva din funcţiile 
deţinute la Satu Mare, urmând să completăm apoi aceste informaţii. 
A deţinut funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie 
Satu Mare (1934-1938) şi a făcut parte din conducerea mai multor 
instituţii financiare (precum „Banca Românească”) şi culturale 
sătmărene („Astra” spre exemplu), considerat în epocă „un bun 
român şi mai ales animatorul mai tuturor acţiunilor lăudabile”. 
Amintim aici o parte din funcţiile deţinute în diferite organizaţii şi 
asociaţii sătmărene: preşedinte al „Reuniunii de cântări şi muzică 
Vasile Lucaciu”; preşedinte al „Uniunii ofiţerilor de rezervă”; 
preşedinte al secţiei de Tenis a Clubului Olimpia C.F.R.; preşedinte 
al Sfatului Negustoresc (preşedinte de onoare pe viaţă)66, 
vicepreşedinte al Clubului Sportiv Olimpia, preşedinte de onoare al 
Cercului cultural C.F.R., primul preşedinte general al Camerei de 
muncă, preşedinte al Corpului contabililor experţi autorizaţi, 
preşedinte de onoare al Asociaţiei Micilor Industriaşi şi Comercianţi 
Români, etc.  

Pentru activitatea depusă în domeniul comercial şi industrial 
şi pentru serviciile aduse societăţii sătmărene, Emil Tişcă a fost 
decorat cu medalia „Meritul comercial clasa I”, iar pentru implicarea 

                                                

65 Dan Lucian Vaida, Despre Iuliana Tişcă şi clădirea din Năsăud a Bibliotecii 
Academiei Române, în „Arhiva someşană”, Năsăud, seria III, an IX, 2010, p. 155. 
66 Horia I. Gheorghiţă, Satu Mare – Oameni şi fapte, Satu Mare, 1935, pp. 86, 196-
198. 
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sa în promovarea culturii, a bisericii şi a învăţământului românesc, a 
fost decorat cu medalia „Meritul cultural clasa I”. 

A venit deci la Satu Mare către sfârşitul anului 1924. În 
perioada sătmăreană a vieţii sale s-a căsătorit cu Lenka (Lya, Lencuţa 
îi spune el în Caietul testamentar) „de Bagothay” (1904-1974). 
Căsătoria a putut avea loc însă doar în anul 1940 când Iuliana 
Mureşian a acceptat divorţul; mama lui Emil Tişcă ţinea foarte mult 
la Iuliana, ea sperând mereu într-o împăcare a celor doi soţi. Emil 
Tişcă a renunţat în favoarea primei sale soţii la partea sa din vila pe 
care o construiseră la Năsăud. 

 

 
 

Emil Tişcă ne precizează un fapt de importanţă, acela că cea 
de a doua soţie era „de Bagothay”, făcea deci parte dintr-o familie 
nobiliară. Într-adevăr, familia Bogáthy era veche, atestată în părţile 
Sătmarului încă de la începutul secolului al XV-lea67. După mărturia 
unei contemporane a lui Emil Tişcă, soţia lui era înrudită cu familia 
                                                

67 Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 
Második kötet [II], Pest, 1858, p. 151. 
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profesorului Bagothay (Bagothai) Sámuel (1868-1930), care a predat 
multă vreme la Liceul Reformat din Satu Mare68. Lya deci, aşa cum 
îi spunea Emil Tişcă celei de-a doua soţii, era de religie reformată. 

Sub forma numelui „Bogathi alieter Szabo”, un membru al 
familiei, Ion Bogatu zis şi Szabo, a fost înnobilat de principele Ştefan 
Bocskay, primind blazonul la 18 iulie 170669. 

În perioada interbelică, mai precis în jurul anului 1936, Emil 
Tişcă locuia iniţial pe str. I. G. Duca (fostă Vajaj, Burivista, 
Salcâmilor, iar astăzi Gabriel Georgescu)70. Dintr-o adresă semnată 
la 26 iunie 1940 de către episcopul ortodox al Maramureşului Vasile 
Stan către epitropul Emil Tişcă, aflăm că acesta locuia pe str. Ştefan 
cel Mare nr. 1771, adresă unde avea să-şi ducă traiul ultimilor ani din 
viaţă familia Tişcă. La această adresă în 1936 erau proprietari 
Bagothai Jolán (soacra lui Emil Tişcă) şi Lenka, cea care avea să-i fie 
a doua soţie72. 

                                                

68 Fazekas Lóránd, Tanári életutak 19-20. Század forgatagában, Szatmárnémeti, 
2005, p. 8. 
69 Victor Coroianu, Familii nobile din Transilvania. Aristocraţia rurală a 
Maramureşului şi Făgăraşului. Diplome şi blazoane, Baia Mare, 2001, p. 55; 
imaginea blazonului o reproducem din aceeaşi lucrare, p. 114. 
70 Tankóczi Gyula, Monografia oraşului Satu-Mare - Satu Mare város tükre, Satu 
Mare, [1936], p. 184; Bura László, Öt évszázad utcanevei Szatmárnémeti (Satu 
Mare) (1500-2000), Szatmárnémeti, 2007, p. 47. 
71 Arhiva Parohiei Ortodoxe Satu Mare I. 
72 Tankóczi Gyula, op. cit., p. 202. 
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Emil Tişcă, „bancherul din provincie” 

 
 

Având în vedere pregătirea sa profesională şi experienţa 
acumulată în acest domeniu, mai ales la Năsăud, după cum am văzut, 
este mai mult decât firească implicarea lui Emil Tişcă în sistemul 
bancar sătmărean, având un rol decisiv în dezvoltarea sistemului de 
credit sătmărean în perioada interbelică, făcând parte din conducerea 
mai multor instituţii financiare.  
 

 
 

Emil Tişcă în anii când a fost director  
al sucursalei sătmărene a Băncii Româneşti 

 
Deşi avea un salariu mai mare faţă de perioada petrecută la 

Braşov (7.200 lei), Tişcă se plângea de scumpetea vieţii şi cuantumul 
extrem de mare al volumului de muncă de la Satu Mare, în lipsa unui 
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număr suficient al funcţionarilor. În acelaşi timp, era marcat de 
reducerea salariului şi a numărului funcţionarilor de la sucursală. 
Apoi, a pierdut sume de bani investite în acţiuni la Banca 
Marmorosch-Blank şi Banca Română – care au falimentat - cât şi 
datorită cursului scăzut al acţiunilor de la Banca Naţională73. Aici a 
dovedit reale calităţi întrucât, nu numai că a depăşit perioada dificilă 
cauzată de plecarea de la Năsăud (inclusiv despărţirea de Iuliana 
Tişcă), dar a reuşit să treacă şi peste anumite sincope financiare 
continuând o carieră încununată de succes profesional. 

În acelaşi timp, din această postură de bancher, s-a implicat – 
potrivit caracterului său – în numeroase activităţi publice de largă 
anvergură, aşa cum rezultă şi din notele autobiografice. 

Organizarea sistemului de credit românesc în comitatul Satu 
Mare a avut la bază promovarea ideilor cooperatiste şi asociaţioniste 
menite să susţină mişcarea de emancipare politico-naţională dar şi pe 
cea socială, economică şi culturală din Transilvania. În mod cert, 
această stare de lucruri cunoaşte modificări substanţiale după 1918-
1919, când Sătmarul devine parte componentă a Regatului Român. 
Noul cadru politic, administrativ şi legislativ va duce la creşterea 
ponderii capitalului românesc în sistemul de credit sătmărean, fie sub 
formă de cooperaţie, fie în sistem bancar. Astfel, într-un studiu 
documentar privind judeţul Satu Mare se arată că în anul 1930 aici 
existau 33 de bănci, dintre care 15 cu capital minoritar74. Din păcate 
însă, criza economică mondială din perioada 1929-1933 şi-a făcut 
simţite efectele şi în Satu Mare, unde “toate băncile, cam până în 
anul 1931, au arătat un progres foarte însemnat, dezvoltându-se ca 
ciupercile după ploaie abundentă, dar cât a intrat criza mondială şi în 

                                                

73 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil Tişca 
(1881-1965), în „Arhiva Someşană”, nr. X, 2011, p. 85. 
74 ANSM, fond Prefectura judeţului Satu Mare, dos. nr. 55/1940, f. 40. 
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special la noi legea conversiunii care a făcut o curăţenie generală, 
cele mai multe dintre ele au sucombat”75. În această perioadă dificil ă, 
de nesiguranţă, întreaga economie naţională a fost afectată în 
dezvoltarea ei firească de lipsa de credit atât de necesară la pulsarea 
vieţii economice. Legea conversiunii datoriilor rurale şi urbane din 7 
aprilie 1934 a însemnat primul pas hotărâtor spre normalizarea vieţii 
economice prin refacerea creditului, marcând începutul perioadei de 
încredere şi prosperitate în viitorul economic al României, cu 
rezultate incomparabile pentru istoria ţării (1934-1938). Evident că 
de pe urma acestei legi au avut mai mult de suferit băncile, cea mai 
mare parte dintre ele cu o bază mai şubredă, fiind nevoite a se lichida 
cu foarte mari pierderi, restul plasamentului devenind complet 
imobilizat şi nu este nici o mirare că cele rămase şi viabile au fost 
nevoite a-şi modifica complet politica plasamentului, ţinând să 
alimenteze mai mult comerţul şi industria cu credite bine garantate şi 
foarte uşor lichidabile. De aici începe şi noua organizare a creditului 
pe baze cu totul noi şi sigure. Astfel, în 1940 existau 27 de firme 
bancare din care 10 româneşti, 14 evreieşti, 3 maghiare76. 

În ceea ce priveşte organizarea internă a instituţiilor de credit, 
aceasta era prevăzută în statutele adoptate de adunările generale şi 
aprobate de autorităţile statului. În general, organizarea băncilor 
prezintă formele cunoscute la societăţile pe acţiuni fără a lipsi însă 
componente specifice domeniului financiar-bancar. În organizarea 
serviciilor intervin unele schimbări în cursul vremii, dar în fond 
atribuţiile lor rămân aceleaşi77. 

Având în vedere pregătirea sa profesională şi experienţa 
acumulată în acest domeniu, mai ales la Năsăud, este mai mult decât 

                                                

75 Ibidem. 
76 Ibidem, f. 35. 
77 ANSM, Istoricul instituţiilor bancare (V. Toth- manuscris), mapa fondului nr. 6. 
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firească implicarea lui Emil Tişcă în sistemul bancar sătmărean, 
având un rol decisiv în dezvoltarea sistemului de credit sătmărean în 
perioada interbelică, făcând parte din conducerea mai multor 
instituţii financiare. 

Sediul principal al Băncii Româneşti se găsea în Bucureşti, 
fiind înregistrată la Tribunalul Comercial Ilfov, secţia I, sub 
nr.1/1911. În ceea ce priveşte sucursala Satu Mare a Băncii 
Româneşti, aceasta este înregistrată la 4 octombrie 192178. 

La 19 octombrie 1922, Consiliul de administraţie îl numeşte 
pe Pavel C. Chihaia directorul sucursalei Satu Mare iar din 8 ianuarie 
1925 pe Emil Tişcă în funcţia de subdirector (proces verbal al 
Comitetului de Direcţiune, şedinţa din 8 ian. 1925). Numirea ca 
subdirector la Sucursala Satu Mare s-a făcut în baza autorizaţiei 
Consiliului de Administraţie, prin procesul verbal din 6 martie 1924 
publicat în Monitorul Oficial nr. 75/4 aprilie 192479. 

Pavel Chihaia avea să rămână în această funcţie până în anul 
1928, când este transferat la direcţia sucursalei din Cernăuţi, director 
al sucursalei devenind Toma Floru. 

Sucursala Satu Mare a Băncii Româneşti avea sediul în Piaţa 
Brătianu (astăzi Piaţa Libertăţii) nr. 19. 

Printre angajaţii Băncii Româneşti se mai remarca şi 
Gheorghe Cinca „un demn, harnic şi foarte priceput colaborator, a 
cărui activitate îl onorează în fiece împrejurare“, procurist era Leon 
David, iar printre funcţionari erau Maria Rădescu, Elena Cora şi 
Aurel Rusu80. Instituţia s-a remarcat şi prin numeroasele ajutoare 
băneşti oferite unor şcoli din municipiul Satu Mare81. 

                                                

78 Idem,  fond Tribunalul Judeţean Satu Mare, seria Dosare şi registre de firme, 
reg. S VII, f. 20, dos. nr. 447 I şi 447 II Satu Mare. 
79 Ibidem, dos. nr. 488, f. 84. 
80 Horia I. Gheorghiţă, op. cit., p. 214. 
81 Ioan Viman, op. cit., pp. 295-296. 
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Banca Românească SA Sucursala Satu Mare,  

Piaţa I.C. Brătianu, nr. 1982 
 
În baza autorizaţiei dată de Consiliul de Administraţie prin 

procesul verbal din 28 martie 1933 publicat în Monitorul Oficial nr. 
82/193383, cu începere de la 15 noiembrie 1933, Toma Floru, 
directorul Băncii Româneşti din Satu Mare, a fost mutat în interes de 
serviciu la centrala din Bucureşti, încredinţându-se conducerea 
Sucursalei din oraş lui Emil Tişcă84. Conform „Gazetei 
Sătmarului”„plecarea dlui Floru e regretată nu numai de acele 
importante instituţiuni unde a depus o muncă preţioasă 6 ani de 
vreme, - ci de întreaga societate românească locală. D-sa, luând 
parte la toate mişcările cu caracter naţional şi cultural, a ştiut să-şi 

                                                

82 Colecţia de documente a Muzeului Judeţean Satu Mare, nr. inv. 13102. 
83 ANSM,  fond Tribunalul Judeţean Satu Mare, seria Dosare şi registre de firme, 
dos. nr. 488, f. 124. 
84 Idem, fond Banca Românească Sucursala Satu Mare, vezi pe larg dos. nr. 2/1930 
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câştige în tot timpul numai prieteni, de care azi trebuie să se 
despartă, - datoria chemându-l în alt post. Multele sale binefaceri şi 
sprijinul acordat oricărui român care a apelat la D-sa, sunt merite 
ce nu vor fi uitate niciodată. De despărţire îi urăm, - odată cu 
întreaga opinie publică sătmăreană, - şi noi, multă fericire şi 
mulţumire!”85 

La începutul anului 1940, Emil Tişcă se pregătea de 
pensionare, anticipând parcă (şi nu era pentru prima sau ultima dată) 
evenimentele ce urmau să vină. Predarea postului s-a făcut pe baza 
situaţiilor existente la 31 martie 1940. În arhivele Băncii Româneşti 
Sucursala Satu Mare există un dosar intitulat „Proces verbal cu 
anexe de predare-primire a activului şi pasivului Băncii” 86. Începând 
cu data de 15 aprilie 1940, noul director al Sucursalei este Nicolae 
Săveanu. 

Societatea şi sucursala Satu Mare continuă să funcţioneze 
până în anul 1948 când va fi trecută în subordinea Băncii Naţionale a 
României87. 

 

                                                

85 „Gazeta Sătmarului”, nr. 102, 22 octombrie 1933. 
86 ANSM, fond Banca Românească Sucursala Satu Mare, vezi pe larg dos. nr. 
10/1940. 
87 Idem, fond Banca Românească S.A. Satu Mare, dos. nr. 6/1948, f. 11. 



 53 

 
Pentru un Palat Cultural la Satu Mare 
 
 
Mai vechiul deziderat al românilor sătmăreni – Palatul 

Cultural, „Casa Naţională”, a fost construit între anii 1935-1936, 
astăzi găzduind ceea ce s-a numit cinematograful „Victoria”88. Pentru 
împlinirea acestui vis al sătmărenilor, a fost constituită o societate, 
conform statutelor aprobate în adunarea generală de constituire ţinută 
la 15 martie 1935, cu sediul în Satu Mare89. Emil Tişcă a deţinut 
funcţia de vicepreşedinte al primului consiliu de administraţie al 
Casei Naţionale din Satu Mare. Implicarea sa în realizarea acestui 
demers este evidenţiată şi de faptul că licitaţia pentru lucrările de la 
„Casa Naţională” s-a ţinut în localul Băncii Româneşti90. 

Încă în 1932 în articolul intitulat „Un frumos început”, 
„Gazeta Sătmarului” constata dezvoltarea mişcării culturale 
româneşti în această parte a ţării. Se semnalează formarea unui 
comitet unic pentru dezvoltarea culturii naţionale compus din 
reprezentanţii asociaţiilor româneşti („Astra”, „Liga Culturală”, 
Reuniunea „Vasile Lucaciu”, Asociaţia Româncelor Sătmărene 
„Altarul”, „Cultul Patriei”, Asociaţia Industriaşilor şi Comercianţilor 
Români, Clubul Sportiv Olimpia, etc.) şi completat de primarul 
oraşului, prefectul judeţului, capii bisericilor româneşti şi 
comandantul garnizoanei. Se lua în discuţie problema Casei 
Naţionale, care era de strictă necesitate. Emil Tişcă a participat la 

                                                

88 Ioan Viman, op. cit., p. 414. 
89 ANSM, fond Tribunalul Judeţean Satu Mare, seria Dosare şi registre de firme, 
reg. S VIII, f.144, dos. nr. 469 I şi 469 II Satu Mare. 
90 „Gazeta Sătmarului”, nr. 144, 23 iunie 1935. 



Claudiu Porumb ăcean, Viorel Câmpean 

 54 

această şedinţă constitutivă91. 
Statutul votat în 15 martie 1935 prevedea că scopul societăţii 

era „procurarea unui loc potrivit în centrul oraşului pentru 
construirea unui Palat Cultural pentru a putea adăposti toate 
societăţile existente sau viitoare cu scop cultural, social sau naţional. 
Societatea va administra Palatul Cultural în bune condiţii având 
dreptul spre acest scop a întreprinde orice afacere singură sau în 
asociaţie cu terţe persoane. Societatea va putea face orice operaţiuni 
lucrative, pentru realizarea scopului său de bază, care este 
promovarea culturii naţionale româneşti. Pentru procurarea 
fondurilor necesare societatea va putea face emisiuni de capital, 
împrumuturi şi va putea primi şi donaţiuni”. 

