
 

1

Cetatea Cavalerilor Nr.6 (10)/ IUNIE  2021

 
Cartea Mea e și a Ta!                                                                                                                            ISSN 2734-6889  

ISSN-L 2734 -6889 
 

De vorbă cu istoricul orădean prof. univ. dr. Alexandru Porteanu1  
(II) 

Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT 
 

NOTA din 21 august 19402 
După descoperirea primei organizaţii teroriste maghiare din 

Ardeal de la 14 octombrie 1939, în care au fost implicate 172 persoane, 
guvernul român a stabilit o înţelegere cu Statul ungar, care şi-a luat 
obligaţiunea de a nu mai persevera în acţiuni similare, în scopul de a nu 
înăspri relaţiile româno-maghiare. 

În cadrul acestei înţelegeri, Statul român şi-a îndeplinit 
obligaţiile luate, renunţând chiar la trimiterea în judecată a unui număr 
destul de mare din cei implicaţi, care au fost trecuţi în Ungaria după 
cum urmează: 

a) La 21 Decembrie 1939 prin punctul de frontieră Parhida 
(Bihor) au fost trecuţi în Ungaria 36 de persoane; şi 

b) La 17 Mai 1940 au fost trecuţi frontiera în Ungaria prin 
punctul Borş, 16 persoane. 

Cu toată această atitudine de înţelegere din partea României, Statul Maghiar nu şi-a respectat 
angajamentele luate, continuând a întreţine o acţiune de agitaţie, care în ultimul timp a fost simţitor 
accentuată, neţinându-se seamă de sugestiile Axei Berlin-Roma, care cereau ca, în special în momentul 
de faţă, între aceste două ţări să existe raporturi cât se poate de paşnice. 

S-a constatat însă că ungurii perseverează în această acţiune de agitaţie pentru a creia cazuri pe 
care presa şi propaganda maghiară să le exploateze tendenţios cu explicaţia că Statul român asupreşte 
minoritatea maghiară. 

În legătură cu această acţiune au fost descoperite în ultimele luni următoarele organizaţii 
teroriste maghiare: 

1. Organizaţia teroristă din Bocicoiul Mare (Sighet), descoperită în Ianuarie 1940, în care sunt 
implicate 11 persoane; 

2. Organizaţia teritorială din com. Oraşul Nou (Satu Mare), descoperită la 7 Ianuarie 1940, în 
care sunt implicate 9 persoane; 

                                                           
1 Institutul de istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Romane, Bucuresti 
2 A.M.R. , fond 5417, dos. 922, p. 1 
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3. Organizaţia teroristă Valea lui Mihai (Sălaj) descoperită în Februarie 1940, în care sunt 
implicate 10 persoane; şi 

4. Organizaţia teroristă din com. Andrid descoperită la 15 Iunie 1940, în care sunt implicate 16 
persoane. 

La data de 14 August 1940 a fost descoperită la Oradea o nouă organizaţie teroristă cu ramificaţii 
la Huiedin, Sibiu, Bistriţa, Tr. Secuiesc, etc., fiind arestate până în prezent 12 persoane. 

Asupra nucleului de la Oradea a fost găsit următorul material exploziv: 
- 3 calupuri dinamită a 1 kgr. 
- 1 revorver Browning 7,65mm., cu 50 cartuşe. 
- Materialul pirotehnic necesar (capse, fitil), 
- Cârligele necesare fixării acestui material. 
De asemeni se mai cunoaşte existenţa şi a altui material exploziv aparţinând nucleului din 

Huiedin, care n-a fost încă găsit. 
Din indicaţiile pe care anchetatorii acestei organizaţii le au, rezultă că în aceste nuclee ar activa un 

număr destul de mare de ofiţeri şi grade inferioare din armata regulată maghiară şi care au în acelaşi timp 
şi funcţiunea de instructori ai organizaţiei „Rongyos Garda”, 

Faţă de aceste constatări, aducem aceste acţiuni la cunoştinţa Guvernului, pentru ca ele să fie 
exploatate aşa cum se va crede de cuviinţă.  
 
NOTA 22 august 19403 

După descoperirea organizaţiei teroriste din Ardeal din toamna anului 1939 şi a nucleelor de la 
Sighet (Ianuarie 1940), Valea lui Mihai (Februarie 1940), Andrid (Iunie 1940), etc., Serviciul nostru 
urmărind acţiunea se subminare a Statului nostru, dusă de oficialitatea maghiară, ajunge la concluzia că 
pe teritoriul ţării, s-au format, de dată recentă, noi nuclee teroriste, reuşind să identifice un astfel de 
nucleu la Oradea. 

