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„Bravi ostaşi ai Diviziei 9 infanterie! 

Înainte de a vă spune cuvântul meu de profundă mulţumire, recunoştinţă pentru măreţele voastre fapte de 
arme să ne reculegem gândurile şi cu sufletele strânse de durere, dar pline de mândrie, să îngenunchem la mormintele 
camarazilor noştri căzuţi în lupta grea şi sfântă, presărând cu trupurile lor plaiurile şi munţii Ardealului, stropind 
pământul cu nobilul lor sânge.  

Un gând de recunoştinţă şi pentru cei de acasă, care sunt văduviţi de cei căzuţi. Căzuţi în lupta sfântă pentru 
dezrobirea şi fiinţa neamului, voi aţi trecut în legendă. Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, infanterişti, artilerişti şi călăreţi, v-aţi 
înfrăţit în luptă. Voi nu v-aţi speriat de numeroasele jertfe începând de la Dealul Sângeorgiului, unde a căzut ca un brav 
maiorul Dumbravă, de la Vaşkapu (Porțile de Fier-n.n.) până la Borşa (cota 477), 502 şi 484, apoi de la Creaca şi Boj, de 
la Chilioara, de la Bogdand-Corund şi în sfârşit de la Careii Mari.  

Aţi fugărit şi urmărit pe inamic cu o voinţă de fier. 

Marşurile de peste dealuri, pe drumuri desfundate,de la Vaşkapu (Porțile de Fier-n.n.) către Borşa şi mai 
departe, precum şi acelea de la Hodod până la Careii Mari, prin câmpuri de mine care pândesc la frecare pas, vor 
rămâne exemple de ce poate realiza avântul de care sunteţi cuprinşi. Fiecare nume înseamnă un şir întreg de jertfe, un 
şir întreg de eroi. Marşuri lungi şi atacuri date ziua şi noaptea, cu toate privaţiunile, prin noroi şi ploaie, au răsturnat 
frontiera la Cojocna, unde populaţia românească v-a ieşit înainte cu flori, roade, dar şi cu lacrimi de durere adunată şi 
lacrimi de bucurie. A fost o răsplată pentru toţi, pentru voi dezrobitorii! [...]  

Țara întreagă laudă faptele voastre. Vă mulţumesc, bravii mei ostaşi, pentru jertfele voastre măreţe, pe care le-
am urmărit şi le cunosc, stând în rândurile voastre.  

Dat în Careii Mari, astăzi 25 octombrie 1944.  

Comandantul Diviziei 9 infanterie 

General C. Ionașcu1 
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