Aşadar, Casa Naţională S.A. Satu Mare se dorea a fi prima 
societate ce îmbină activitatea financiar-bancară cu cea culturală, 
filantropică, naţională pentru promovarea culturii româneşti. În acest 
sens, în conducerea instituţiei a fost cooptată întreaga elită a politicii 
sătmărene. 

Durata de funcţionare a societăţii era nelimitată, capitalul 
social fiind de 1.000.000 lei compus din 2.000 acţiuni a câte 500 lei 
fiecare. 

Consiliul de administraţie era compus din 9-21 membri şi 
după 3 ani o pătrime din numărul total al membrilor se va reînnoi 
prin tragere la sorţi. 

Primul Consiliu îi număra pe: dr. Ştefan Cherecheş 
(preşedinte – primarul oraşului Satu Mare), Emil Tişcă (vice-
preşedinte), dr. Ioan Pogăciaş, dr. Octavian Ardelean (prefectul 
judeţului Satu Mare), dr. Ilie Carol Barbul, dr. Titu Demian, 
Alexandru Doroş, dr. Alexandru Dumbrăviceanu şi dr. Eugen Seleş. 

                                                

91 Idem, nr. 64, 17 februarie 1932. 
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Publicaţiile societăţii urmau a se face în presa locală. Piatra de 
temelie a preconizatului „Palat Cultural” a fost sfinţită în data de 20 
iulie 1935, concomitent cu cea a Palatului Administrativ (astăzi 
Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare)92. Dar iată cum suna actul 
comemorativ zidit în fundaţia construcţiei: „Astăzi, 20 iulie 1935, în 
anul al 17-lea de la Unirea tuturor românilor într-o singură ţară în 
zilele domniei M.S. Regelui Carol al II-lea, cu străduinţele şi daniile 
fondatorilor Casei Naţionale din Satu Mare în acest loc dăruit de 
oraş, pusu s-a cu binecuvântarea clerului bisericilor naţionale în 
frunte cu protopopul Meletie Răutu, asistat de preotul Constantin 
Vârlan întru întărirea conştiinţei şi propăşirea culturii româneşti în 
faţa delegatului guvernului ţării, d. dr. Valeriu Pop, ministrul 
justiţiei, a reprezentanţilor şi asociaţiunilor culturale din judeţ şi oraş, 
piatra de temelie a Casei naţionale din Satu Mare [...]”93. 

Se pare că lucrările au demarat în trombă, astfel că încă în 
cursul lunii noiembrie construcţia urma să fie acoperită. Se prevedea 
ca intrarea principală să fie în str. Mihai Viteazul94. 

La un an de la înfiinţare, adunarea generală alege în Consiliul 
de administraţie noi membri: Pop Nicolae, Aurel Dragoş, dr. Valeriu 
Bota, Mircea Sorescu, dr. Emil Coconeţi, Vasile Scurtu, Aida Focşa 
şi inginer Flaviu Şuluţiu, în timp ce I.C. Barbul şi Titu Demian îşi 
pierd calitatea de membru, urmaţi în 1938 de Octavian Ardelean, 
Aida Focşa, dr. Ioan Pogăciaş şi ing. Flaviu Şuluţiu. 

                                                

92 Idem, nr. 147, 28 iulie 1935. 
93 Vasile Scurtu, Trei ani de muncă (1933-1936) - Activitatea Comisiei interimare 
a municipiului Satu Mare, Satu Mare, 1936, p. 9 apud Mircea Daroşi, Pe urmele 
lui Vasile Scurtu, Bistriţa, 2006, pp. 33-34. 
94 „Gazeta Sătmarului”, nr. 150, 11 noiembrie 1935. 
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20 iulie 1935, sfinţirea pietrei de temelie  
a „Casei Naţionale” 

            
În august 1936 erau finalizate lucrările la sala de spectacole şi 

dependinţele ei, urmând ca în toamnă să fie instalat şi 
cinematograful. Din venitul adus de cinematograf se preconiza 
construirea clădirii frontale, care urma să adăpostească casinoul şi 
Biblioteca Casei Naţionale. Se făcea apel la donatori să-şi întărească 
contribuţiile95. În „bună” tradiţie românească publicaţia „Satu Mare” 
(organ al naţional-ţărăniştilor) califica demersul numit „Casa 
Naţională” drept o „afacere liberală” 96. Este adevărat însă că din 
totalul de 26 membri ai societăţii 10 locuri aveau liberalii, iar 

                                                

95 Idem, nr. 158, 26 august 1936. 
96 Idem, nr. 172, 13 decembrie 1936. 
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celelalte partide şi asociaţii restul97. 
Pentru terminarea sălii de cinematograf mai erau necesari 

500.000 lei. În principiu Banca Naţională a acceptat acordarea şi a 
acestui credit, cu condiţia ca el să fie girat de aceeaşi bancă „Casa 
Noastră” 98. 

Prezent la Bucureşti, primarul Ştefan Benea a dus tratative 
pentru achiziţionarea cu toate cele necesare a cinematografului, 
prevăzut a se deschide în luna februarie99. 

Într-un articol intitulat O nouă cucerire a românismului: 
Deschiderea Cinematografului Casei Naţionale se saluta inaugurarea 
din 25 martie 1937 a mult doritei Case Naţionale. Primarul Benea şi 
prefectul Ardelean făceau apel la toate forţele româneşti pentru 
strângerea de fonduri în vederea continuării lucrărilor100. 

La 5 februarie 1939, Adunarea generală extraordinară decide 
înregistrarea firmei în stare de lichidare, fiind aleşi ca lichidatori 
Alexandru Doroş şi Emil Tişcă, iar la 12 iunie 1943 va fi radiată din 
Registrul firmelor sociale. 

                                                

97 Idem, nr. 140, 15 mai 1935. 
98 Idem, nr. 170, 29 noiembrie 1936. 
99 Idem, nr. 178, 7 februarie 1937. 
100 Idem, nr. 184, 28 martie 1937. 
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Camera de comerţ şi industrie Satu Mare 

 
 

Finanţist de excepţie, Emil Tişcă s-a implicat în mai multe 
activităţi economico-sociale benefice pentru dezvoltarea societăţii 
sătmărene interbelice. După mărturisirile lui, este „de sine înţeles” că 
cea mai bogată activitate a desfăşurat-o în domeniile economic, 
financiar şi comercial. A deţinut funcţia de preşedinte al Camerei de 
Comerţ şi Industrie Satu Mare, Preşedinte al Bursei de Mărfuri, 
înfiinţată chiar de el, preşedinte al Societăţii exportatorilor de vite, 
Preşedinte al Sfatului negustoresc şi mai apoi preşedinte de onoare 
pe viaţă al acestei organizaţii, Preşedinte al Corpului contabililor 
experţi şi autorizaţi, primul preşedinte general al Camerei de Muncă, 
preşedintele casei Cercuale a Asigurărilor Sociale din Satu Mare şi 
membru în adunarea generală a acestei case la Bucureşti, fiind 
considerat în epocă „un bun român şi mai ales animatorul mai tuturor 
acţiunilor lăudabile”.  

 În timpul dualismului austro-ungar, activitatea firmelor 
individuale şi sociale sătmărene era coordonată de Camera de 
Comerţ şi Industrie din Debreţin, înmatricularea lor făcându-se la 
Tribunalul Regal din Satu Mare într-un registru comercial cu caracter 
public101. După 1 Decembrie 1918, mai exact după eliberarea 
judeţului de către armata română în aprilie 1919, activitatea acestor 
firme este coordonată de Camera de Comerţ şi Industrie din Oradea. 
La 19 decembrie 1920 iau fiinţă două expozituri la Satu Mare şi 
Sighet. Cea din Satu Mare va purta denumirea de „Expozitura 
Camerei de Comerţ şi Industrie Oradea Mare în Satu Mare”. Ea a 
                                                

101 ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Istoricul instituţiei 
(Bujor Dulgău- manuscris), f. 1. 
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funcţionat până la 1 ianuarie 1926, când expoziturile sunt desfiinţate 
în temeiul Legii pentru reorganizarea Camerelor de Comerţ şi 
Industrie promulgată la 7 mai 1925. 

Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 2473/1926 şi 
Decretul Regal nr. 3802, publicat în Monitorul Oficial din 26 
noiembrie 1925, ia fiinţă Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, 
având sub jurisdicţie teritorială judeţele Satu Mare şi Maramureş. 

Această instituţie publică, reprezentând interesele 
comercianţilor şi industriaşilor din cele două judeţe, a fost condusă 
până în anul 1927 de către o comisie interimară în frunte cu 
Alexandru Racoţi Filip, mare industriaş din Baia Mare. Această 
comisie a avut menirea de a lua măsuri pregătitoare demarării 
efective a activităţii Camerei, lucru petrecut la 4 noiembrie 1927. 
Sediul Camerei a fost iniţial, cu statut temporar, în Sala de lectură a 
Cercului Comercianţilor de la Hotelul Dacia, camera 14, etajul I, 
după care, sub conducerea lui Teofil Dragoş, a funcţionat pe str. 
Mihai Viteazul nr. 32. Din anul 1931 va avea un sediu permanent în 
edificiul situat în P-ţa Latinităţii, numită mai târziu P-ţa Trianon nr. 3 
(azi P-ţa Eroii Revoluţiei). În această clădire mai funcţiona Şcoala 
Superioară Comercială şi Bursa de Mărfuri.  

În perioada interbelică activitatea industrială şi comercială a 
fost coordonată de Camera de Comerţ şi Industrie, Inspectoratul 
Muncii şi Camera de Muncă. Industria şi comerţul judeţului se 
repartizează între cele două centre: Satu Mare şi Baia Mare. La Satu 
Mare exista, pe lângă o activitate agricolă însemnată, o viaţă 
comercială bine ramificată, cu numeroase ramuri şi societăţi 
industriale precum Fabrica Astra-Vulcan (UNIO), Fabrica de 
turnătorie Princz, fabrici de textile, bumbac, fier, cărămidă, mobilier 
etc.102 La nivelul judeţului funcţionau 70 de societăţi agricole, 3.836 

                                                

102 Vezi pe larg în studiul lui Claudiu Porumbăcean, Industria sătmăreană în 
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industriale şi 1.670 comerciale, totalizând 5.359 de firme. Din 
această cifră, industria mare este reprezentată de 855 de întreprinderi, 
industria mică – 2.981, comerţul mare – 450, iar restul era 
reprezentat de comerţul mixt. 

Ritmul de dezvoltare era într-adevăr unul rapid, însă capitalul 
românesc era destul de neînsemnat şi datorită numărului insuficient 
de persoane pregătite în acest sens. În acelaşi timp, industria şi 
comerţul mare, care erau „exclusiv minoritare opuneau o dârză 
rezistenţă faţă de interesele româneşti” 103.  

Camera de Comerţ şi Industrie căreia îi revenea sarcina de 
îndrumare şi formare în semn naţional a vieţii economice locale nu a 
putut să răspundă pe măsura aşteptărilor acestui deziderat naţional. O 
schimbare în afirmarea instituţiei apare abia atunci când la 
conducerea sa „ajung persoane care prin caracterul lor politic şi 
profesional imprimă şi aici acelaşi principiu de constructivism 
naţional, de care era pătrunsă întreaga manifestaţiune a vieţii 
publice în acest răstimp. Sub conducerea pricepută şi plină de avânt 
a D-lui Tişcă Emil Camera de Comerţ primeşte o diriguire 
sănătoasă, prin care se inaugurează o activitate bogată, desfăşurată 
în deplină armonie cu interesele naţionale”104.   

Emil Tişcă s-a preocupat ani de zile pentru deschiderea unei 
Camere de Comerţ şi Industrie independentă în Satu Mare, 
subordonată anterior Camerei de la Oradea105. A prezidat vreme de 
10 ani Camera de Industrie şi Comerţ independentă (subliniază chiar 
                                                                                                             

perioada interbelică, în „Satu Mare. Studii şi Comunicări”, nr. XXII-XXIV/II, 
2005-2008, pp. 91-104. 
103 *** În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul 
Satu Mare (1933-1937), Satu Mare, 1938, p. 262. 
104 Ibidem. 
105 Pentru mai multe amănunte cu privire la constituirea acestei instituţii la Satu 
Mare, vezi pe larg Ovidiu Mica, Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare. O 
istorie în acte şi fapte, Satu Mare, Editura Lamura, 1998.  
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el acest lucru), pentru înfiinţarea căreia lucrase „ani întregi”. A dus o 
politică necontenită de lămurire a publicului de necesitatea, rolul şi 
importanţa acestui organism. Mai mult decât atât, Emil Tişcă a 
militat pentru menţinerea Camerei de Comerţ, atunci când s-a pus 
problema desfiinţării acesteia106. 

La 17 aprilie 1928, Tişcă (director adjunct la Banca 
Românească în acea perioadă), este ales primul cenzor al Camerei107, 
fiind reconfirmat în această funcţie la adunarea Consiliului de 
Administraţie a Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare din 29-30 
octombrie 1928108. Din considerente politice, datorită implicării sale 
în politica Partidului Naţional Liberal, s-a încercat îndepărtarea lui 
din conducerea acestei instituţii, fără succes însă. Redăm în 
continuare un articol din presa vremii, deosebit de sugestiv în acest 
sens, intitulat „ Şi tu Brutus?...”109. 

 „Sălbăticia moravurilor politice şi ura oarbă a unora din 
politicianii localnici, s-a manifestat zilele trecute prin un nou fapt. 
Dl. Emil Tişcă, subdirectorul Băncii Româneşti din Satu Mare, 
cenzor al Camerei de Comerţ şi Industrie, a fost înlocuit prin dl. 
Aurel Pelle, funcţionar la fabrica „Unio”. 

La prima aparenţă totul ar fi normal, guvernul la propunerea 
prefectului, are dreptul să revoce şi să numească pe cine vrea. Cu 
atât mai mult că dl. Tişcă e membru al partidului naţional liberal, 
iar dl. Pelle e naţional-ţărănist. 
  Dacă analizăm însă faptul mai amăninţit, vedem că s-a 
înlocuit un vechiu şi distins expert contabil, un foarte bun român, 
care nicicând nu s-a afişat pe teren politic, ci a lucrat mult, mult, pe 

                                                

106 „Gazeta Sătmarului”, an VI, nr. 116, 11 martie 1934, p. 2. 
107 ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare,  dos. Nr. 1/1927, f. 
125. 
108 „Gazeta Sătmarului”, nr. 3, 4 octombrie 1928. 
109 Idem, nr. 14, 18 septembrie 1929. 
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teren naţional şi economic. Dânsul a colaborat la toate acţiunile 
româneşti din oraş, a organizat în mare parte Corpul contabililor, a 
fost profesorul comisiei de examinare a experţi-contabililor 
(examinând nu de mult pe dl. Pelle). E o jignire nemeritată adusă 
acestui inimos român şi o sfidare a principiului de a lăsa pe oamenii 
de omenie să-şi facă datoria faţă de ţară, indiferent în care partid ar 
fi. 
 Ne doare această intoleranţă politică pe care noi nu am 
profesat-o niciodată, nici în opoziţie şi nici la putere. Dl. Pelle pe 
care-l cunoaştem de un tiner silitor şi de treabă, va putea face gestul 
elegant de-a nu primi postul de cenzor. Ar fi un gest înţelegător şi 
frumos, de-a nu lua locul unui profesor de ieri şi coleg mai expert de 
azi. 
 Şi atunci poate li se vor deschide ochii şi acelor cari au luat o 
măsură atât de ... pripită.” 

Timp de zece ani cât a prezidat această instituţie (până la 
cedarea Ardealului de nord în 1940), a desfăşurat o activitate 
remarcabilă în vederea organizării comerţului sătmărean, convingând 
publicul mare de rolul şi importanţa acestei camere. A folosit orice 
prilej pentru înfiinţarea de noi instituţii comerciale, sprijinind în 
acelaşi timp pe cele existente. Putem aminti aici demersurile pentru 
înfiinţarea unui abator performant care să poată face exporturi sau 
continuarea şoselei principale de la Cluj prin Satu Mare ce urma să 
lege România de Cehoslovacia iar acest lucru era foarte benefic 
pentru mediul de afaceri din judeţul nostru.  

Au fost sprijinite atât moral cât şi material cele două licee 
comerciale (de băieţi şi fete) din Satu Mare.  

Cea mai bogată activitate a acestei camere a fost între anii 
1935 şi 1939, după recunoaşterea ei de cameră independentă, 
culminând cu: 

• Înfiin ţarea sindicatului exportatorilor de vite 
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• Înfiin ţarea Bursei de mărfuri 
• Consolidarea Sfatului negustoresc 
• Înfiin ţarea Liceului comercial de fete 
• Amenajarea mai multor expoziţii cu târguri de mostre 
• Congresul general al Comercianţilor din Ardeal 
• Şedinţa jubiliară a Camerei de Comerţ pentru sărbătorirea 

a 10 ani de activitate 
Presa remarca faptul că la 10 octombrie 1934 a avut loc 

Congresul Comercianţilor din Satu Mare, prezidat de Emil Tişcă, în 
calitate de preşedinte al Camerei de Comerţ110.  

În 1937, cu ocazia organizării Târgului de mostre, 
Conducerea Camerei de Industrie şi Comerţ, prin Emil Tişcă, a 
intervenit pentru acordarea trecerii în România prin punctul Petea 
fără paşaport, pentru vizitarea expoziţiei111. O vie propagandă a 
manifestat Emil Tişcă în acea vară a anului 1937 pentru realizarea în 
bune condiţii a evenimentului112. Deschiderea expoziţiei a avut loc în 
15 august. Şi de această dată presa remarca meritele „eminentului 
preşedinte” şi excelentul spirit organizator al lui Emil Tişcă113. 

În anii 1940-1944, activitatea camerei a fost suspendată, 
reluându-şi activitatea după eliberarea judeţului în toamna anului 
1944. Camerele de Comerţ şi Industrie vor funcţiona până la apariţia 
Decretului nr. 47, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 25 
februarie 1949, când atribuţiile acestora vor fi trecute Direcţiilor 
comerciale şi judeţene nou înfiinţate114. 