Trecându-se la arestarea membrilor componenţi ai acestui nucleu, în ziua de 14 August a.c., din 
cercetările întreprinse rezultă următoarele: 

„1. Statul maghiar nu a renunţat la menţinerea şi organizarea acţiunii teroriste în România. 
2. Pentru organizarea acesteia întrebuinţează elemente din organizaţia „Rongyos Garda” trimise în 

ţară cu paşapoarte valabile pe nume false; şi 
3. Misiunea acestora este de a produce acte teroriste ca: distrugeri de cale ferată, poduri, şosele, 

incendieri de păduri şi sate româneşti, otrăviri de fântâni, etc., pentru a se împiedica evacuarea armatei, 
autorităţilor şi populaţiei româneşti, din regiunile ce presupun că vor fi cedate Ungariei. 

4. De asemenea de a incendia satele cu populaţie germană, urmând după ceia ca prin colportare de 
svonuri şi prin răspândirea de manifeste (ce urmau să sosească din Ungaria), să arate că autorităţile 
româneşti sunt acelea care au provocat asemenea acte. 

Totodată în misiunile acestora se mai prevede ca în eventualitatea în care tratativele româno-
maghiare nu ar duce la rezultate favorabile să se declanşeze acţiunea teroristă pentru a se crea o stare de 
panică în mijlocul populaţiei, fapt care să determine intervenţia armatei Ungare. 

Cum se făcea instructajul membrilor terorişti din „Rongyos Garde”. 
Membrii organizaţiei „Rongyos Garde” întrebuinţaţi în acţiunea teroristă din Cehoslovacia şi 

ulterior trimişi ca voluntari în Finlanda, de unde întorşi în cursul lunii Iunie a.c., au fost lăsaţi un timp 
liber, după care prin înştiinţări individuale, considerate ordine de chemare, au fost adunaţi la Budapesta, 
în str. Kinczi ut. 29 (sediul secţiei teroriste pentru România), în grupe de câte 5 persoane. 

La această adresă au fost luaţi în primire de Locotenentul activ Kovacs Tivador, de faţă fiind şi 
membrii din Serviciul de Spionaj Maghiar, cu sediul la Cazarma Hadik. 

                                                           
3 Ibidem, p.4 
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Introduşi înăuntru li s-a comunicat că, trebuind să înceapă acţiunea în România, să se ducă peste 
trei zile în cartierul Budafok, la cazarma de pioneri,pentru a fi instruiţi asupra mânuirii materialului 
exploziv. 

La cazarma de pioneri căpătau instrucţiuni teroriste din partea unui inginer specialist în 
distrugeri, care era însoţit totdeauna de Locot. Kovacs Tivador, de modul cum trebuie aranjat materialul 
exploziv la o şină de cale ferată pentru a se putea provoca o distrugere. 

Aceste instrucţiuni teoretice durează în cazarma de pioneri din Budafok două zile, cu pauză de o zi 
între ele, în care se instruieşte altă grupă. 

După acest instructaj teoretic sunt introduşi într-o casă (de cărămidă roşie),proprietatea Marelui 
Stat Major Ungur, în dosul fabrici de chibrituri din Budafok, unde inginerul şef le-a dat explicaţii asupra 
modului de aranjarea materialului exploziv în cazul unui sistem de darea focului cu întârziere şi asupra 
distrugerilor ce se pot face la lucrări care sunt în rambleu sau în debleu. 

După terminarea acestor instrucţiuni, sunt chemaţi din nou în str. Kinczi ut. 29, unde după ce li s-
au înmânat paşapoarte şi banii necesari pentru drum li s-a dat instrucţiuni pe hartă asupra regiunii unde 
trebuie să opereze, fixându-li-se totodată şi oraşul în care trebuie să acţioneze. 

Asupra datei când trebuie să declanşeze acţiunea şi regiunea unde trebuie să se execute 
distrugerea, urmează ca acestea să fie comunicate prin oamenii de legătură din minoritatea maghiară. 

Cum se organizau aceste nuclee. 
În prima decadă a lunii Iulie vine la Oradea cu paşaportul Nr. 96.642 (anexa Nr. 1), eliberat la 

Budapesta D-rul Kuba Augustin, cu profesiunea declarată procuror la calea ferată maghiară, deschizând 
la Hotelul „Rymanoczi”. 