                                                

110 Idem, nr. 131, 10 octombrie 1934. 
111 Idem, nr. 203, 22 august 1937. 
112 Idem, nr. 201, 8 august 1937. 
113 Idem, nr. 204, 29 august 1937. 
114 ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Istoricul instituţiei 
(Bujor Dulgău- manuscris), f. 2. 
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 Înfiinţarea Burselor de Mărfuri a avut loc în baza legii 
burselor din 13 august 1929, publicată în Monitorul Oficial nr. 178/ 
1929. Astfel au luat fiinţă instituţiile de bursă din Arad, Timişoara, 
Oradea, Cluj, Bucureşti, Brăila, Constanţa, Ismail, Cernăuţi etc.115 

Pentru închegarea relaţiilor economice şi sprijinirea 
intereselor comercianţilor şi industriaşilor, ca un foarte bun 
cunoscător al rolului ce-l au bursele de mărfuri, prin concentrarea la 
un loc a tuturor cererilor şi ofertelor, în special la cereale şi 
oleaginoase, în anul 1936, Emil Tişcă a pus bazele Bursei de mărfuri 
din Satu Mare, fiind primul preşedinte ales. De numele său se leagă, 
practic, întreaga activitate a acestei instituţii, organizarea şi 
funcţionarea sa. Mai concret, Bursa de Mărfuri din Satu Mare a fost 
înfiinţată prin Decretul Regal nr. 261 din 26 februarie 1936. Prin 
adunarea generală ţinută la 15 martie 1936 s-a constituit 
Asociaţiunea Bursei de Mărfuri din Satu Mare numărând, în aprilie 
acelaşi an, 130 de membri. Sediul Bursei era în Palatul Camerei de 
Comerţ şi Industrie din P-ţa Trianon nr. 3116. 

În data de 18 martie 1936 are loc prima şedinţă a Comitetului 
Bursei care i-a ales ca preşedinte pe Emil Tişcă (preşedintele 
Camerei de Comerţ şi Industrie, directorul Băncii Româneşti 
sucursala Satu Mare), ca vicepreşedinţi pe dr. Ştefan Cherecheş 
(primarul municipiului Satu Mare şi directorul firmei „Credinţa”) şi 
Mihail Sumuk (deputat şi exportator de vite), iar ca secretar pe Ioan 
Grecu, secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare. Bursa 
funcţiona cu următoarele cinci secţiuni: 

� Cereale şi seminţe 
� Lemn 
� Fructe 

                                                

115 Ibidem, f. 1. 
116 Ibidem. 



Caietele liberale s ătmărene – I – EMIL TIŞCĂ (1881-1965) 

 65 

� Import 
� Diverse 

La 4 aprilie 1936 aderă la Federala Burselor de Mărfuri din 
Ardeal şi Banat cu sediul în Timişoara. Având ca obiect principal de 
activitate încheierea de tranzacţii comerciale, pe lângă Bursă 
funcţionau 3-6 mijlocitori oficiali, iniţial numiţi, apoi angajaţi pe 
bază de concurs, proveniţi dintre comercianţii cu vechime şi 
experienţă. Mijlocitorii oficiali trebuiau să depună la C.E.C. o 
garanţie în sumă de 50.000 lei. La înscrierea în rândurile Asociaţiei 
Bursei, fiecare membru (firmă) achita o taxă de 500 lei, 8 lei timbru 
fiscal şi un leu timbru aviatic117.  

Emil Tişcă a pus bazele Camerei de Arbitraj, având ca 
preşedinte un judecător al Tribunalului din Satu Mare, numit printr-o 
decizie a Ministerului Justiţiei, care judeca litigiile apărute în urma 
tranzacţiilor, soluţionând nenumărate cereri. De asemenea, a dispus 
redactarea unui Buletin oficial al Bursei, a cerut şi obţinut numirea 
unui mijlocitor oficial pe lângă bursă şi a înaintat o serie întreagă de 
memorii către Ministerul Economiei Naţionale cu propuneri care ar 
trebui să se regăsească în noua lege a burselor, multe dintre acestea 
regăsindu-se în textul legii. 

Tot la iniţiativa lui Emil Tişcă, pe lângă Bursă funcţiona o 
Cameră de Arbitraj. În anul 1937 s-a constituit pe lângă această 
Bursă un laborator de analize pentru porumb118. La cererea 
solicitanţilor, Bursa de Mărfuri efectua expertize oficiale asupra 
calităţii mostrelor de cereale contractate prin intermediul unor 
comisii de experţi cuprinzând un preşedinte, doi membri şi un 
grefier. Constatările erau consemnate într-un proces verbal. Pentru 
                                                

117 ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, seria Bursa de 
Mărfuri, Istoricul instituţiei (Bujor Dulgău- manuscris), f. 2. 
118 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar], nr. 
inv. 30.147 MO, f. 52-53. 
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expertize se încasa un comision (taxă). De asemenea, aviza 
contractele de export. Spre exemplu, în anul 1939, au fost avizate 
402 contracte de export, însumând 17 milioane kg de produse în 
valoare de 137 milioane lei. Pe plan intern au fost încheiate 430 de 
tranzacţii, respectiv 7 milioane kg de produse în valoare de 15,2 
milioane lei. Exporturile avizate de Bursă şi trecute prin Vama din 
Satu Mare se îndreptau prioritar spre ţările învecinate, dar şi spre 
Italia, Olanda, Belgia, Germania, Franţa, Danemarca, Palestina, SUA 
ş.a119. 

Anexarea Rusiei Subcarpatice în martie 1939 de către 
Ungaria şi ocuparea Poloniei în acelaşi an, au avut ca efect pierderea 
unor importante debuşeuri şi tăierea comunicaţiilor spre Europa 
Centrală. În anul 1940, Asociaţia Bursei număra doar 113 membri: 
80 de firme individuale, 12 firme sociale şi 21 de societăţi anonime. 
Ultimul document înregistrat poartă data de 28 august 1940, Bursa de 
Mărfuri din Satu Mare încetându-şi activitatea în contextul anexării 
Transilvaniei de Nord la Ungaria în urma Arbitrajului de la Viena din 
30 august 1940. 

Emil Tişcă a reuşit să grupeze în jurul acestei instituţii toţi 
factorii economici din judeţele Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, fapt 
ce a contribuit enorm la dezvoltarea vieţii comerciale şi industriale 
din această regiune. 
 În primăvara anului 1935, adunarea generală a Sfatului 
Negustoresc din Satu Mare îl alege cu unanimitate ca preşedinte pe 
Emil Tişcă. Acesta va încerca în această calitate să soluţioneze 
disensiunile dintre comercianţii locali cu intenţia de a „închega într-
un mănunchiu pe toţi comercianţii cu aspiraţii atât de opuse, cari 

                                                

119 ANSM, fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, seria Bursa de 
Mărfuri, Istoricul instituţiei (Bujor Dulgău - manuscris), f. 2. 
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paralizau orice acţiune binevoitoare şi sănătoasă” 120. Datorită 
numărului mare de atribuţii şi demnităţi pe care le avea, Tişcă este 
nevoit să se retragă de la conducerea Sfatului, însă a fost ales cu 
unanimitate ca preşedinte de onoare pe viaţă al Sfatului Negustoresc 
din Satu Mare. 
 În anul 1936 Emil Tişcă a fost ales de către adunarea generală 
a Corpului contabililor experţi şi autorizaţi ca preşedinte, calitate pe 
care o va deţine până în anul 1940121, însă activitatea sa în cadrul 
acestei instituţii este mult mai veche, presa vremii semnalând 
prezenţa sa la 7 februarie 1932 la Adunarea generală a Corpului 
Contabililor122. În calitate de preşedinte a organizat Casa de 
Depuneri şi împrumut a corpului şi a intervenit pe lângă toate 
instituţiile publice din judeţul Satu Mare ca verificările contabile şi 
toate expertizele să fie efectuate în primul rând de membrii acestui 
corp. De asemenea, a organizat mai multe conferinţe de specialitate 
pentru creşterea nivelului profesional al contabililor. 
 Discuţiile cu privire la alegerea unei noi conduceri a Camerei 
de Muncă din Satu Mare s-au intensificat în primăvara anului 
1933123. În adunarea generală de constituire din 7 mai 1933, Emil 
Tişcă a fost ales cu unanimitate de voturi primul preşedinte al 
Camerei de Muncă din Satu Mare124. Datorită faptului că acesta a 
condiţionat alegerea sa de anumite „postulate în favoarea blocului 
românesc, cari însă nu au fost respectate de către blocul 
minorităţilor” 125, în cursul aceluiaşi an, şi-a înaintat demisia de la 
                                                

120 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 53-54. 
121 Idem, f. 54. 
122 „Gazeta Sătmarului”, nr. 63, 10 februarie 1932. 
123 Idem, nr. 90, 7 mai 1933. 
124 Idem, nr. 91, 21 mai 1933.  
125 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 55. 
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conducerea acestei instituţii. În legătură cu această demisie, redăm în 
continuare un articol referitor la acest subiect care include şi textul cu 
motivaţia demisiei lui Tişcă din funcţia de preşedinte al Camerei. 
  „Deşi am accentuat în aceste coloane cu fiecare ocazie, că 
felul în care a fost contemplată de legiuitor organizarea Camerelor 
de muncă, punându-se în aceiaşi oală cele două tabere opuse: a 
patronilor şi a muncitorilor este o anomalie, - totuşi pentru a putea 
apăra interesele muncitorilor, am căutat a sprijini înfiinţarea la Satu 
Mare a acestei camere, dându-le tot concursul nostru pentru 
punerea ei în picioare şi consolidarea ei. 
 Spre cea mai mare surprindere a noastră constatăm azi 
faptul trist, că tocmai aceia, care ar fi avut mai mare interes ca să o 
sprijinească şi să-i dea viaţă şi posibilitate de existenţă, au sabotat-o 
de la început, atacând-o astfel în chiar existenţa ei. 
 Este de altcum cunoscută campania de sabotare a Camerei, 
dusă deoparte de reprezentanţii de azi ai guvernului, iar pe de altă 
parte de muncitorii şi angajaţii comerciali socialişti, care formează 
majoritatea Camerei şi care au făcut din această Cameră o uficină a 
partidului socialist în care sentimentele şi doleanţele româneşti sunt 
complet desconsiderate, căci toate discuţiile merg cu adresa de 
tovarăş (elvtárs), iar sentimentele şi doleanţele româneşti sunt 
complet desconsiderate. 
 Era evident că în această atmosferă, orice Român care se 
respectă, nu putea să se preteze a juca în această atmosferă rolul de 
umplutură şi demisia demonstrativă în bloc, atât a preşedintelui cât 
şi a celorlalţi reprezentanţi ai blocului românesc din toate secţiile au 
fost răspunsul cel mai corect ce s-a putut da acelora care cred că 
instituţiile de stat româneşti se pot transforma în nuclee comuniste 
sau socialiste. 
 Felicităm călduros atitudinea atât de demnă şi românească a 
preşedintelui Emil Tişcă şi a tuturor membrilor români din Cameră 
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şi declarăm că suntem alături de ei în această frumoasă manifestaţie. 
 Pentru orientarea publicului cetitor dăm în cele următoare 
textul adresei de demisie a preşedintelui Emil Tişcă: 
 „M ă refer la demisiunea mea înaintată Dv. cu data de 10 
Mai a.c., pe care în urma promisiunilor Comitetului de Direcţie am 
ţinut-o în suspensie în speranţa unei posibilităţi de colaborare 
rodnică şi a unei munci intense în scopul consolidării şi prosperărei 
acestei Camere, cu a cărei conducere aţi binevoit a mă onora. 
 Spre cel mai mare regret al meu sunt nevoit a constata că 
prevederil mele s-au adeverit în întregime. 
 Evenimentele petrecute în scurtul timp de când am onoarea 
a conduce această Cameră, certurile continue pe chestiuni pur 
personale, desconsiderarea completă a elementului românesc 
alcătuitor de stat, jignirea sentimentelor noastre naţionale, 
dezaprobarea preşedintelui general al Dv. şi tinderea pentru 
reducerea rolului preşedintelui la un simplu înregistrator al 
maşinei Dv. de votat, neluarea în considerare a doleanţelor minime 
ale blocului românesc, nerespectarea proporţiei stabilite în 
propunerile de numire a diferitelor delegaţiuni, - aşa spre exemplu 
în Consiliul de Administraţie al Casei Cercuale din 16 delegaţi 
propuşi, aţi propus numai un român, număr pe care cu mare 
greutate l-aţi majorat la 3, iar pentru cei din provincie şi mai rău, - 
m-au convins pe deplin, că felul de gândire, de judecată şi de 
procedare de către majoritatea acestei Camere nu corespunde nici 
intenţiunilor legiuitorului, nici cerin ţelor unei colaborări 
armonioase spre binele şi progresul acestei instituţiuni atât de 
importantă, iar disarmonia diferitelor grupări şi antagonismele 
între membrii sunt atât de mari, încât posibilitatea unei conlucrări 
armonice este exclusă, - pierzându-se timpul scump disponibil în 
discuţiuni eterne, de interese personale, astfel că această Cameră 
de fapt este incapabilă de muncă. 
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 În consecinţă, Vă rog Domnule Vicepreşedinte, a lua notă 
că nu mai înţeleg a lucra în actuala formaţie şi mentalitate a 
Camerei, şi îmi rezerv dreptul de a sesiza autorităţile superioare 
despre situaţiunea de fapt. Emil Tişcă” 126. 

În urma demisiei lui Emil Tişcă din funcţia de preşedinte al 
Camerei de muncă din judeţul Satu Mare, a fost ales preşedinte dr. 
Eugen Bota, inginer, directorul Uzinei electrice a municipiului. În 
postul de secretar general al Camerei a fost numit avocatul Ştefan 
Anderco127. 
 La 23 noiembrie 1934, Emil Tişcă a fost ales cu unanimitate 
de voturi ca preşedinte al Casei asigurărilor sociale din Satu Mare, 
anterior acestei numiri având calitatea de membru în consiliul de 
administraţie al acestei instituţii. Şi de această dată el s-a implicat 
profund în activitatea acestei case, înaintând mai multe memorii către 
Ministerul Sănătăţii şi ocrotirii sociale în care arăta problemele cu 
care se confruntă această zonă, insistând pentru construirea unui 
palat al asigurărilor la Satu Mare în care să funcţioneze Casa cercuală 
şi un spital la Baia Mare. Rezultatul acestor demersuri s-a concretizat 
prin alocarea în bugetul anului 1935/1936 a sumei necesare pentru 
construcţia Spitalului din Baia Mare care s-a şi construit, iar în 
bugetul anului 1936/1937 s-a inclus suma de 7.000.000 lei pentru 
construcţia Palatului Casei cercuale, însă clădirea nu s-a mai 
construit datorită schimbărilor survenite pe scena internaţională. 
 Din anul 1935, Emil Tişcă a fost numit membru în adunarea 
generală a Casei Centrale a asigurărilor sociale. 

 

 
 

                                                

126 „Gazeta Sătmarului”, nr. 93, 17 iunie 1933; sublinerea aparţine autorilor. 
127 Idem, nr. 94, 1  iulie 1933. 
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Aeroportul Satu Mare 

 
 

Tot la iniţiativa lui Emil Tişcă s-a construit şi aeroportul din 
Satu Mare. În octombrie 1936 s-a început întocmirea planului şi 
devizului pentru construirea aeroportului Satu Mare128. Lucrările au 
fost adjudecate de către ing. Liteanu129. Aeroportul Satu Mare, unul 
din cele mai vechi aeroporturi din România, a fost înfiinţat la 15 
octombrie 1936 printr-un Decret Regal, pe o suprafaţă de 600 x 600 
metri, pe actualul amplasament al aeroclubului Samus. La 8 septembrie 
1937 s-a inaugurat la Satu Mare un aeroport modern, prilej cu care a 
avut loc şi un miting de aviaţie, organizat de către Ministerul Aerului 
şi Marinei 1937130. Au fost prezente autorităţile locale, dar şi distinşi 
aviatori, între care s-a distins prezenţa lui Max Manolescu, care a dat 
dovadă de un curaj deosebit în executarea unor „figuri”131.  

Presa centrală de specialitate relata astfel evenimentul: „La 8 
Sept. s-a inaugurat la Satu Mare, un aeroport modern, cu care prilej a 
avut loc şi un meeting de aviaţie, organizat de Ministerul Aerului şi 
Marinei. Beneficiile realizate de pe urma acestui meeting au fost 
destinate construcţiei aerogării locale”132. 

Un an mai târziu a fost finalizată construcţia hangarului şi a 
aerogării, iar în anul 1938, după deschiderea oficială, primul avion 
care a aterizat pe noul aeroport a fost de tipul Junkers 34, efectuând 
un zbor pe ruta Cluj-Satu Mare-Oradea-Cluj.  
                                                

128 Idem, nr. 164, 18 octombrie 1936. 
129Idem, nr. 165, 25 octombrie 1936. 
130 *** În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul 
Satu Mare (1933-1937), Satu Mare, 1938, p. 82. 
131 „Gazeta Sătmarului”, nr. 206, 12 septembrie1937. 
132 „România aeriană”, Bucureşti, nr. 10, octombrie 1937. 
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Emil Tişcă inspectând stadiul lucrărilor de la Aeroport 

 
 

Primul avion aterizat pe Aeroportul din Satu Mare 
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Până în anul 1940 pe noul aeroport au operat avioane ale 
companiei LARES (Liniile Române Aeriene Exploatate de Stat), cu 
zboruri zilnice de pasageri, marfă şi poştă. În anul 1946 aeroportul se 
redeschide timp de trei ani, iar apoi, după ce rămâne închis timp de 
nouă ani, se redeschide o dată cu înfiinţarea companiei TAROM133. 
 

         

 

      

 

           

 
 

                                                

133 Informaţii şi imagini oferite de Aeroportul Satu Mare prin bunăvoinţa d-lui 
Claudiu Sulea, director de marketing al acestei instituţii. 
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Emil Tişcă şi viaţa culturală sătmăreană 

 
 

Am văzut deja implicarea lui Emil Tişcă în edificarea acelui 
atât de aşteptat, şi atunci!, Palat Cultural la Satu Mare. Poate că una 
dintre cele mai importante funcţii dobândite la Satu Mare, 
edificatoare pentru timpul petrecut la Satu Mare este cea de prim-
secretar general al Uniunii societăţilor culturale şi patriotice din 
judeţul Satu Mare”134. 

O altă realizare a lui Emil Tişcă a fost publicaţia „România de 
nord”, care a apărut la Satu Mare între 1925-1929. Apărea în fiecare 
duminică, redactor responsabil fiind la început Traian Burcuş, iar 
după aceea dr. Ştefan Cherecheş, urmat de dr. Lucian Bretan. Acest 
„organ de propagandă naţională” încerca realizarea unei armonii 
sociale între intelectuali şi ţărani în cadrul instabilităţii economice, 
lupta pentru progresul economic şi întărirea conştiinţei naţionale. 
Între colaboratorii publicaţiei remarcăm numele unor intelectuali de 
marcă sătmăreni, mulţi dintre ei prieteni ai lui Emil Tişcă: Gheorghe 
Dragoş, Ioan Grecu, Luca Ilieş, Eftimie Pandrea, I. Roman, A. 
Sâmtion, dr. Eugen Seleş, ing. Flaviu Şuluţiu135.  

În 19 octombrie 1927 s-a constituit Legiunea Română la Satu 
Mare, sub conducerea lui Emil Tişcă ajutat de prof. Gh. Dragoş, un 
alt braşovean ajuns pe plaiurile Sătmarului, despre care am vorbit 
deja. 

 

                                                

134 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 47. 
135 Nae Antonescu, Bibliografia presei româneşti sătmărene, vol. XI-XII, 1994-
1995, pp. 377-378. 



Caietele liberale s ătmărene – I – EMIL TIŞCĂ (1881-1965) 

 75 

 
 

Emil Tişcă între ofiţerii de rezervă sătmăreni 
 
Prima întâlnire a Legiunii era prevăzută pentru 23 octombrie, 

fiind invitat gen. Traian Moşoiu136; a fost vorba de o mare 
întrunire137. Invitarea generalului Moşoiu nu credem că a fost 
întâmplătoare, întrucât, după cum am văzut, mama lui Emil Tişcă s-a 
născut în familia Moşoiu, o familie care a dat neamului câteva 
personalităţi de prim rang138. 

După înfiinţarea Legiunii române, „România de Nord” a 
devenit organul de presă al acesteia. De altfel, cei care au pus bazele 
Legiunii române la Satu Mare erau „lucrători” la „România de 
Nord”: Traian Burcuş, Gheorghe Dragoş şi Emil Tişcă. 

Am remarcat în această publicaţie o sumedenie de 
pseudonime: Delamunte (probabil pseudonimul lui Gheoghe Dragoş), 
Planton, Grănicerul, Lux, Cronicar, Santinela, Detectiv, Inter, 
                                                

136 „Satu Mare”, nr. 43, 23 octombrie 1927. 
137 Idem, nr. 44, 30 octombrie 1927. 
138 Vasile Lechinţan, Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918), Cluj-
Napoca, 2003, p. 222. 
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Aviator, Fulger, I. Revereandă, Observator, Miliţian, Princz, I. Şperţ, 
Mercur Romanescu, Martiru Asunta, Dr. Felix, Confucius, Bombă 
Ionică, N. Scrutator, Icarus, Nae Sgîitu, I. Ghilotină, Neronius, 
Permanent, Vasile Retevei şi lista ar putea continua. Din acest motiv 
este foarte dificil de identificat autorii multor articole. 

 

          

 
 

Primul număr (festiv) al „României de Nord” 
şi anunţul privind înscrierile în „Legiunea română” 
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Din exemplarele consultate de noi am identificat următoarele 
articole semnate de Emil Tişcă: 1 Decembrie şi Legiunea Română139, 
Economie – Finanţe. Ardealul Financiar până la Unire140, 
Organizarea financiară a Legiunilor Cehoslovace141, Gânduri de 
Crăciun142, Uzura143, Bani ieftini144, Din nevoile agriculturii 
noastre145, Ziua Învierii146, Stabilizare[a] şi urmările ei147, în acelaşi 
număr apare nesemnat articolul Cum trebuie să se folosiască sătenii 
de instituţiile Statului148, presupunem însă că tot Emil Tişcă este 
autorul.  

Amintim aici câteva articole semnate cu pseudonim, al căror 
conţinut ne îndeamnă însă să credem că i-ar aparţine tot lui Emil 
Tişcă. Astfel, sub semnătura “Cronicar” a apărut articolul Haosul 
economic149, un articol semnat “Legiunea română”, apare cu titlul 
Bani eftini pentru săteni. Organizarea băncilor populare150. Sub 
semnătura “I. Eclipescu-Tisa” a apărut articolul Bugetul oraşului şi 
Conservatorul de muzică151, un altul, semnat “Bran”, Să luăm 
aminte152,  şi, în fine, un articol semnat “Comerciant”, intitulat 
Învăţături dela congresul comercianţilor 153.  

 

                                                

139 „România de nord”, Satu Mare, nr. 1, 1 decembrie 1927. 
140 Ibidem. 
141 Idem, nr. 2, 22 decembrie 1927. 
142 Ibidem. 
143 Idem, nr. 2,14 ianuarie 1928. 
144 Idem, nr. 3, 31 ianuarie 1928. 
145 Idem, nr. 6, 16 martie 1928. 
146 Idem, nr. 8, 14 aprilie 1928. 
147 Idem, nr. 10, 17 mai 1928. 
148 Idem, nr. 10, 17 mai 1928. 
149 Idem, nr. 11, 8 iunie 1928. 
150 Idem, nr. 7, 1 aprilie 1928. 
151 Idem, nr. 1, 16 ian. 1929. 
152 Idem, nr. 1, 16 ian. 1929. 
153 Idem, nr. 8, 3 mai 1929. 
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„Bani ieftini”, articol scris de Emil Tişcă 
 

Emil Tişcă a fost cel care a strâns rândurile cadrelor aflate în 
rezervă, reuşind să pună bazele Uniunii Ofiţerilor de rezervă. În 
calitate de preşedinte al acesteia la 24 ianuarie 1934 face un apel 
pentru ca Uniunea să adere în bloc la Mişcarea Antirevizionistă154. 
Zvonurile privind vremurile negre care aveau să se abată asupra 
României Mari circulau încă de la începuturile deceniului patru, 
astfel că intelectualitatea a hotărât înfiinţarea Ligii Anti-revizioniste. 
Emil Tişcă deţinea funcţia de vicepreşedinte al Ligii la Satu Mare. La 
28 mai 1933 avusese loc un mare miting antirevizionist în Satu Mare. 
Emil Tişcă, alături de alţi reprezentanţi de marcă ai societăţii 
sătmărene, s-a adresat mulţimii prezente155. 

S-a vorbit puţin despre preocupările din domeniul sportiv ale 
lui Emil Tişcă. El conducea Secţia de tenis a Clubului Olimpia, 
„reuşind să grupeze în jurul steagului Olimpiei toţi jucătorii români 
din oraş”; secţia se constituise la 4 mai 1933, sub conducerea lui 

                                                

154 „Gazeta Sătmarului”, nr. 113, 28 ianuarie 1934. 
155 Idem, nr. 92, 3 iunie 1933. 
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Emil Tişcă; se spera că „terenul de tenis va oferi membrilor săi o 
distracţie nu numai foarte plăcută, ci şi interesantă” 156. Adunarea 
generală a societăţii sportive Olimpia – CFR din 18 iunie 1933 a ales 
conducerea clubului pentru anul sportiv 1933-1934. Emil Tişcă a fost 
reales preşedinte al secţiei de tenis157. 
 Am văzut că Emil Tişcă devenise membru pe viaţă al 
„Astrei” încă din perioada năsăudeană a vieţii. A păstrat legătura vie 
cu „Asociaţiunea” şi la Satu Mare. Astfel, Despărţământul „Astrei” 
din judeţul Satu Mare i-a delegat pe dr. Eugen Seleş şi Emil Tişcă 
pentru a participa la adunarea generală convocată în zilele de 8-11 
septembrie 1933 la Braşov. Delegaţii sătmăreni vor propune adunării 
generale, ca în anii următori „Astra” să ţină adunările sale generale 
numai în unul din oraşele dinspre frontiera ungară urmărind scopul 
de a transforma aceste adunări în serbări ale culturii naţionale, acolo 
unde mai mult se simte nevoia158. 

 

                                                

156 Idem, nr. 89, 13 aprilie 1933; Idem, nr. 90, 7 mai 1933. 
157 Idem, nr. 94, 1 iulie 1933. 
158 Idem, nr. 99, 10 septembrie 1933. 
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Un liberal de frunte 

 
 

După cum se ştie la 7 noiembrie 1928 s-au desfăşurat 
lucrările Congresului judeţean al P.N.L. Satu Mare, eveniment de 
mare însemnătate la vremea respectivă. În cuvântul său, preşedintele 
dr. Teofil Dragoş a mulţumit pentru încrederea pe care o au cei din 
judeţ în destinele acestui partid istoric. Un reprezentant al ţăranilor 
declară că „nu regretă înscrierea în partidul liberal deoarece 
guvernările liberale ce s-au succedat la conducerea ţării, deşi nu au 
promis nimic, au avut grijă de ei fără să-l aţâţe la ură contra altora”.  

În urma dezbaterilor, la conducerea partidului au fost aleşi 
următorii: Teofil Dragoş – preşedinte, Ioan Tibil şi Aurel Dragoş – 
vicepreşedinţi, Ştefan Cherecheş – secretar general şi Emil Tişcă – 
casier159.  

 

 
 

Casier al P.N.L. Satu Mare 

                                                

159 Idem, nr. 4, 7 noiembrie 1928; Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, op. cit. 
p. 53. 
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Iată deci că lui Emil Tişcă i s-a încredinţat o funcţie deosebit 
de importantă în formaţiunea liberală sătmăreană. În 1936 funcţia de 
casier era deţinută de Ioan Ursu (director al Institutului de Credit 
Agricol, viceprimar al municipiului Satu Mare câţiva ani din timpul 
„marii guvernări liberale”), Emil Tişcă fiind în acel an casier-şef al 
formaţiunii liberale160.  

Pentru alegerile locale din 14 martie 1930, Emil Tişcă 
candidează pe lista P.N.L. la Poziţia nr. 5161.  

 

 
 

Candidat la alegerile „comunale” 
 
Emil Tişcă a avut o activitate remarcabilă în cadrul Cercului 

de Studii al P.N.L. Satu Mare. Cercul s-a constituit la 1 septembrie 
1930 în urma hotărârii organizaţiei local a P.N.L., „cu scopul de a 
studia prin diferiţii săi oameni de specialitate, problemele mai 
importante ale oraşului, judeţului, precum şi chestiuni de interes 
general”162. Periodic erau organizate conferinţe tematice susţinute de 

                                                

160 Tankóczi Gyula, op. cit., p. 141. 
161 „Gazeta Sătmarului”, nr. 6, 13 martie 1930. 
162 Idem, nr. 3 (41)/5 sept. 1931. 
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personalităţi ale vieţii liberale precum Flaviu Şuluţiu, Vasile Gheţie, 
Felician Zaciu, Ştefan Cherecheş, Emil Tişcă, Aurel Simtion, I. 
Dâmboianu, Octavian Ardelean ş.a. La sfârşitul conferinţelor urmau 
dezbateri asupra problemelor prezentate, contribuind la lămurirea 
diferitelor detalii. Unele conferinţe erau publicate în diferite reviste 
din ţară, iar presa locală, din Cluj sau Bucureşti, a apreciat activitatea 
acestui cerc. Emil Tişcă a susţinut mai multe conferinţe pe teme 
economico-financiare, un domeniu pe care-l stăpânea foarte bine, 
reuşind să atragă şi să formeze mulţi tineri în jurul său (spre exemplu 
o conferinţă cu tema „Criza agriculturii”, un subiect foarte sensibil în 
plină criză economică, când lucrările de aplicare a Reformei agrare 
din 1921 erau încă nefinalizate, iar problemele micilor proprietari cu 
sistemul bancar erau de notorietate). 

El participa cu regularitate la aceste întâlniri. Chiar dacă nu 
prezenta de fiecare dată vreo temă anume, era foarte atent şi activ la 
dezbaterile ulterioare. Spre exemplu, în data de 22 octombrie 1931 a 
avut loc o nouă întâlnire a cercului de Studii. A conferenţiat Ioan 
Ursu cu tema „Capitalism şi socialism”, iar apoi au avut loc dezbateri 
asupra temei şi intervenţii din partea lui Simtion, Tişcă, Dâmboianu 
ş.a.163. 

În zilele de 25 şi 26 octombrie 1931 fruntaşi ai P.N.L. Satu 
Mare s-au deplasat în comunele din zona Oaşului pentru întâlniri cu 
simpatizanţii partidului (Ştefan Cherecheş, Emil Tişcă, Octavian 
Ardelean, Ioan Ursu)164. 

P. N. L. a dus în toamna anului 1933 o activă campanie de 
răsturnare a guvernului. Filiala sătmăreană a organizat o grandioasă 
manifestaţie la Mădăras şi Negreşti. Printre liderii liberali prezenţi la 

                                                

163 Idem, nr. 10 (48)/28 octombrie 1931; Idem, nr. 88/8 februarie 1933. 
164 Idem, nr. 10 (48), 28 octombrie 1931. 
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8 octombrie 1933 la manifestarea organizată de P.N.L. pentru toate 
localităţile din zona Mădărasului a fost şi Emil Tişcă165. 

 

                                                   
 

Activitatea lui Emil Tişcă la Cercul de Studii al P.N.L. 

                                                

165 Idem, nr. 102, 22 octombrie 1933. 
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A făcut parte din prima Comisie interimară a judeţului Satu 
Mare, numită prin deciziile nr. 3673-1934 şi 6105-1934, alături de: 
dr. Ioan Pogăciaş (avocat, fost prefect), pr. Ioan Tarţia, dr. Vasile 
Şuta, pr. Romul Ciontea, etc. Această comisie a funcţionat între 26 
martie 1934-23 mai 1935. În martie 1934 a depus jurământul în 
calitate de membru al Comisiei interimare a municipiului Satu 
Mare166. 

La Congresul P.N.L. din 30 mai 1935, desfăşurat la Satu 
Mare, Emil Tişcă a fost ales în delegaţia permanentă, făcând parte 
din Birou, alături de: Valer Pop, Aurel Dragoş, dr. Aurel Nistor, dr. 
Octavian Ardelean167, având funcţia de casier168. 

 

    
 

1935, noua conducere a P.N.L. Satu Mare 
 

Emil Tişcă s-a aflat printre membrii componenţi şi ai celei de 
a doua Comisii interimare, de data aceasta alături de: protopop 

                                                

166 Idem, nr. 117, 25 martie 1934. 
167 Idem, nr. 142, 30 mai 1935. 
168 Idem, nr. 143, 12 iunie 1935. 
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Adrian Lupan, pr. Vasile Chira, pr. Pompiliu Tămaş, etc. Această 
comisie fusese aleasă în 23 mai 1935 şi a funcţionat, cu mandatul 
reînnoit din 4 în 4 luni, până la 11 septembrie 1937169. Şi în 1936 
Emil Tişcă se număra printre consilierii judeţeni170. 

 
 
 

                                                

169 *** În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul 
Satu Mare (1933-1937), Satu Mare, 1938, p. 98. 
170 Horia I. Gheorghiţă, op. cit., p. 47. 
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Protectorul ortodoxiei sătmărene 

 
 

Începând cu anul 1920, în oraşul Satu Mare ia fiinţă şi o 
parohie ortodoxă, formată la început din funcţionari veniţi în aceste 
locuri după Marea Unire, ofiţeri, subofiţeri şi alte persoane cu 
diferite răspunderi. Primul paroh slujitor a fost preotul militar 
Meletie Răutu171. 

Când vine Emil Tişcă la Satu Mare, ortodocşii din oraş erau 
păstoriţi de părintele Meletie, slujbele religioase ţinându-se într-o 
capelă instalată în incinta Palatului C.F.R., după ce înainte această 
capelă funcţionase în localul unei şcoli.  

Personalitate remarcabilă, cu activitate prodigioasă dar puţin 
cunoscută, preotul militar Meletie Răutu (Răuţu apare în alte 
documente) s-a născut în 12 februarie 1858 în comuna Zlătunoaea 
(jud. Botoşani). A terminat Seminarul Socola din Iaşi în anul 1884. 
Cu leafa de cântăreţ bisericesc a urmat studii de medicină şi muzică. 
A funcţionat multă vreme ca maestru de muzică la Dorohoi, dar paşii 
vieţii îl vor purta şi la Râmnicu-Vâlcea. 

A luptat din 1916 în calitate de confesor al brigăzii 3 roşiori, 
fiind distins cu „Crucea comemorativă” de război, cu „Coroana 
României” în grad de ofiţer, iar pe tărâm bisericesc cu „Răsplata 
muncii” clasa întâi. Pe plaiurile sătmărene a venit în 1919, o dată cu 
trupele române, fiind preot militar. A primit aprobarea de a înfiinţa 
parohie în municipiul Satu Mare în 25 noiembrie 1920, tot atunci 
înmânându-i-se şi sigiliul parohiei cu hramul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”. Sub păstorirea sa au fost demarate lucrările de 
                                                

171 Istoricul protopopiatului ortodox Satu Mare, întocmit de pr. Ioan Ţolescu, 
1973, p. 7. 
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construcţie a primei biserici ortodoxe din oraşul Satu Mare. La 
repausarea sa, în 1939, aceasta se afla deja adăpostită sub acoperiş172. 

 

    
 

pr. Meletie Răutu şi sigiliul din 1920 al parohiei ortodoxe Satu Mare 
 

Documentele parohiei ortodoxe Satu Mare I dovedesc 
importanţa pe care a avut-o Emil Tişcă în cadrul comunităţii 
ortodoxe sătmărene din anii 1925-1940, prima parte a legăturii sale 
cu Sătmarul. A fost epitrop-casier, apoi chiar prim-epitrop; aceste 
funcţii trebuie înţelese în chiar sensul pe care cuvântul epitrop îl are 
în limba română: „administrator al unui bun, în special al averii unei 
biserici”.  