Numitul intră în legătură cu femeia Gizela Aschner, proprietara unui atelier fotografic din Oradea şi 
cu D-rul Hallas, avocat, tot din acest oraş pe care-i cunoscuse nu cu mult timp în Ungaria. 

Fiind în relaţii de prietenie cu Gizela Aschner, face acesteia o vizită la atelierul fotografic ce 
conduce, cu care ocazie răsfoind un album de fotografii dă peste fotografia numitei Aranyossy Kato, 
domiciliată în Oradea, B-dul Regele Ferdinand Nr. 38. 

Fiind în căutare de elemente cu care să înjghebeze nucleul de la Oradea, D-rul Kuba Augustin cere 
numitei Gizela Aschner să-i prezinte pe această fată motivând că după fotografie pare a fi o figură 
interesantă, mai ales că este în căutarea unei tovarăşe de viaţă. 

În ziua de 20 Iulie a.c., prin intermediul Gizelei Aschner, D-rul Kuba Augustin este prezentat, la 
ştrandul municipal din Oradea, fetei Aranyossy Kato, căreinu după mult timp îi propune să meargă în 
Ungaria, unde numitul intenţionează să o ia în căsătorie. 

Neputându-și scoate paşaport şi încercând, fără reuşită, a o trece clandestin frontiera pe la 
Episcopia Bihorului, în ziua de 25 Iulie a.c., Dr. Kuba Augustin părăseşte ţara, plecând la Budapesta, 
rămânând ca Aranyossy Kato să se ducă şi ea ulterior după scoaterea actelor şi după ce va primi 
înştiinţarea telefonică a acestuia. 

În ziua de 31 Iulie a.c., Gizela Aschner primeşte o telegramă semnată Dr. Hallas, care se afla 
deasemenei la Budapesta, pentru Aranyossy Kato, prin care aceasta era invitată să se ducă la Budapesta. 

Gizela Aschner comunică sosirea acestei telegrame, însă în ziua de 1 August pleacă la Budapesta ea 
cu paşaport românesc având viza maghiară căpătată, deşi numita este de confesiune mozaică,în urma 
intervenţiei Episcopiei Romano-Catolice din Oradea (Anexa Nr. 2). 

Ajunsă la Budapesta, la hotelul „Britania” găseşte un bilet scris de Dr. Hallas, pe care era indicat că 
D-rul Augustin să fie căutat sub numele adevărat de Szalkay Laszlo la adresa Szent Istvan Park 17/III/3 . 

În ziua de 5 August Gizela Aschner este înştiinţată de către supusul maghiar Takayer, care se afla la 
Cluj, un bun prieten al D-rului Kuba, că vine la Oradea spre a se întâlni cu acesta, care vine a doua zi de la 
Budapesta. 

În ziua de 8 August, prin punctul Episcopia Bihorului soseşte D-rul Kuba Augustin, fiind primit la 
frontieră de către Aranyossy Ecaterina. 

D-rul Hallas, însoţit de supusul ungur Walter Henrich, bănuit a fi în realitate Cpt. Szepukty, 
instructor în organizaţia „Rongyos Garda” au venit în ţară cu o zi mai înainte, în aceiaşi zi părăsind ţara 
în urma unei comunicări a acestora, numitul Takayer. 
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La Oradea, D-rul Kuba Augustin trage din nou la Hotelul „Rymanoczi” (Anexa Nr. 4), comunicând 
de aceastădată femeii Aranyossy Kato că aşteaptă în curând să-i vină de la Budapesta nişte pachete, 
despre care mai târziu i-a mărturisit că conţin ecrasită, dându-i misiunea ca împreună D-rul Hallas să le 
ridice din vagoanele trenului ce vine din Ungaria. 

Prin ajutorul acesteia, D-rul Kuba Augustin trebuia să găsească atât elementele care să transporte 
dintr-o localitate în alta materialul exploziv, cât şi oamenii care să primească în depozit aceste materiale. 

Pentru scoaterea materialului din vagoane Aranyossy Ecaterina recurge la ajutorul părinţilor săi, 
iar pentru depozitare indică pe coproprietarul unui magazin de vulcanizat din Oradea, Moldovany 
Francisc şi pe femeia Costa Elisabeta, dispărută în Ungaria, soţia frizerului Costa Gheorghe. 