 

                                                

172 Viorel Câmpean, Amintirea unui vrednic păstor sufletesc, părintele Meletie 
Răutu, în „Candela Sătmarului”, Satu Mare, an I, nr. 1, Satu Mare, martie 2009, p. 
39; Idem, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Satu Mare, 2010, pp. 42-45; Horia 
I. Gheorghiţă, op. cit., pp. 88-89, 143-144. 
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Emil Tişcă, epitrop casier şi prim epitrop 
 
În perioada interbelică epitropii parohiei ortodoxe din 

municipiul Satu Mare erau personalităţi de vază ale judeţului. 
Exemplificăm cu câteva nume din anul 1938: col. Simion Coman 
(prefectul militar al judeţului), avocatul Ilie Cocea, Gavrilă Păuşan 
(şeful Poliţiei), Ioan Ursu (fost viceprimar al municipiului), Mircea 
Sorescu (director de spital)173. Între aceşti apropiaţi ai bisericii, Emil 
Tişcă s-a detaşat prin sprijinul său necontenit. 

La sfârşitul anului 1932 Emil Tişcă este solicitat de 
protopopul Meletie Răutu pentru „limpezirea situaţiunii băneşti a 
Cassei Parohiei”. După aceea Emil Tişcă va prelua casieria; ulterior 
va prelua frâiele edificării visatului lăcaş de rugăciune. Gestiunile de 
sfârşit de an întocmite de Emil Tişcă pot servi şi astăzi cu succes de 
model întru realizarea unei contabilităţi desăvârşite. 

Dar, privind activitatea lui Emil Tişcă pe pământ bisericesc, 
ar fi mai potrivit să-i dăm cuvântul chiar lui: „În tot timpul cât am 
stat la Satu Mare am sprijinit din toate puterile mele biserica mea 
ortodoxă din Satu Mare, fiind ales de primepitrop al ei, iar mai târziu 
de membru în marele Consiliu Central bisericesc din Bucureşti şi în 
Colegiul electoral pentru alegerea episcopilor şi archimandriţilor 

                                                

173 Arhiva Parohiei Ortodoxe Satu Mare I. 



Caietele liberale s ătmărene – I – EMIL TIŞCĂ (1881-1965) 

 89 

metropoliţi, participând astfel la alegerea alor 16 episcopi şi 
metropoliţi.  

 

 
 

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” în timpul construcţiei 
 

Simţind lipsa mare a unei biserici catedrale ortodoxe în Satu 
Mare, împreună cu harnicul şi neobositul preot ortodox al 
Sătmarului, protopopul Ioan Rujdea, am întocmit împreună planul de 
lucru, atât pentru strângerea fondurilor cât şi pentru efectuirea 
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planurilor, îngrijind mai întâi pentru aprobarea de la primărie a unui 
teren corespunzător acestei opere monumentale. 

După multe alergări şi străduinţe, am ajuns să ne vedem 
înfăptuit idealul nostru cel mai arzător, o monumentală operă a 
arhitecturii, mulţumită planurilor arhitectului bucureştean Liteanu, 
care aşezată în cel mai frumos loc, face fala şi mândria oraşului. 

Pentru clădirea acestei monumentale opere, pe lângă marea 
muncă depusă în pregătirea planurilor şi a lucrărilor de edificare şi 
controlul lor, precum şi adunarea fondurilor necesare, am contribuit 
şi personal cu o foarte importantă sumă de lei 500.000 (valoarea unei 
frumoase case) precum şi cu un candelabru, demn de splendidul 
edificiu)” 174. 

Am mers pe urma candelabrului donat de Emil Tişcă şi am 
aflat că el a împodobit biserica „Adormirea Maicii Domnului” până 
prin anul 2000, când a fost înlocuit cu unul nou, astfel că cel vechi a 
fost donat la Mănăstirea din Chilia175. 

Donaţiile lui Emil Tişcă pot fi lesne urmărite în registrele de 
casă păstrate în Arhiva parohiei ortodoxe Satu Mare I. Adăugăm însă 
la sumele în bani donate de el, ori de amici ai săi sau conducători de 
instituţii cu anumite obligaţii la Emil Tişcă, timpul pe care 
„bancherul din provincie” l-a dăruit comunităţii sale de credinţă. 

Prezentăm în continuare succinte informaţii despre 
protopopul Ioan Rujdea (Ruşdea, în unele documente), cel care a 
colaborat atât de bine cu Emil Tişcă, dăruind împreună ortodocşilor 
sătmăreni acest monument bisericesc. Născut în 1901 la Poşaga de 
Jos (Turda), a absolvit Liceul „Gheorghe Bariţiu” din Cluj, iar în 
1926 teologia la Oradea.  

                                                

174 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 47-48. 
175 Informaţie primită de la părintele proin-protopop Alexandru Tincu. 
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Protopopul Ioan Rujdea şi sigiliul 
 

 Între 1924-1926 a fost secretar al Episcopiei Ortodoxe din 
Oradea. În 1926 ajunge la Satu Mare, ajutându-l întru slujire pe pr. 
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Meletie Răutu. Va preda religie la Liceul „Mihai Eminescu” şi la cel 
Forestier din Satu Mare. În anul 1932 a reuşit să aducă pe seama 
credincioşilor ortodocşi din Lazuri biserica de lemn din Poşaga, 
despre care tradiţia spune că aparţinea lui Cloşca. Din 1937 a fost 
ales protopop titular. A slujit la Satu Mare până în 1941, remarcându-
se prin sprijinul acordat culturii sătmărene, fiind membru activ al 
„Astrei” şi al Ligii Culturale. Multe dintre cuvântările şi 
comunicările sale au fost tipărite. A organizat mai multe parohii 
ortodoxe în ţinutul Sătmarului. După tristele evenimente din toamna 
anului 1940 s-a stabilit la Cluj, fiind expulzat în 10 ianuarie 1941, 
după ce militase chiar la Budapesta pentru drepturile Bisericii 
Ortodoxe Române din Maramureş. 

Trebuie spus că relaţiile lui Emil Tişcă cu protopopul Meletie 
Răutu nu au fost tot timpul foarte bune. Cu merite deosebite întru 
revigorarea ortodoxiei în Sătmar, părintele Meletie îşi dorea 
construirea unei biserici monumentale, îmbinând elemente din 
arhitectura mai multor lăcaşuri de cult ortodoxe de pe întreg 
cuprinsul României. Soluţia dorită de părinte nu a găsit partizani nici 
printre epitropi, nici printre credincioşi; lucrările la lăcaşul atât de 
dorit vor fi demarate cu adevărat abia după anul 1937, când are loc 
pensionarea părintelui Meletie şi numirea ca protopop a părintelui 
Rujdea. Documentele emise de „eroii” care au reuşit înălţarea acestei 
bijuterii arhitectonice care este biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” dovedesc seriozitatea lor, acribia cu care se emiteau şi 
invitaţiile la şedinţe arătându-ne cât de mult se respectau în acea 
perioadă oamenii care erau conectaţi la nevoile materiale şi spirituale 
ale comunităţilor pe care le conduceau sau, mai precis, le reprezentau. 

Influenţa de care se bucura dar şi greutatea funcţiei de prim-
epitrop este demonstrată şi de scrisorile expediate de către preotul 
Gavril Mărcuş, paroh la Horea (Urmaşii lui Horea, denumirea din 
acei ani a localităţii din apropierea Sanislăului). Acesta, negăsind 
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prea multă înţelegere la protopopii Răuţu şi Ignatie Borza (acesta 
funcţiona la Carei), apelează cu speranţe întru rezolvarea 
problemelor sale la Emil Tişcă176. 

 

 
 

 
 

Imagini de la solemnităţile din 25 octombrie 1937 

                                                

176 Arhiva Parohiei Ortodoxe Satu Mare I. 
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La 25 octombrie 1937, în prezenţa P.S.S. episcopului de 
Oradea, Nicolae Popovici, a avut loc sfinţirea temeliei catedralei 
ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare177. 

Sfinţirea bisericii a avut loc în iunie 1940, când Sătmarul 
făcea parte din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului. Eparhia 
aceasta fusese înfiinţată prin Jurnalul Consiliului de miniştri Nr. 
1874, din 14 Iulie 1937, publicat în Monitorul oficial Nr. 167 din 23 
Iulie 1937. Pe Emil Tişcă îl găsim, alături de părintele Rujdea şi alţi 
preoţi şi funcţionari cu posturi importante (directori de bancă, a 
minelor din Baia Mare, etc.), în Comisia de organizare a noii eparhii. 
Comisia a fost constituită la 30 august 1937 şi a funcţionat până la 12 
decembrie acelaşi an, când s-a întrunit prima adunare eparhială a 
Episcopiei Maramureşului, fiind alese forurile prevăzute de legea 
bisericească178. 

Ultimul document emis de parohia ortodoxă română din Satu 
Mare către epitropul Emil Tişcă, de care noi avem ştire, datează din 
29 iunie 1940, când i se înaintează o adresă de la Episcopia 
Maramureşului, împreună cu cererile antreprenorului Simion Taubert179. 

                                                

177 *** În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul 
Satu Mare (1933-1937), Satu Mare, 1938, pp. 82-83. 
178 *** Episcopia Ortodoxă a Maramureşului în primul an dela reînfiinţare (1 
septembrie 1937-1 septembrie 1938), Sighet, 1938, pp. 19-20. 
179 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române I Satu Mare. 
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Sprijinitor al muzicii corale 

 
 

Am văzut cum în perioada studenţiei Emil Tişcă a îndeplinit 
funcţia de cantor al ortodocşilor români din Budapesta. Cu siguranţă 
avea o voce frumoasă, plăcută şi, neîndoios, avea bucurie când îl 
slăvea şi în acest mod pe Dumnezeu. De altfel, vecinele sale din 
ultima perioadă a vieţii, doamnele profesoare Margareta Cornelia 
Irina Antoniu şi Maria Ity Cernea, ne-au confirmat presupunerile în 
acest sens. 

Tot în amintirile sale Emil Tişcă mărturiseşte o altă înfăptuire 
însemnată a sa: „Deodată cu clădirea catedralei ortodoxe s-au pus 
bazele unui cor al acestei catedrale, compus din funcţionari de la 
CFR, al cărui preşedinte am fost ales” 180.  

Cu ocazia sărbătoririi semicentenarului coralei bisericeşti de 
la „Adormirea Maicii Domnului” s-au păstrat momente de reculegere 
pentru cei ce au fost „trâmbiţe alese ale coralei” care au întreţinut 
suflarea credinţei ortodoxe, între aceştia fiind pomenit în primul rând 
numele lui Emil Tişcă181. 

Într-un articol intitulat „Ce e cu Şcoala de Muzică” autorul 
scoate în evidenţă rezultatele exemplare ale corului „Vasile Lucaciu” 
pe fondul unor neînţelegeri între Primăria Satu Mare şi Reuniunea de 
cântări „Vasile Lucaciu” cauzate de trecerea Şcolii de Muzică în 
administrarea Reuniunii. La propunerea lui Flaviu Şuluţiu, susţinută 
de Aurel Dragoş şi Emil Tişcă s-au continuat tratativele cu Primăria 

                                                

180 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 49. 
181 Istoricul parohiei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” (Satu Mare I), 
întocmit de prot. Ioan Ţolescu, 1973, p. 8. 
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în acest sens182. 
După depăşirea disputei cu Primăria Satu Mare, Reuniunea de 

cântări „Vasile Lucaciu” obţine rezultate tot mai apreciate. Cu ocazia 
zilei de 1 Decembrie a anului 1931, Reuniunea a prezentat un 
program deosebit dedicat acestei zile, în prezenţa tuturor 
oficialităţilor locale. Adunarea generală a reuniunii din 20 decembrie 
marchează predarea mandatului vechii conduceri a lui Augustin 
Ferenţiu şi alegerea unui nou comitet: Preşedinte de onoare – 
Augustin Ferenţiu; Preşedinte – Emil Tişcă; Vicepreşedinte – Silviu 
Tămaşiu; Casier – Aurel Pelle; Cenzori – Paul Cherecheş. În articol 
se preciza: „Noul preşedinte, dl. Emil Tişcă, aduce mulţumiri pentru 
încrederea acordată, promite că va munci pentru ridicarea nivelului 
artistic a Reuniunii şi promovarea bunei înţelegeri între membri. 
Propune să se dea o deosebită atenţie corului bisericesc şi de-a se 
reprezenta demn la toate serbările naţionale”183. 

Un impresionant concert coral de Bobotează al Reuniunii 
„Vasile Lucaciu” a avut loc sub conducerea dirijorului Adrian 
Demian, la capela ortodoxă română. Şi pentru că fusese recent ales 
un nou conducător, „tot în aceeaşi zi membri corului au sărbătorit pe 
noul preşedinte, dl. Emil Tişcă, a cărui activitate ne dă cele mai 
îndreptăţite speranţe asupra viitorului acestui cor”184. 

A fost un conducător foarte activ încă din primele zile ale 
mandatului dând un nou impuls activităţii. Astfel, în urma cererii 
Cercului Cultural Românesc, Emil Tişcă a luat măsuri pentru 
înfiinţarea unui cor al românilor de peste pod185. În acelaşi an s-a 
consemnat o frumoasă serbare dedicată zilei de 10 Mai cu 
participarea Corului „Vasile Lucaciu” sub conducerea lui Adrian 
                                                

182 „Gazeta Sătmarului”, nr. 3 (41), 5 septembrie 1931. 
183 Idem, nr. 57, 31 decembrie 1931. 
184 Idem, nr. 59, 13 ianuarie 1932. 
185 Idem, nr. 63, 10 februarie 1932. 
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Demian şi Emil Tişcă186. La scurtă vreme corul a onorat 
comemorarea evenimentelor de la Moftinul Mic – 15 mai 1932, 
pentru ca peste puţin timp să fie prezent la Baia Mare, într-un concert 
excepţional187. 

Un concert extraordinar a avut loc în seara zilei de 24 Iunie 
1933 la Bixad cu ocazia adunării generale a notarilor din întreg 
judeţul, despre care presa sătmăreană relata: „Arta alcătuirii 
programului, ansamblul plăcut şi ireproşabil al corului, preciziunea 
cu care a fost executat întreg programul, nuansarea perfectă a 
cântărilor, cu un cuvânt întreaga desfăşurare a programului a 
însufleţit atât de mult publicul ascultător, încât întreaga sală era într-
un delir de însufleţire şi manifestaţiile de plăcere ale publicului 
ascultător arătate prin aplauzele cari nu mai conţineau, a fost cea mai 
nimerită şi meritată mulţumire pentru munca neobosită atât a 
harnicului ei dirijor, cât şi a membrilor corului. Felicităm conducerea 
pentru felul norocos şi priceput cum înţelege să activeze această 
Reuniune şi îi dorim succese tot mai strălucite”188. 

În 9 martie 1934 corul român ortodox din localitate s-a 
transformat în Societatea Corală Română „Doina Sătmăreană”. Corul 
era condus în acel an de către profesorul Vladimir Pavelca189.  

În perioada 29-30 august 1936 a avut loc cel mai puternic 
concurs judeţean de coruri ţărăneşti – „Luna Sătmarului”. În urma 
acestui eveniment, profesorul Adrian Demian lansează la 4 
septembrie 1936 un apel tuturor corurilor din judeţ pentru a înfăptui 
„Asociaţia de coruri ţărăneşti din Sătmar”, prima organizaţie de acest 
gen din istoria mişcării corale locale. La 11 octombrie 1936, în sediul 
Conservatorului din Satu Mare, are loc adunarea de constituire în 
                                                

186 Idem, nr. 76, 11 mai 1932. 
187 Idem, nr. 77, 18 mai 1932; Idem, nr. 80, 8 iunie 1932. 
188 Idem, nr. 94, 1 iulie 1933.  
189 Idem, an VI, nr. 119, 22 aprilie 1934, p. 3. 
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prezenţa mai multor notabilităţi ale oraşului şi judeţului, printre care 
dr. Ştefan Benea, dr. Eugen Seleş (directorul Liceului „Mihai 
Eminescu” şi preşedintele „Astrei”), Emil Tişcă (directorul Băncii 
Româneşti şi preşedintele „Reuniunii de cântări Vasile Lucaciu”), 
Adrian Demian (directorul Conservatorului), Paul Benea (revizor 
şcolar şef al judeţului) ş.a. Adrian Demian este ales preşedinte al 
Asociaţiei. Acesta propune ca Emil Tişcă, „pentru meritele sale pe 
tărâm cultural, să fie ales preşedinte de onoare al Asociaţiei, ceea ce 
se primeşte prin vii şi puternice aclamaţii” 190. 

O legătură puternică a avut Emil Tişcă cu corul „Vasile 
Lucaciu”. Prezidat de Emil Tişcă acest cor a efectuat un scurt turneu 
la Şişeşti, Baia Mare şi Baia Sprie în zilele de 28 şi 29 iunie 1934, la 
manifestările organizate cu acest prilej fiind prezent şi Octavian 
Goga191. 

În 30 şi 31 ianuarie 1937, la iniţiativa Societăţii „Smetana” 
corul sătmărean a întreprins un turneu de succes în Cehoslovacia, 
concertând la Ujgorod şi Muncacevo (astăzi ambele localităţi aparţin 
Ucrainei). Delegaţia română era condusă de către reprezentantul 
prefecturii, Octavian Pop, Adrian Demian, dirijorul corului, Eugen 
Seleş, preşedintele Desp. Sătmar al „Astrei” dar şi „directorul 
corului” („preşedintele reuniunii”) Emil Tişcă. La banchetul de final, 
după discursul guvernatorului Hrabar, din partea Reuniunii de cântări 
„Vasile Lucaciu”, a răspuns, în limba franceză, Emil Tişcă, dând la 
sfârşit citire telegramelor trimise preşedintelui Beneş şi prim-
ministrului Hodssa192.  

 

                                                

190 Valentin Băinţan, Arta corală din Maramureş, Baia Mare, 1982, pp. 66-68. 
191 „Gazeta Sătmarului”, nr. 124, 1 iulie 1934. 
192 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente Adrian Demian, nr. inv. 
14.320 C-14.350C, Doc. Nr. 14.346 C; „Curentul”, Bucureşti, 17 februarie 1937. 
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Imagini cu corul „Vasile Lucaciu” 

 
Legătura lui Emil Tişcă cu muzica este demonstrată şi de 

faptul că a deţinut funcţia de preşedinte  al Conservatorului de 
muzică din Satu Mare.  
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La împlinirea unei jumătăţi de veac de viaţă 

 
 

Reproducem în textul nostru frumoasele urări făcute de 
prietenii săi la Satu Mare în fericitul moment al vieţii lui Emil Ti şcă, 
în ordinea în care apar în cuprinsul Caietului testamentar. Regăsim 
aici, în special, numele şi gândurile unor intelectuali din cercurile 
liberale sătmărene, încă o dovadă a ataşamentului lui Emil Tişcă 
pentru valorile şi principiile liberalismului. 

O prietenie frumoasă îl lega, credem, de Aurel Sâmtion, care 
presupunem că a avut ideea de a strânge laolaltă frumoasele rânduri 
aniversare şi care a deţinut la un moment dat funcţia de viceprimar al 
municipiului Satu Mare. Aurel Sâmtion era preşedinte general al 
Asociaţiei Micilor Industriaşi şi Comercianţi Români, asociaţie la 
care era preşedinte de onoare, alături de Flaviu Şuluţiu şi Emil 
Tişcă193. 

Acesta semnează, împreună cu soţia sa Olga, chiar o poezie 
pentru Emil Tişcă: 

„O aniversare 
 

Popasul tău, amice, e plin de poezie 
Distinse doamne, prieteni 

De ziua împlinirii a celor cinci decenii 
Urări vin să-ţi închine în plină veselie 

II 
Tu zeilor recunoştinţă şi slavă să le-aduci 
Asupra lor oprobiu n-ai dreptul să-l arunci 

                                                

193 „Gazeta Sătmarului”, nr. 113, 28 ianuarie 1934. 
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Puterile vieţii, eu văd, le stăpâneşti 
Tu ideal şi tu speranţă, la naiba, pe toţi ne chinuieşti 

III 
Opreşte-te o clipă. Opriţi-vă şi voi 

Eşti la răscruce pe al vieţii drum şi tu şi unii dintre noi 
Ascultă-mă pe mine. Ascultaţi-mă şi voi 

Nu ne-ar sta la toţi mai bine să ne-ntoarcem înapoi? 
IV 

Popasul tău, amice, e plin de poezie 
Distinse doamne, prieteni 

De ziua împlinirii a celor cinci decenii 
Urări vin să-ţi închine. Dar vezi, fii la înălţime”. 

 

7.IX 
1931 

 

Olga şi Aurel Simtion 
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Avocatul dr. Ştefan Benea (Cherecheş la momentul aniversar 
al lui Emil Tişcă, schimbarea numelui în Benea survenind în 1936), 
care avea să devină primar al municipiului Satu Mare în timpul marii 
guvernării liberale scrie:  

 
„Dacă-n 50 de toamne zi senine n-ai avut 
Să-ţi dea Dumnezeu de acum înainte!”.  
Dr. Şt. Cherecheş şi soţia 
8.IX.1931 
 

       
 
Urmează o altă poezie, scrisă de dr. Octavian Pop, secretarul 

Prefecturii Satu Mare în timpul marii guvernării liberale, care se pare 
că provenea din aceeaşi zonă cu Emil Tişcă, întrucât semnează 
„Brăneanul”: 
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„Dedicaţie 

 
Dacă-n atâtea zeci de toamne 

Ai avut zile senine 
Ziua de azi, Emiliane, 

Aduce flori, numai pentru tine. 
 

Eşti încă tânăr, plin de viaţă 
Ca florile ce ţi le-aduce 

Cine-a venit la tine-n casă 
Zicându-ţi. La Mulţi ani, amice! 

 
Lumea ţi-e dragă... şi să-ţi fie! 

Că atâta este bun în ea, 
Viaţa să-ţi placă... şi femeia 

Atâta... până te va avea. 
 

Căci ca mâine şi pentru Tine 
N-or fi toate un vis trecut, 

Reamintindu-i de seri senine 
Când şi tu puteai... şi-ai petrecut. 

 
7.IX.1931 

 
Brăneanul 
Tavi Pop” 
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Iată ce îi scrie medicul dr. Octavian Ardelean, viitor prefect 
liberal al judeţului Satu Mare:  

„Să fii tot tânăr!? 
Pentru-n financiar este numai o problemă, 

În iubire însă: Cesar aut nihil! 
Îţi doresc deci – mult <<appeal!>>”. 

 
Fără invidie: 

7.IX/931 
 

Ardelean 
 

   
 

Pe aceeaşi pagină, Antoinette [???],  probabil o prietenă, 
adăuga în iarna anului următor: 
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„Sunt dureri ce când se sting 
Rămân fără de urmă 

Şi sunt dureri aşa de adânci 
De-n veci nu se mai curmă”. 

 
S[atu]m[are] 932/II.14 

Antoinette [???] 
 

 
 

Opinăm că este vorba despre o prietenă, întrucât la aceeaşi 
dată semnează pe pagina 109 a Caietului testamentar, în cuprinsul 
„capitolului” cu aforisme, un gând al lui Leonardo da Vinci:  

 
„Cu cât mai multe senzaţii 
Cu atât mai mult zbucium”. 

 
932/II.14 

Antoinette [???] 
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 Urmează apoi mesajul unui braşovean, al cărui nume nu am 
reuşit să-l identificăm:  

 
 „Şi din partea 
Braşovului rătăcit pe aici, 
cele mai sincere urări de bine 
şi fericire”. 

Dr. S. [indescifrabil]      
 
      Şi următorul prieten care semnează în Caietul testamentar 

pare a fi, după rezonanţa numelui, un braşovean la origine. Despre 
Grigore Isidor Dâmboianu, ştim la acest moment doar că era 
„procurist” la fabrica „Unio” şi că a fost numit în 11 martie 1934 
membru al Comisiei Interimare a Municipiului Satu Mare; în acelaşi 
an îl găsim ca ajutor de primar şi comisar al guvernului pe lângă 
Camera de Muncă194.  

 
 „Flori, peisagii, busturi, 
Icoane vii de inspiraţii, 
Cruci, ciocane, seceri, 
Fulgere, semilune, şi 
Toate puterile cereşti 
La căpătâi, 
Emile dragă 
După cinci decenii, 
Tu tot singur 
Dar tot cu două paturi eşti?” 

Dâmboianu 
7/IX.931 

                                                

194 Idem, nr. 116, 11 martie 1934; Idem, nr. 120, 6 mai 1934. 
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 Presupunem că este vorba despre un prieten de familie 
întrucât semnează şi, probabil soţia acestuia, Mariette Dâmboianu: 

 
 „Î ţi doresc ca ziua de 

azi să o serbezi întru mulţi 
ani fericiţi”. 

 
Mariette Dâmboianu 
7/8 1931 
 

Apartenenţa lui Emil Tişcă la liberalism este dovedită şi de 
prezenţa în cuprinsul caietului a urărilor şefului filialei sătmărene a 
liberalilor, avocatul dr. Teofil Dragoş:  

 
„Pentru ziua de azi 

Mult noroc şi fericire 
Şi şi mai multă pentru viitor”. 

 
Dr. Dragoş şi soţia 

7/IX.931 
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 Urmează apoi urarea unui prieten pe care nu am reuşit să-l 
identificăm: 

 
  
 
 
„Acu ori niciodată”.  
 
 

 
 
 
Seria urărilor este încheiată de M. Neguş:  

 
 „Mult noroc şi fericire iar  
anul 51 al vieţii director să  
ajungeţi”. 

M. Neguş 
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Refugiat în ţinuturile natale 

 
 
După ce în toamna lui 1940 graniţele României Mari au fost 

sfârtecate, Emil Tişcă se refugiază, în urma expulzării, după propria-i 
mărturisire, în hotarele neatinse. Se va stabili la Braşov, aproape de 
ţinuturile sale natale.  

La 8 septembrie 1943, aflat fiind în refugiu la Braşov, Emil 
Tişcă îşi scrie testamentul cu o minuţiozitate exemplară care l-a 
caracterizat în toată cariera sa, lăsând posterităţii toate doleanţele sale 
cu privire la bunurile deţinute şi viitoarea lor destinaţie. Educaţia 
primită şi studiile efectuate i-au permis să ocupe poziţii importante în 
societate, iar după munca de-o viaţă a reuşit să deţină o avere 
importantă. Un filantrop în adevăratul sens al cuvântului, Emil Tişcă 
a donat de-a lungul vieţii sume importante de bani şi bunuri de 
valoare în scop caritabil, fiind profund recunoscător bursei primite de 
Fundaţia „Gojdu” în anii studenţiei de la Budapesta.  
 Averea sa imobilă era compusă din: 
� Casă nouă, modernă, situată în Braşov, Strada Mareşal Prezan nr. 

55, cu 3 etaje şi compusă din 7 apartamente şi o cameră pentru 
portar, în valoare de 3.000.000 lei (trei milioane lei). 

� Casă mai veche cu un etaj în Strada Regina Maria nr. 30, cu 5 
apartamente, în valoare de 1.000.000 lei (un milion lei). 

� Vil ă la Băile Carmen Sylva (staţiunea Eforie Sud de astăzi, n.n.), 
cumpărată în anul 1938, în valoare de 240.000 lei (două sute 
patruzeci mii lei). 

� Un loc de casă tot în Carmen Sylva, cumpărat pentru suma de lei 
30.000 (treizeci mii lei)  

� Moşia părintească din comunele: Moeciul de Sus, Fundata şi 
Şimon (Plasa Bran, Jud. Braşov).  
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 În lipsa unui moştenitor direct, decide ca din această avere 
imobilă, primele 2 case şi anume: imobilul din Str. Mareşal Prezan 
nr. 55 (cu excepţia apartamentului nr. 4, care formează proprietatea 
exclusivă a fratelui său Gheorghe Sextil Tişcă), precum şi imobilul 
din Str. Regina Maria nr. 30, vor forma obiectul unei fundaţii 
caritabile pe numele Emil şi Lya Tişcă pentru creşterea şi ajutorarea 
unei pături de comercianţi şi meseriaşi români „fără de cari 
consolidarea vieţii noastre româneşti nu se poate închipui”. 

 După decesul amândurora, averea prevăzută în testament va 
trece în deplina proprietate a Societăţii culturale „Astra” – 
Asociaţiunea pentru literatura şi cultura poporului român – 
despărţământul Braşov, care „se institua prin prezentul testament de 
legatară a acestei fundaţiuni, urmând a face toate formele legale 
pentru înscrierea acestor imobile pe numele său şi îngrijind a redacta 
normele statutare (literele fundaţionale), pentru instituirea acestei 
fondaţiuni şi pentru distribuirea anuală a burselor”. 
 Beneficiari ai acestei fundaţii vor fi copii de ţărani români 
lipsiţi de posibilităţi materiale din regiunea Branului, elevi buni şi 
„cu aplicare faţă de comerţ sau meserii”. 
 Din venitul net rezultat după achitarea tuturor cheltuielilor de 
regie (impozite, taxe comunale, reparaţii etc.), un sfert din banii 
rămaşi se vor depune şi capitaliza la un institut financiar de primă 
bonitate, iar restul de trei sferturi se va distribui în fiecare an în 
burse, după cum „va afla de bine conducerea despărţământului, în 
sensul celor de mai sus, şi anume jumătate din burse vor fi date 
pentru camera comercială, iar cealaltă jumătate pentru meserii”. 
 De asemenea, decide să doneze tot Societăţii culturale 
„Astra” şi biblioteca sa personală. 
 Restul averii imobile rămânea soţiei sale, fratelui Gheorghe 
Sextil Tişcă şi nepoatei Emilia Victoria n. Tişcă. 
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 Din averea mobilă ce consta din efecte de stat, acţiuni de la 
diverse bănci şi instituţii, mobile, covoare, tablouri etc. „se vor achita 
în primul rând eventualele datorii, iar restul ce va rămâne, după 
acoperirea speţelor de înmormântare, care doresc să fie cât mai 
simplă, vor forma proprietatea exclusivă a soţiei mele, care a ţinut 
atât de mult la mine, s-a identificat cu toate gândurile mele, mi-a fost 
întotdeauna îngerul meu păzitor şi cu care am convieţuit în tot timpul 
căsniciei mele, în cea mai deplină înţelegere şi armonie, dându-şi 
adeziunea deplină şi la alcătuirea acestei fondaţiuni”195. În cazul în 
care Societatea „Astra” şi-ar înceta activitatea, această fundaţie va fi 
administrată de Academia Română, având bine înţeles aceeaşi 
destinaţie. 
 Finalul testamentului este unul emoţionant, adresat divinităţii 
cu dorinţa ca „bunul Dumnezeu să-i ajute şi soţiei mele în restul 
peregrinării sale prin lumea aceasta, şi să ocrotească, ajute şi 
cârmuiască destinele neamului nostru românesc spre deplina sa 
integritate naţională, curmând suferinţele celor vremelnic despărţiţi 
de patria mamă şi înjugaţi acum din nou la chinurile suferinţelor de 
martiri, ajutându-l să ajungă la o viaţă ideală şi la o culme încă 
neajunsă de nici un neam, răsplătindu-l astfel de prea multele jertfe şi 
suferinţe îndurate în cursul atâtor veacuri”. 
 Chiar dacă a mai fost publicat, am considerat de foarte mare 
importanţă actul testamentar, îndeosebi pentru cititorii sătmăreni, cu 
valoare chiar de exemplu peste ani pentru generaţiile de politicieni de 
astăzi şi de mâine, de aceea, după cum am precizat, l-am reprodus în 
întregime la anexele lucrării noastre.  

                                                

195 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 34-35. 
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Profil moral din cugetări 

 
 

 Un mare prozator rus spunea cândva că „oamenii pot fi 
caracterizaţi după mers”. Credem că şi mai lesne pot fi caracterizaţi 
oamenii care au obiceiul de a-şi selecţiona vorbe de duh aparţinând 
unor mari valori umane. Emil Tişcă a caligrafiat, spunem aceasta fără 
exagerare, şi este meritul şcolii primare, un număr de peste 250 de 
astfel de pilde de înţelepciune.  
 

 
 

Am considerat că dimensiunea umană, profilul intelectual şi 
moral al lui Emil Tişcă vor fi mai bine ilustrate de aceste comori ale 
creaţiei umane, strânse cu migală de „bancherul din provincie”. 
Antologia vine să ne confirme că avem în faţă personalitatea unui om 
care nu se împăca nici cu delăsarea nici cu superficialitatea, luând 
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adeseori atitudine împotriva acestora196. 
Enumerăm în continuare câteva din numele celor pe care 

Emil Tişcă i-a selectat în cuprinsul „antologiei” sale: Cicero, Florian, 
Jean Paul, Bacon, Antim Ivireanu, Schiller, Herder, etc., aceştia în 
afara celor ale căror vorbe celebre  le vom reproduce în continuare. 

 
Începutul înţelepciunii este temerea de Dumnezeu. (Sfânta 

Scriptură) 
Nimic alta nu împodobeşte viaţa omului mai mult ca 

învăţătura. (Ioan Maiorescu) 
Studiul mi-a fost remediul puternic în contra dezgustului de 

viaţă; niciodată n-am avut vreo supărare, care să nu o fi risipit un 
ceas-două de ocupaţie cu cititul. (Montesquieu) 

Omul lucrător, de pâne nu duce dor. 
Scoală-te de dimineaţă, ca să-ţi mai lungeşti din viaţă. 
Un ceas de dimineaţa, plăteşte cât trei după prânz. 
Cine nu lucrează, cu lipsa iernează şi cu ea vărează. (Anton 

Pann) 
Două mâini ai şi numai o gură. Înseamnă-ţi-o aceasta bine. 

Două sunt pentru lucru şi una pentru mâncare. (Rueckert) 
E mai puternic acela care se învinge pe sine, decât acela care 

cucereşte o cetate. (Schiller) 
Modestia este podoaba meritului. (La Bruyère) 
Când e vorba de avere, destul înseamnă ceva mai mult decât 

ai. (Franklin) 
Bunului patriot şi fumul ţării sale i se pare dulce şi mirositor. 

(Costache Stamati) 

                                                

196 Vasile Dobrescu, Adrian Onofreiu, Redescoperirea unui năsăudean – Emil 
Tişca (1881-1965), în „Arhiva Someşană”, Năsăud, seria III, nr. X, 2011, p. 79. 
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Buna stare o aduc nu atât multele venituri, cât dacă nu faci 
multe cheltuieli. (Mecena) 

Numai inimile mari ştiu câtă glorie e în faptul de a fi bun. 
(Fénelon) 

Cel mai bogat om este economul; cel mai sărac zgârcitul. 
(Chamfort) 

Anii zbârcesc pielea, însă pierderea entuziasmului şi 
curajului zbârcesc sufletul. (Benoit Levy) 

Neghiobia se aşează drept în faţă, ca s-o vadă lumea; 
inteligenţa se aşează mai la urmă, ca ea să vadă lumea. (Carmen 
Sylva) 

Pe lume e numai o fericire: împlinirea datoriei, numai o 
mângâiere: munca fără preget, numai o plăcere: frumosul. (Carmen 
Sylva) 

Nu aştepta, nu cere de la alţii decât ceva mai puţin decât ai 
face tu pentru dânşii . (Condorcet) 

Cine îşi cultivă bine ogorul său nu are timp să facă rău 
altuia. (?) 

Munca previne sau vindecă toate bolile sufletului. (Emile 
Deschanel) 

Eşti stăpânul vorbelor ce nu ţi-au ieşit din gură şi sclavul 
celor ce ţi-au scăpat. (Proverb arab) 

Vanitatea în afară este semnul cel mai sigur al sărăciei 
dinlăuntru. (Sf. Ioan Hrisostomul) 

Nu buruienile înăbuşesc sămânţa cea bună, ci neglijenţa 
cultivatorului. (Confucius) 

Un om mare nu se abate de la calea sa, oricât l-ar stropi 
vulgul cu noroi, oricât l-ar persecuta nedreptatea, insulta şi 
batjocura. (La Bruyère) 
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Mărire şi decădere 

 
 

Finalul acestui pasaj memorialistic este unul trist şi 
emoţionant în acelaşi timp. Deşi s-a întors pe meleagurile natale, cu o 
situaţie materială invidiată de mulţi, Emil Tişcă nu s-a simţit „acasă”. 
De altfel, Emil Tişcă bănuia potopul care avea să se abată asupra ţării 
sale, încă din 8 septembrie 1944, deci la câteva zile de la intrarea 
„trupelor eliberatoare” în ţară, rândurile semnate în acea zi, Note 
autobiografice, completare parcă la Scurte notiţe autobiografice, 
scrise în urmă doar cu un an de zile stând mărturie: „Ruperea mea 
din mediul de activitate bogată de până acum şi expulzarea mea din 
teritoriul vremelnic cedat, m-au silit a întrerupe ori şi ce activitate, 
mediul nou în care ajunsesem, dar mai cu seamă împrejurările 
schimbate ce s-au succedat, nedându-mi nici o posibilitate de a mai 
activa, poate pentru timp mai scurt, sau poate pentru totdeauna”197. 