Compunerea organizaţiei teroriste din Oradea. 
Din compunerea acesteia au fost identificaţi ca făcând parte următorii: 
1. D-rul Kuba Augustin, pe numele adevărat, Maior Szalkay Laszlo, bănuit a fi ofiţer de Stat Major, 

dispărut în Ungaria, conducătorul organizaţiei; 
2. Walter Henrich, numele adevărat necunoscut, bănuit a fi căpitanul Szepukty, dispărut în 

Ungaria; 
3. Takayer, numele adevărat necunoscut, dispărut în Ungaria, cu misiunea de a organiza nucleul 

din Cluj; 
4. Moldovany Gabor, numele adevărat Baboş Gabor, însărcinat cu organizarea nucleului Sibiu, 

arestat; 
5. Aranyossy Kato, născut la 28 Martie 1919, în Cluj, de profesie casnică, origine etnică maghiară, 

cetăţenie română, domiciliată în Oradea, B-dul Regele Ferdinand Nr. 38, a fost recrutată în organizaţia 
teroristă în ziua de 20 Iulie 1940, prin intermediul fotografei Gizela Aschner, din Oradea, de către D-rul 
Kuba Augustin (Maior Szalkay Laszlo) din Budapesta. 

A fost cea mai principală şi de încredere membră a organizaţiei, având misiunea de a supraveghea 
scoaterea materialului exploziv din vagonul ce venea de la Biharkeresztesz. 

A fost la Episcopia Bihorului să primească materialul exploziv, dar nu l-a putut scoate, din cauză că 
i s-a părut a fi observată de un gardian public. 

S-a dus cu D-rul Kuba în nenumărate rânduri la gara Oradea pentru a observa venirea diferiţilor 
curieri din Ungaria, cât şi a controla în vagoane trimiterea dinamitei. 

A fost în legătură cu Walter Henrich şi Takayer Edo,, veniţi cu paşaport din Ungaria, azi plecaţi în 
Ungaria, membri ai organizaţiei teroriste. 

A înlesnit trecerea în Ungaria prin Salonta a D-rului Kuba în ziua de 14 August a.c. Arestată. 
6. Carol Aschner, de profesie fotograf, domiciliat în Oradea, B-dul Regele Ferdinand Nr. 26, născut 

la 16 August 1900 în Bratislava (Slovacia), de origine slovacă, cetăţean român, de religie mozaică, este 
acela în casa căruia pe la jumătatea lunii Iunie 1940 a primit pe D-rul Kuba şi Takayer Edo ce veneau din 
Ungaria, împreună cu soţia lui Gizela. 

Tot în casa lui s-au întâlnit de mai multe ori Dr. Kuba cu D-rul Hallas, moşier din Oradea, Str. 
Aristide Demetriad Nr. 2, membru important în organizaţia teroristă. 

Ştie că soţia lui a plecat la Budapesta la hotel „Britania” pentru a se întâlni cu D-rul Kuba, în 
realitate maiorul Szalkay Laszlo din Ungaria, având a-i comunica acestuia ceva în legătură cu Aranyossy 
Kato. 

A găzduit pe Takayer, membru în „Rongyos Garda” când i-a telefonat să-l aştepte la gară că vine de 
la Cluj. 

Ştie că soţia lui a trecut în Ungaria fără să aibă viza Ungariei, numai pe baza unei telegrame trimisă 
de D-rul Hallas din Budapesta, cu care s-a adresat unui Căpitan David la frontiera ungară, din Serviciul 
de Informaţii maghiar. Arestat. 

7. Aranyossy Rebeca, născută la 15 Septembrie 1887, în comuna Bonhida, jud. Cluj, de profesie 
casnică, domiciliată în Oradea, B-dul Regele Ferdinand Nr. 38, este aceea care a primit de la fica ei Kato 
un pachet cu ecrasită cu capse, fitil alb şi negru, cârlige, un revorver cu 50 cartuşe, pe care i le-a înmânat 
lui Moldovany Francisc. Arestaă. 

8. Moldovany Ferencz, născut la Oradea la 23. II. 1893, de profesie vulcanizator, domiciliat în 
Oradea, Str. G-ral Praporgescu Nr. 6, a fost recrutat de Walter membru al organizaţiei „Rongyos Garda”. 
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Este membru de încredere în organizaţia teroristă din Oradea, condusă de D-rul Kuba Augustin. La 
locuinţa lui s-a găsit îngropat un pachet cu 3 calupuri ecrasită, 6 capse, 2 bucăţi fitil Bikford şi 3 m. fitil 
ordinar, 2 cârlige, un revorver Browning cu 50 cartuşe. Arestat. 