Din păcate, nici după anularea Arbitrajului de la Viena, el nu 
revine imediat pe meleagurile sătmărene, de care era atât de ataşat nu 
doar profesional dar şi sentimental. Pentru perioada 1945-1965 din 
viaţa lui Emil Tişcă, informaţiile documentare lipsesc aproape cu 
desăvârşire. Pentru a putea acoperi acest vid, în data de 24 aprilie 
2013 am realizat un interviu cu d-na Cornelia Margareta Antoniu (n. 
16 mai 1930) şi cu fiica domniei sale Maria Ity Cernea (n. 27 aprilie 
1951). Cele două doamne locuiesc în casa de pe str. Ştefan cel Mare 
nr. 17 (ultimul domiciliu avut de Emil Tişcă), fiind foarte apropiate 
de familiile Bagothay şi Tişcă cu care s-au cunoscut în anii 1955 

                                                

197 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 57. 
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când d-na Antoniu ajunge cu mama sa (tot din motive politice) în 
acest imobil naţionalizat. 

După preluarea puterii de către comunişti, Emil Tişcă este 
ridicat din locuinţa sa de la Braşov şi deportat în gulagul Bărăganului 
cu domiciliu forţat. Emil Tişcă se alătură deci liberalilor sătmăreni 
Valeriu Pop, Valeriu Roman, Vasile Scurtu, Augustin Tibil, dr. Ioan 
Şuta, Vasile Ţânţaş, Mihai Boca, Ambroziu Nicoară, etc., care au 
fost pedepsiţi de regimul comunist, unii doar pentru simplul fapt că 
au activat în P.N.L. 

Deocamdată nu deţinem documente care să ateste 
întemniţarea lui Emil Tişcă. Presupuneam însă că, prin toată 
activitatea sa, în special prin cea desfăşurată pe tărâm politic, în 
viziunea celor care au condus ţara după venirea tancurilor sovietice, 
Emil Tişcă a fost un „duşman al poporului”.  

După acest „periplu forţat”, familia Tişcă revine la Satu 
Mare, având ultimul domiciliu în locuinţa socrilor săi de pe str. 
Ştefan cel Mare nr. 17 până la sfârşitul vieţii. Cu siguranţă deci, în 
anul 1955 Emil Tişcă şi consoarta sa erau deja la Satu Mare. Emil 
Tişcă avea o pensie derizorie, fiind nevoit să apeleze la serviciile 
cantinei sociale. Biet „bancher de provincie”... 

Din mărturiile doamnelor  profesoare  Margareta Antoniu şi 
Maria Ity Cernea am aflat că Emil Tişcă a avut pentru o perioadă 
domiciliu obligatoriu, probabil în Bărăgan, unde va supravieţui în 
condiţii mizere, inumane, în bordeie de pământ, la fel ca şi celelalte 
victime ale „bunăstării comuniste”198. La scurt timp de la deportare, 
soţia sa, Lya Bagothay, îl urmează în acest calvar, refuzând să-l lase 
singur. Din păcate pentru ea, în condiţiile de frig şi igienă precară, ea 
                                                

198  Cornelia Margareta Antoniu (n. 16 mai 1930), mărturie orală, interviu realizat 
la Satu Mare în data de 24 aprilie 2013, Maria Ity Cernea (n. 27 aprilie 1951), 
mărturie orală, interviu realizat la Satu Mare în data de 24 aprilie 2013.  
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s-a îmbolnăvit foarte grav de poliartrită, o boală care o va chinui tot 
restul vieţii, imobilizând-o la pat.  

Din afirmaţiile interlocutoarelor noastre am aflat că Lya, aşa 
cum o alinta Emil Tişcă pe cea de a doua sa soţie, era o femeie 
deosebită, de o frumuseţe aparte. Deşi era deja rău bolnavă, 
imobilizată la pat, între ea şi Emil Tişcă era o iubire şi o armonie 
deosebită, în ciuda tuturor greutăţilor prin care treceau. În ultimii ani 
ai vieţii ajunge într-o situaţie inexplicabilă pentru un om de valoarea 
sa, care a făcut atât de multe lucruri memorabile pentru societatea 
transilvăneană. Omul care a dus mecenatul la rang de instituţie, care 
a fost un sprijin pentru cultura şi societatea năsăudeană şi 
sătmăreană, care a lăsat în urma sa mărturii de necontestat, omul care 
şi-a respectat condiţia socială şi umană, care mergea periodic la 
Paris, Viena, Monte Carlo, la schi în Alpi etc., a ajuns să mănânce de 
la cantina săracilor, sau să fie ajutat de mama d-nei Antoniu care le 
făcea periodic mâncare, el nemaiavând nimic din agoniseala de-o 
viaţă decât acea pensie mizeră. Toate proprietăţile şi valorile 
agonisite au fost naţionalizate sau confiscate de autorităţile vremii. 
Cu toate acestea, Emil Tişcă şi-a păstrat demnitatea şi condiţia 
umană. Era descris ca un „bonom, foarte elegant, un om de societate, 
foarte calm, iertător  şi fără ură”. Fiind invitat deseori la masă de 
familia Antoniu, „chiar dacă distanţa dintre cele două familii în 
aceeaşi curte era de câţiva metri, baciu` Emil se îmbrăca foarte 
elegant ca şi cum ar fi fost invitat la cel mai elegant local din Paris 
sau Monte Carlo”. Era, în primul rând, o formă de respect acordată 
celor care i-au fost alături în aceste momente ale vieţii, cărora li s-a 
destăinuit nu o dată, răspunzând foarte calm şi resemnat că nu este 
supărat pe nimeni şi nu reproşează nimic celor răspunzători de 
decăderea lui: „n-am fost singurul care am suferit. Trebuie să treci 
prin suferinţă ca să ajungi să înţelegi ce înseamnă să trăieşti în 
viaţa asta”. 
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Nu ştim ce s-a întâmplat cu cărţile din biblioteca sa; cu 
siguranţă nu au mai ajuns în instituţiile unde le dorea el. Ce ştim însă 
este faptul că era un permanent cititor al Bibliotecii Raionale (azi 
Judeţeană) Satu Mare, care îşi deschise porţile în anul 1951. Nu 
putea trăi fără bogăţia aflătoare în cărţi. Şi, după cum ne mărturiseau 
vecinele sale, părea a fi un om împăcat cu soarta, deşi situaţia sa din 
ultimii ani de viaţă ne face să credem că ar putea fi comparat cu un 
naufragiu acest segment al vieţii sale. Mai frecventa biserica „lui”, 
deşi oamenii cu care reuşise să ridice monumentalul lăcaş din 
municipiul Satu Mare nu mai erau prin preajmă. 

Emil Tişcă a încetat din viaţă la 1 aprilie 1965 în locuinţa sa, 
decesul  fiind anunţat de un apropiat al familiei, dr. Moldvai Adalbert 
care locuia pe str. Vörösmarthy nr. 3 (azi str. Marsilia). Cauzele 
decesului au fost uremie cronică, sensibilitate cu casexie, insuficienţă 
cardio-renală totală şi arteroscleroză cerebrală.   

Probabil că a avut parte de o înmormântare aşa cum şi-a dorit, 
simplă; împrejurările nici nu puteau permite o altfel de îngropăciune. 
Ajunşi la acest moment este necesar să reproducem cuvintele sale din 
Testamentul redactat în toamna anului 1943. La data morţii lui Emil 
Tişcă graniţele României fuseseră parţial refăcute, chiar dacă nu s-a 
refăcut „deplina integritate naţională”. Cuvintele acestea ale lui Emil 
Tişcă vin să rezume o viaţă dăruită neamului din care s-a născut: 
„Sufletul meu îl închin bunului şi atotputernicului Dumnezeu, 
rugându-l Să-mi ierte toate greşalele păcătuite în cursul vieţii 
dăruite, de asemenea mai rog pe bunul Dumnezeu să-i ajute şi 
soţiei mele în restul peregrinării sale prin lumea aceasta, şi să 
ocrotească, ajute şi cârmuiască destinele neamului nostru 
românesc spre deplina sa integritate naţională, curmând 
suferinţele celor vremelnic despărţiţi de patria mamă şi înjugaţi 
acum din nou la chinurile suferinţelor de martiri, ajutându-l să 
ajungă la o viaţă ideală şi la o culme încă neajunsă de nici un 
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neam, răsplătindu-l astfel de prea multele jertfe şi suferinţe 
îndurate în cursul atâtor veacuri”199. 
 

 
 

Peregrinarea pământească a Lencăi Bagothay Tişcă pe lumea 
aceasta a mai durat nouă ani, ea decedând în anul 1974. Pe 
mormântul celor doi soţi este scris următorul epitaf: 

„Trecător ce-mi calci ţărâna 
Nu fi mândru-n cimitir 
Noi aici suntem acasă 
Tu eşti încă musafir”. 

 
 

                                                

199 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 35. 
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Anexe 

 
Anexa nr. 1 

 

Foaie de zestre200 
 

Fie Doamne mila ta spre noi precum am nădăjduit şi noi spre tine. 
Făcutu-s-a această foaie de zestre ce dăm fiicei noastre Stani 
precum mai jos se va arăta înaintea acestor martori vrednici de 
crezut care au fost de faţă: 

1. Partea de munte din Colţii de patruzeci de mânzări, toată. 
2. Moşie de cinci cositori de arătură şi de fâneaţă în „Groape” 

peste Turcu, vecin cu Chiorniţă, iar de ne vom învoi cu 
tovarăşii muntelui Noaghia, să facem livezi, să-i dau bani 
pe casa ginerelui [sic] meu Enescu. 

3. O iapă. 
4. Oi şi miei douădzeci. 
5. Doă vaci cu viţei. 
6. Doi junci de doi ani. 
7. Bani ce am primit de la Gheorghe Enescu pe opt ani să-i 

întorc îndărăpt adică muntele să fie slobod. 
 

 Osibit de aceste ce am dăruit, după moartea noastră va avea 
drept la toată averea noastră mişcătoare şi nemişcătoare ca unul 
dintre feciorii mei, să o împartă drept unu ca o sută. 

 
                                                

200 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 68. 



Caietele liberale s ătmărene – I – EMIL TIŞCĂ (1881-1965) 

 123 

 
Aceasta întărim 
Din 23 august [1]861 
Eu Gheorghe Răşină faţă 
Eu Stan Toma Cojoc faţă 

Ioan Puşcariu 
Paroh dăm devoe 

Eu Stana preoteasa dăm devoe 
Iosif Enescu am primit 
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Anexa nr. 2 
 

Testamentul lui Emil Tişcă 
 

 
Testamentul meu201 

 
Subsemnatul Emil Tişcă, director de bancă în pensiune, 

domiciliat în Braşov, Str. Mareşal Prezan, nr. 55, refugiat de la 
Satu Mare, aflându-mă în depline puteri şi în depline facultăţi 
mintale, în lipsa unui moştenitor direct, şi având în vedere 
împrejurarea, că situaţia mea socială şi materială de azi, am să 
mulţumesc în prima linie bursei primite dela „Fundaţiunea 
Gojdu”, de comun acord cu soţia mea, născută Lya (Lenuţa) de 
Bagothay, las pentru cazul de moarte următoarele 
 
D i s p o z i ţ i u n i   t e s t a m e n t a r e : 
 
 Averea mea imobilă se compune din următoarele realităţi: 
I. O casă nouă, modernă, din cărămidă şi beton armat, acoperită 

cu tablă, situată în Braşov, Strada Mareşal Prezan nr. 55, 
cuprinsă în CF Braşov sub nr. 1470, A+1, nr. topografice 
5805/2/8, 5806/2, 5807/8, cu 3 etaje şi compusă din 7 
apartamente şi o cameră pentru portar, din care însă unul şi 
anume: apartamentul nr. 4, locuit azi de familia D-lui maior 
Scârneci, formează proprietatea exclusivă a fratelui meu: 
Inginer Inspector General silvic Gheorghe Sextil Tişcă, 

                                                

201 Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia de documente, [Caiet testamentar Emil 
Tişcă], nr. inv. 30.147 MO, f. 29-36. 
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urmând ca oricând la cerere să fie întabulat pe numele său, 
toate celelalte apartamente fiind proprietatea mea exclusivă. 
Asupra acestui imobil grevează o datorie ipotecară până la 
concurenţa sumei de Lei 400.000 (patru sute mii lei) în 
favoarea Băncii Albina, sucursala Braşov. Preţul de cost al 
acestui imobil a fost de 3.000.000 (trei milioane lei). 

II.  O casă mai veche cu un etaj în Strada Regina Maria nr. 30, cu 
5 apartamente, din cărămidă, piatră şi beton, acoperită cu 
ţigle, cumpărată în anul 1941, dela D-l avocat Dr. Harmath 
Zoltan, cuprinsă în CF n. 9071 din Braşov, A+1, nr. top. 5284, 
asupra căreia grevează o ipotecă de Lei 500.000 (cinci sute mii 
lei), tot în favoarea Băncii Albina, sucursala Braşov. Acest 
imobil a fost cumpărat cu suma de Lei 1.000.000 (un milion 
lei). 

III.  O vilă modestă la Băile Carmen Sylva (staţiunea Eforie Sud de 
astăzi, n.n.), Judeţul Constanţa, cumpărată în anul 1938, dela 
D-l consilier-magistrat Lazar Badescu, trecută pe numele meu 
în registrul de proprietăţi al judeţului Constanţa, sub nr. 
482/938, în baza contractului de vânzare-cumpărare, 
înregistrat la Percepţia Circ. Sinaia sub nr.3395 din 22 
septembrie 1938. Vila este din cărămidă şi acoperită cu ţigle şi 
a costat suma de lei 240.000 (două sute patruzeci mii lei). 

IV.  Un loc de casă tot în Carmen Sylva, cumpărat pentru suma de 
Lei 30.000 (treizeci mii lei) dela fratele meu, inginer inspector 
general Gheorghe Sextil Tişcă, şi aflător în terenul parcelat 
pentru inginerii silvici, sub. nr. parcelei 150 din Str. Vintilă 
Brătianu. 

V. Moşia părintească din comunele: Moeciul de Sus, Fundata şi 
Simon (Plasa Bran, Jud. Braşov), şi anume:  
locul de cosit numit „Andale”, cuprins în CF nr. 374 din nou 

înfiin ţată, sub nr. top. 7407, 7408, 7410 şi 7411, formează în 
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întregime proprietatea mea, precum şi jurnalele din restul averii 
părinteşti cuprinsă în CF a comunei Moeciu de Sus nr. 25, 65 şi 
166, a comunei Fundata sub nr. 253 şi din locul situat pe podul lui 
Babeş din comuna Simon. 
 Din această avere imobilă, primele 2 case şi anume: 
imobilul din Str. Mareşal Prezan nr. 55 (cu escepţiunea 
apartamentului nr. 4, care formează proprietatea exclusivă a 
fratelui meu Gheorghe Sextil Tişcă), precum şi imobilul meu din 
Str. Regina Maria nr. 30, vor forma obiectul unei: 

- fondaţiuni pe numele: Emil şi Lya Tişcă – 
pentru creşterea şi ajutorarea unei pături de comercianţi şi 
meseriaşi români, aceea ce azi ne lipseşte mai mult, şi fără de cari 
consolidarea vieţii noastre româneşti nu se poate închipui. 
 Această fundaţiune se va ridica la valoare de drept numai 
după moartea mea, urmând ca soţia mea să beneficieze pentru 
întreg restul vieţii sale de întreg uzufructul averii mele, fără dreptul 
de a o înstrăina sau ipoteca. 
 După decesul amândurora, averea testată va trece în plina 
proprietate a Societăţii culturale „Astra” – Asociaţiunea pentru 
literatura şi cultura poporului român – despărţământul Braşov, 
care se institua prin prezentul testament de legatară a acestei 
fundaţiuni, urmând a face toate formele legale pentru înscrierea 
acestor imobile pe numele său şi îngrijind a redacta normele 
statutare (literele fundaţionale), pentru instituirea acestei 
fondaţiuni şi pentru distribuirea anuală a burselor. 
 Beneficiari ai acestei fondaţiuni vor fi în prima linie fii de 
ţărani români lipsiţi de mijloace materiale din regiunea Branului, 
la tot cazul numai copii de origine etnică română vor putea 
beneficia de aceste burse, elevi buni ţi cu aplicare faţă de de comerţ 
sau meserii. 
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 Din venitul net rezultat după detragerea tuturor 
cheltuielilor de regie ca: impozite, taxe comunale, reparaturi etc, ¼ 
parte (un sfert) se va depune şi capitaliza la un institut financiar de 
primă bonitate, iar restu de ¾ (trei sferturi) se va distribui în 
fiecare an în burse, după cum va afla de bine conducerea 
despărţământului, în sensul celor de mai sus, şi anume jumătate 
din burse vor fi date pentru camera comercială, iar cealaltă 
jumătate pentru meserii. 
 Deasemenea mai testez tot societăţii culturale „Astra” şi 
modesta mea bibliotecă, care i se va pune la dispoziţie de către soţia 
mea. 
 Imobilul din Carmen Sylva va trece în proprietatea soţiei 
mele Lya E. Tişcă. 
 Întreagă averea mea dela Bran (Moeciu, Fundata, Simon), 
moştenită de la părin ţii mei, cu escepţia celor 2 ocale de păşune din 
muntele Lupşaru, precum şi locul de casă dela Carmen Sylva – 
pentru cazul că acesta între timp nu s-ar vinde –, vor trece în 
proprietatea fratelui meu Inginer Inspector General Gheorghe 
Sextil Tişcă. 
 Cele 2 ocale din muntele Lupşaru vor trece în proprietatea 
nepoatei mele: Emilia Victoria n. Tişcă. 
 Din averea mea mobilă constătătoare din efecte de stat, 
acţiuni dela diverse bănci şi instituţiuni, mobile, covoare, tablouri 
etc. Se vor achita în primul rând eventualele datorii, iar restul ce va 
rămâne, după acoperirea speţelor de înmormântare, care doresc să 
fie cât mai simplă, vor forma proprietatea exclusivă a soţiei mele, 
care a ţinut atât de mult la mine, s-a identificat cu toate gândurile 
mele, mi-a fost întotdeauna îngerul meu păzitor şi cu care am 
convieţuit în tot timpul căsniciei mele, în cea mai deplină înţelegere 
şi armonie, dându-şi adeziunea deplină şi la alcătuirea acestei 
fondaţiuni. 
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 Pentru cazul că Societatea „Astra”, din orice motiv, ar 
înceta de a mai funcţiona, această fondaţiune va fi administrată de 
„Academia română” Bucureşti, având bine înţeles aceeaşi 
destinaţie. 
 Sufletul meu îl închin bunului şi atotputernicului 
Dumnezeu, rugându-l Să-mi ierte toate greşalele păcătuite în 
cursul vieţii dăruite, deasemenea mai rog pe bunul Dumnezeu să-i 
ajute şi soţiei mele în restul peregrinării sale prin lumea aceasta, şi 
să ocrotească, ajute şi cârmuiască destinele neamului nostru 
românesc spre deplina sa integritate naţională, curmând 
suferinţele celor vremelnic despărţiţi de patria mamă şi înjugaţi 
acum din nou la chinurile suferinţelor de martiri, ajutându-l să 
ajungă la o viaţă ideală şi la o culme încă neajunsă de nici un 
neam, răsplătindu-l astfel de prea multele jertfe şi suferinţe 
îndurate în cursul atâtor veacuri. 
 Despre ce am redactat şi scris acest testament cu mâna mea 
proprie, semnându-l azi în 8 septembrie 1943 (anul 
unamienouăsutepatruzecişitrei) în municipiul Braşov.   
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54, 57, 64, 74, 80, 82, 98, 
102,  

Beneş, preşedinte, 98 
Benoit Levy, 115 
Boca, Mihai, 117 
Bocskay Ştefan, 46 
Bogathi („alieter Szabo”), 

familia, 46 
Bogatu (Szabo), Ion, 46 
Bogáthy, familia, 45 
Bogdan, Theodor A., 42 
Boloş, Cristian, 13 
Borza, Ignatie, 93 
Bota, Eugen, 70 
Bota, Valeriu, 55 
Bretan, Lucian, 74 
Bura László, 46, 130 
Burcuş, Traian, 74, 75 
 

C 
Carmen Sylva, 11, 115 
Carol al II-lea, rege, 55 
Câmpean, Viorel, 9, 12, 80, 

87, 130, 131, 133 
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Câmpian, Angela, 13 
Cernea, Maria Ity, 13, 95, 116, 

117, 130 
Chamfort, Nicolas, 115 
Chiffa, Emil [A.], 37, 42 
Chihaia, Pavel C., 50 
Chira, Vasile, 85 
Cicero, Marcus Tullius, 114 
Cinca, Gheorghe, 50 
Ciontea, Romul, 84 
Ciubotă, Viorel, 13 
Ciura, Alex., 22 
Cloşca, 92 
Cocea, Ilie, 88 
Coconeţi, Emil, 55 
Cojoc, Stan Toma, 123 
Coman, Simion, 36, 88 
Condorcet, 115 
Confucius, 76, 115 
Cora, Elena, 50 
Cordea, Marta, 13 
Coroianu, Victor, 46, 130 
Costea, Ionuţ, 14 
Coşbuc, George, 30, 32 
Coşbuc, Leon, 31 
Csermely Gyula, 41 
Cucuiet, Lucian, 13 
 

D 
Daroşi, Mircea, 55, 131 
David, Leon, 50 

Dâmboianu, Grigore Isidor 
[I.], 82, 107 

Dâmboianu, Mariette, 108 
Demian, Adrian, 96, 97, 98, 129 
Demian, Titu, 54, 55 
Deschanel, Emile, 115 
Dobre, 17 
Dobrescu, Vasile, 9, 14, 21, 32, 

37, 38, 42, 43, 48, 114, 133 
Domide, Leonida, 22 
Domilescu, Grigore, 21 
Doroş, Alexandru, 54, 57 
Dragoş, voievod, 15 
Dragoş, Aurel, 7, 55, 80, 84, 

95 
Dragoş, Gheorghe, 39, 40, 41, 

74, 75, 130 
Dragoş, Teofil, 7, 59, 80, 108 
Drăgan, Nicolae, 42 
Dulgău, Bujor, 9, 58, 63, 65, 

66, 131 
Dumbrăviceanu, Alexandru, 54 
 

E 
Enescu, familia, 19 
Enescu, Ana, 19 
Enescu, Elisaveta, 19 
Enescu, Frosina, 19 
Enescu, Maria, 15, 19 
Enescu, Ioan, 19 
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Enescu, Iosif („Băltagu”), 15, 
18, 123 

Enescu, Iosif (preot), 19 
Enescu, Iuliu (Jules), 19 

 
F 

Fazekas Lóránd, 46, 131 
Fénelon, 115 
Ferenţiu, Augustin, 96 
Focşa, Aida, 55 
Florian, 114 
Floru, Toma, 50, 51 
Franklin, Benjamin, 114 
Frumma, I., 21 

 
G 

Gheorghiţă, Horia I., 44, 50, 
85, 87, 131 

Gheţie, Ioan, 31 
Gheţie, Vasile, 82 
Ghibu, Valeriu, 23 
Glodariu, Eugenia, 22, 131 
Goga, Octavian, 22, 98 
Grecu, Ioan, 64, 74 
Grivase, 31, 135 

 
H 

Haliţa, Alexandru, 31 
Hangea, Anton, 31 
Harmath Zoltan, 125 
Herder, Johann Gottfried, 114 

Hodssa, prim-ministru, 98 
Hotea, Cornel, 129 
Hrabar, guvernator, 98 

 
I 

Ilieş, Luca, 74 
Ioan Hrisostomul, sfânt, 115 
Iuga, familia, 15 
Iuga de Sălişte, Vasile, 16 

 
J 

Jantea, Marcu, 21 
Jarda, Ioan, 31 
Jean Paul, 114 
Josan, Nicolae, 16 

 
L 

La Bruyère, Jean de, 114, 115 
Lapedatu, Ioan I., 22 
Lăcătuşu, Ioan, 133 
Lechinţan, Vasile, 75, 131 
Leonardo Da Vinci, 106  
Linul, Macedon, 31 
Liteanu, [G. P.], 71, 90 
Lucaciu, Vasile, 32, 44, 53, 

95, 96, 98, 99 
Lupan, Adrian, 85 
Lupaş, Ioan, 22 

 
M 

Maiorescu, Ioan, 114 
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Manolescu, Max, 71 
Marta, Liviu, 13 
Marţian, Iulian, 26, 43 
Matheiu, G., 41, 42 
Mălai, Dănilă, 31 
Mărcuş, Emil, 31 
Mărcuş, Gavril, 92 
Mecena, 115 
Medrea, Corneliu, 32 
Mica, Ovidiu, 60, 131 
Minea, Ilie, 22 
Moisil, Iuliu, 9 
Moldvai Adalbert, 119 
Montesquieu, Charles de 

Secondat, 114 
Moşoiu, familia, 75 
Moşoiu, Casandra, 15 
Moşoiu, Traian, 75 
Mureşan, Florea, 22 
Mureşianu, familia, 26 
Mureşianu (Tişcă), Iuliana, 26, 

27, 28, 29, 33, 34, 43, 44, 
45, 48, 133 

Mureşianu, Liviu, 26 
Mureşianu, Vasile, 26 

 
N 

Nagy Iván, 45, 131 
Neguş, M., 109 
Nicoară, Ambroziu, 117 
Nistor, Aurel, 84 

Nistor, Ioan, 12 
Nistor, Ioan Radu, 133 

 
O 

Oltean, Ioan, 19 
Onişor, V., 42 
Onofreiu, Adrian, 9, 21, 32, 

37, 38, 42, 43, 48, 114, 133 
Orga, Valentin, 14 

 
P 

Pandrea, Eftimie, 74 
Pann, Anton, 114 
Pavelca, Vladimir, 97 
Păcală, V[ictor], 21, 23 
Păuşan, Gavrilă, 88 
Pecurariu, Ioan, 32 
Pelle, Aurel, 61, 62, 96 
Pletosu, Grigore, 31 
Pogăciaş, Ioan, 8, 54, 55, 84 
Pop, Aurel, 12, 130 
Pop, Dariu, 11, 12 
Pop, Nicolae, 55 
Pop, Octavian [Tavi, Brăneanul], 

98, 102, 103 
Pop, Ovidiu, 12, 130 
Pop, Valeriu, 55, 84, 117 
Popovici, Nicolae, episcop, 94 
Porumbăcean, Claudiu, 9, 59, 

80, 131, 133 
Prie, Octavian, 22 
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Puşcariu, familia, 15, 19 
Puşcariu, Bucur (Ilarion), 
Puşcariu, Ioan, preot, 17, 18, 123 
Puşcariu, Ioan, cavaler de, 15, 

16, 17, 131, 132 
Puşcariu, Iosif, 17, 18 
Puşcariu, Iuga, 15, 17 
Puşcariu, Iustina, 17 
Puşcariu, Leonte, 17 
Puşcariu, Maria, 17 
Puşcariu, Paraschiva, 17 
Puşcariu, Sextil, 15, 16, 17, 

18, 19, 122, 132 
Puşcariu, Stana, 15, 16, 17, 18, 

19 
Puşcaşu, Bucur (Ilarion), 16, 

17, 19 
Puşcaşu, Leonte, 16 

 
R 

Racoţi Filip, Alexandru, 59 
Radosav, Doru, 14 
Rae, George, 38, 132 
Rădescu, Maria, 50 
Răduică, Georgeta, 42, 132 
Răduică, Nicolin, 42, 132 
Răşină, Gheorghe, 123 
Răutu (Răuţu), Meletie, 55, 

86, 87, 88, 92, 93, 133 
Rebreanu, Liviu, 42 
Roman, I., 74 

Roman, Valeriu, 117 
Rueckert, 114 
Rujdea [Ruşdea], Ioan, 89, 90, 

91, 92, 94 
Ruleanu, Octavian, 11 
Rusu, Aurel, 50 

 
S-Ş 

Săveanu, Nicolae, 52 
Sâmtion (Simtion), Aurel, 10, 

74, 82, 100, 101 
Simtion, Olga, 100, 101 
Scârneci, maior, 124 
Schiller, Friedrich, von, 114 
Scurtu, Vasile, 8, 11, 12, 55, 

117, 130, 131 
Seleş, Eugen, 54, 74, 79, 98 
Sigmirean, Cornel, 21, 132 
Smigelschi, [Victor], 20 
Sorescu, Mircea, 55, 88 
Stamati, Costache, 114 
Stan, Vasile, 46 
Sulea, Claudiu, 13, 73 
Sumuk, Mihail, 64 
Şorobetea, Aurel, 11 
Ştef, Adrian, 14 
Şuluţiu, Flaviu, 55, 74, 82, 95, 

100 
Şuta, Ioan, 117 
Şuta, Vasile, 84 
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T-Ţ 
Tanco, Teodor, 27, 29, 31, 37, 

42, 132 
Tankóczy Gyula, 46, 81, 132 
Tarţia, Ioan, 8, 84 
Tatul de Mărgineni, familia, 17 
Taubert, Simion, 94 
Tămaş, Pompiliu, 85 
Tămaşiu, Silviu, 96 
Tătulea, familia, 17 
Tătulea, Averchie, 17, 18 
Tătulea, Dumitru, 18 
Tătulea, Ioan, 18 
Tătulea, Iosif, 18 
Tătulea, Maria, 17 
Tătulea, Paraschiva, 17 
Tătulea, Safta, 17 
Tătulea, Stana, 17, 18 
Tibil, Augustin, 117 
Tibil, Ioan, 8, 80 
Tincu, Alexandru, 13, 90, 130 
Tişcă, familia, 15, 31, 46, 116, 

117 
Tişcă, Aurelia, 19 
Tişcă, Constantin, 15 
Tişcă, Elena, 19 
Tişcă(a), Emil, 5, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 
87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 102, 
108, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 
120, 124, 126, 129, 132, 
133 

Tişcă, Emilia Victoria, 111, 
127 

Tişcă, Eugenia, 19 
Tişcă, Gheorghe C. (George), 

pr., 15, 31 
Tişcă, Gheorghe Sextil, 19, 

111, 124, 125, 126, 127 
Tişcă, Ion, 15 
Tişcă, Silviu, 19 
Toth, V., 49 
Ţânţaş, Vasile, 117 
Ţolescu, Ioan, 86, 95, 129 

 
U 

 
Ulrich, Josef, 26 
Ungureanu, G. M., 42 
Ureche, Lazăr, 31, 133 
Ursu, Ioan, 81, 82, 88 
Utalea, Octavian, 31 
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V 
Vaida, Dan Lucian, 14, 26, 27, 

28, 29, 33, 44, 133 
Vârlan, Constantin, 55 
Viman, Ioan, 25, 50, 53, 132 
Voinescu, Gheorghe, 18 
Vulpe, Magdalena, 132 

 
Z 

Zaciu, Felician, 82 
Zichil, Ioan, 17 
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Indice de localităţi 

 

 
A 

Alba Iulia, 16 
Albania, 33 
Arad, 17, 64 
Ardeal, 15, 40, 63, 65, 132 

 
B 

Baia Mare, 46, 59, 70, 94, 97, 
98, 130 

Baia Sprie, 98 
Banat, 21, 65, 132 
Bălăban, 18 
Bărăgan, 117 
Belgia, 66 
Bistriţa, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 

41, 42, 55, 131, 132 
Bixad, 97 
Blaj, 31, 132 
Boemia, 21 
Botoşani (judeţ), 86 
Bran, 15, 16, 21, 31, 77, 110, 

111, 125, 127 
Braşov, 11, 12, 15, 21, 40, 42, 

43, 47, 79, 107, 110, 111, 
117, 124, 125, 126, 128, 
140 

Brăila, 64 
Bucureşti, 19, 40, 42, 50, 51, 

57, 58, 64, 71, 82, 88, 98, 
128, 132 

Budapesta, 19, 21, 22, 23, 27, 
32, 38, 92, 95, 110, 129 

Bulgaria, 21 
Burgas, 21 

 
C 

Carei, 93 
Carmen Sylva (Eforie Sud), 

110, 125, 127 
Cehoslovacia, 62, 98 
Cernăuţi, 50, 64 
Chilia, mănăstire, 90 
Cluj-Napoca, 7, 9, 14, 15, 16, 

17, 21, 22, 39, 40, 75, 92, 
129, 131, 132 

Constanţa, 64, 125 
 

D 
Dalmaţia, 21 
Danemarca, 66 
Debreţin, 58 
Dobârlău, 19 
Dobra, 26 
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Dorohoi, 86 
 

E 
Europa Centrală, 66 

 
F 

Făgăraş (comitat), 15 
Franţa, 66 
Fundata, 110, 125, 126, 127 

 
G 

Germania, 66 
Gherla, 38 

 
H 

Herţegovina, 21 
Horea (Urmaşii lui Horea, 

localitate), 92 
 
I 

Iaşi, 86 
Ilva Mică, 30 
Ismail, 64 
Italia, 66 

 
L 

Lazuri, 92, 129, 139 
 

M 
Maramureş, 59, 66, 92, 94, 98, 

130, 131, 132 

Mădăras, 82, 83 
Mintiu, 30 
Mintiu Român, 30 
Mocod, 30 
Moeciu de Sus, 15, 20, 21, 

110, 125, 126 
Moftinu Mic, 97 
Monte Carlo, 118 
Muncacevo, 98 
Muntenegru, 21 

 
N 

Năsăud, 5, 9, 12, 21, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 114, 133  

Negreşti, 82 
Noaghea, 18 

 
O 

Oaş, 82 
Olanda, 66 
Oradea, 58, 60, 64, 72, 90, 91, 

94 
 

P 
Palestina, 66 
Paris, 118 
Parva, 30 
Pest, 131 
Petea, 63 
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Peştera, 19 
Poarta, 19 
Polonia, 66 
Poşaga de Jos, 90, 92 
Predeal, 17 

 
R 

Râmnicu-Vâlcea, 86 
Rebra, 30 
România, 21, 62, 63, 71, 74, 

92, 119 
România Mare, 78, 110 
Rusia Subcarpatică, 66 

 
S-Ş 

Sanislău, 92 
Satu Mare, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 20, 24, 25, 31, 
32, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 102, 105, 107, 112, 
116, 117, 119, 120, 124, 
129, 130, 131, 132, 133 

Satulung (jud. Braşov), 40 
Săcele, 40 

Sălaj, 66 
Sătmar, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 40, 

43, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 
61, 67, 70, 71, 74, 78, 81, 
87, 89, 92, 94, 96, 97, 98,  
100, 130, 131, 133 

Serbia, 21, 33 
Sfântu-Gheorghe, 9, 32, 133 
Sibiu, 19, 30, 31, 38, 41, 132, 

133 
Sighet, 58, 94, 131, 140 
Sinaia, 125 
Sohodol, 15, 17 
SUA, 66 
Şimon-Bran, 15, 110 
Şişeşti, 98 

 
T 

Tăurea, 30 
Timişoara, 64, 65 
Tohanul Vechi, 17 
Transilvania, 7, 16, 17, 21, 30, 

31, 46, 48, 75, 130, 131, 
132 

Transilvania de Nord, 66 
Turcia, 21 
Turda (judeţ), 90 

 
U 

Ucraina, 98 
Ujgorod, 98 
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Ungaria, 66, 131 
 

V 
Valahia, 15 

Varna, 21 
Viena, 66, 116, 118 
Zagra, 30 
Zlătunoaea, 86 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