9. Costa Gheorghe, născut la 20 Aprilie 1896 în Oradea, de profesie frizer, de origine etnică şi 
cetăţenie română, domicilşiat în Oradea, Str. G-ral Holban Nr. 34, este acela în casa căruia Walter, azi 
dispărut, a adus, însoţit fiind de Aranyossy Kato, un pachet cu dinamită, destinat nucleului din Huiedin şi 
pe care soţia lui, Costa Elisabata, l-a ascuns. 

Soţia lui făcea dese vizite în Ungaria, iar în ziua de 13 August a.c., acesta împreună cu cei 2 copii ai 
săi, au plecat în Ungaria la Biharkeresztesz. Arestat. 

10. Dr. Hallas Wilhelm, născut la 17 Septembrie 1885 la Deva, de origine etnică evreu şi religie 
mozaică, domiciliat în Oradea, Str. Aristide Demetriad Nr. 2, este acela care a fost în permanentă legătură 
atâtâ în ţară cât şi la Budapesta, cu Dr. kuba Augustin. 

Având cunoştinţă de misiunile acestuia nu s-a sfiit să facă felurite intervenţii pe la autorităţi fie 
pentru obţinerea de paşaport lui Aranyossy Kato, fie la frontieră pentru a creeia anumite avantaja D-
rului Kuba Augustin. Arestat. 

11. Kirali Coloman, născut la 21 Octombrie 1906 în Oradea, cetăţean român, de origine maghiară, 
domociliat în Oradea, Str. Regele Ferdinand Nr. 10, de profesiune şofer, este acel care a adus pe 
Aranyossy Kato şi încă o doamnă la gara Episcopia Bihorului pentru a primi pe Dr. Kuba. 

A fost şoferul D-rului Kuba în timpul cât acesta a stat în Oradea. A condus de Dr. Kuba şi Dr. Hallas 
la Borş, care dorea să treacă pentru 15-20 minute în Ungaria, ca să aibă o convorbire telefonică. 

Este şoferul maşini lui Moldovany în pivniţa căruia s-a găsit îngropată dinamita cu amorsele 
necesare şi un revorver cu 50 de cartuşe. Arestat. 

12. Arranyossy Győrgy, născut la 17 Octombrie 1887 în com. Csucul de Jos, jud. Cluj, cetăţean 
român, de origine etnică maghiară, domiciliat în Oradea, B-dul Regele Ferdinand Nr. 38, de profesie 
croitor, pentru doamne, a fost recrutat în organizaţia teroristă de fiica sa Kato. A fost la Episcopia 
Bihorului cu fiica sa Kato pentru a lua dinamita ce sosea în vagonul unguresc ce venea de la 
Biharkeresztesz. A trebuit să ducă pachetul cu dinamită şi pistolul cu cartuşele de la casa lui, unde îl 
lăsase Kato la Moldovany, unde s-a şi găsit. N-a putut să-l ducă, deoarece între timp a venit Moldovany 
să-l ia, neputând însă i l-a dus soţia lui. Arestat. 

13. Aschner Gizela, născută la 27 Iulie 1905 în Oradea, de origine etnică maghiară, cetăţenia 
română, religie mozaică, domiciliată în Oradea, Str. Regele Ferdinand Nr. 26, este aceea în atelierul 
căreia Dr. Kuba Augustin, în realitate maiorul ungur Szalkay Laslo, se întâlnea cu Aranyossy Kato şi Dr. 
Hallas şi Takayer. A fost la Budapesta, unde s-a întâlni cu Dr. Kuba, cu care ocazie acesta i-a dat adresa lui 
exactă din Budapesta, indicându-i că este maior în armata maghiară. În ziua de 14 August 1940 a fost la 
întâlnire cu Dr. Kuba, când acesta se pregătea să fugă în Ungaria. Arestată. 

14. Komarony Adam, numele conspirativ, pe care are eliberat paşaportul, necunoscut, fost în grupul 
ungurilor ce au luptat în Finlanda sub numele de Tolvary Sandor.  

Este venit cu misiunea de a organiza nucleul din Timişoara, neidentificat până în prezent. 
15. Tamas Istvan,posesorul paşaportului maghiar Nr. 400.707, născut în com. Morosgese în anul 

1904, cu misiunea de a organiza nucleul din Huiedin. Arestat. 
16. Timar Mihaly,numele conspirativ sub care are eliberat paşaportul necunoscut, cu misiunea de a 

organiza nucleul Braşov, neidentificat până în prezent. 
17. Hidvegi(?),numele conspirativ necunoscut, stegar în organizaţia „Rongyos Garda”, cu misiunea 

de a organiza nuclee în regiunea Oradea. Neidentificat. 
18. Astaloş Şandor, numele conspirativ necunoscut cu misiunea de a forma nuclee în Secuime. 

Neidentificat. 
Toate aceste elemente au primit instrucţiuni ca trecerea în România să o facă prin punctul de 

frontieră Biharkeresztesz, unde vameşii şi poliţia de frontieră ungară aveau ordinele necesare pentru a 
le facilita trecerea. De asemenea intrarea lor în ţară să se facă individual şi la diferenţe de cel puţin o zi. 

Cum se transporta materialul exploziv: Introducerea materialului exploziv în ţară se făcea prin 
vagoanele de cale ferată ale trenului ce venea din Ungaria prin Episcopia Bihorului. 
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La punctul de frontieră maghiar Biharkeresztesz se introducea într-unul din compartimentele 
vagoanelor de clasa II, sub canapea, câte un pachet, de fiecare tren, cu material exploziv format din : 

3 calupuri de dinamită a 1 kgr; 
1 revolver Browning 7,65mm cu 50 cartuşe; 
Materialul pirotehnic respectiv (capse, fitil). 
Cârligele necesare fixării acestui material. 
Compartimentului în care se găsea acest material i se făcea, la plecarea din gara Biharkeresztesz, în 

plafon un semn ce consta dintr-un cerc cu o cruce. 
La sosirea trenului în staţia Episcopia Bihorului agenţii nucleului terorist din Oradea se urcau în 

tren, căutau compartimentul cu semn şi ridicau explozivul pe care îl transportau la Oradea, predându-l 
D-nului Kuba Augustin. 

Până în prezent pentru D-nul Kuba Augustin au sosit pe această cale, prin Episcopia Bihorului, 
două pachete cu material exploziv, fiecare cu conţinutul specificat mai sus, dintre care un pachet a fost 
dat în păstrarea numitului Moldovany Francisc din Oradea, găsit la percheziţiile efectuate, iar al doilea a 
fost dat în păstrarea numitei Costa Elisabeta, soţia frizerului Costa Gheorghe, plecată în Ungaria.  

Acest al doilea pachet era destinat a fi trimis nucleului ce se formează în localitatea Huedin, fără a 
fi putut fi găsit până în prezent. 

Pentru materialul explozibil ce urma să mai sosească, D-nul Kuba Augustin dă în ziua de 12 August 
a.c., o telegramă la Budapesta, semnată Kato, prin care cerea trimiterea de insulină, adică ecrasită.  

Prin descoperirea acestui nucleu, se învederează odată în plus că Statul maghiar departe de a căuta 
să păstreze o atitudine de lealitate faţă de ţara noastră, continuă a conduce o acţiune de subminare care 
îmbracă forma terorismului. 

Cercetările fiind în continuare, urmează ca orice constatare să fie comunicată. 
 
Anexa Nr. 2 
De la episcopatul Satu-Mare, Oradea. 
1471-1940 
Consulatul Regal Maghiar Cluj. 
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a acorda pentru doamna Karoly două vize de tranzit. Ţin că este 

necesar să amintesc că doamna Aschner Karoly a anunţat deja autoritatea competentă că intenţionează 
să se boteze, deci poate fi considerată de pe acum ca fiind creştină catolică. 

Afară de această numită a avut întotdeauna o atitudine cât se poate de bună faţă de biserica 
noastră a sprijinit cu drag şi cu devotament oricând aşezământul nostru bisericesc, aşa că suntem 
convinşi că domnul consul va soluţiona favorabil cererea şi va acorda vizele cerute pentru doamna 
Aschner Karoly, deoarece pentru dânsa aceasta înseamnă existenţa, trebuind să plece necondiţionat la 
Pozsony, pentru a-şi aranja situaţia de cetăţenie, ori aceasta nu se poate face decât trecând prin Ungaria. 

În speranţa că se vor avea în considerare cele amintite mai sus şi deci cererea va fi favorabil 
rezolvată, vă salutăm cu deosebită stimă. 

Oradea la 28 Mai 1940 
Oficiul episcopal  
Ss/Zitzmann Ferenc. 
Directorul biroului bisericesc judeţean 
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Probe: 
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(Va urma) 


