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În documentele întocmite de Cercul de Recrutare Bihor comandantul Lt. col. 
Maltezeanu, semna pentru evacuarea, pe jos, a 2.190 căruțe cu cai și 1.635 cu boi, 6.800 
vite mari, în convoaiele 65/94 și 108/111, și alte 6.500 vite mici, împreună cu cei 
27.221 rezerviști neutilizați până la acea dată, în total 46 coloane (lungimea unei 
coloane de 1500 - 2500 m, la Sâmbăta se adunau, de pildă, toate rezervele din satele din 
Plasa comunei Ceica și astfel formau cei 250 de oameni și 48 din pază o coloană de 2,5 
km, planificat a se evacua pe direcția Meziad, Criștior, Biertan), practic efectivul unei 
Divizii întregi1. Acela 200 vite mari de la Săcuieni, cu o pază de 10 oameni formau o 
coloană de 400m pe direcția Cubulcut, Sânicolaul de Munte,Sâniob, Mediaș. Coloana de 
vite mici formate de 500 animale, păzite de 12 oameni se întindea pe 1 km și urma 
aceași direcție de evacuare. 

 
Situațiile întocmite de către Cerc cuprindeau detaliile materialelor evacuabile și zona lor 
de proveniență, ordinea de urgență a evacuărilor pe etape, astfel ca totul să deruleze 
normal. Marșul tuturor coloanelor era judicios calculat, cu etape de mers, repaus, 

                                                           
1 A.M.R., fond 1199, dos. 283, f.5 



odihnă și hrană, pe direcții spre Arad, Alba și Cluj, conform crochiurilor întocmite și al 
etapelor de tranziție.  

Conform Înaltului Decret nr. 2135/27 iunie 1940,transmis de Comandamentul 6 
teritorial, din 29 iunie 1940 „întreaga Armată trece pe picior de război numai cu 
efectivele aflate în prezent la unitate și formațiuni. Prima zi de mobilizare începe în 
noaptea de 28/29 iunie 1940 ora 24.00. În conformitate cu acest Decret Cercul de 
Recrutare Bihor concentra: Cetrul de strângere a rechizițiilor, Centrul Județean de 
Informații cu toate posturile de pazî și pândă, Gara Oradea,  și Episcopia, , Echipa de 
Rechiziții și Coloanele de transport. Nu erau chemați cei cu ordine galbene2. 

Prin Ordinul de Zi nr. 74/30 august 1940, având în vederordinul Marelui Stat 
Major, transmis prin C. 6 A., din 17 august au fost demobilizați ofițerii și subofițerii 
evrei, nominalizat fiind sublocotenentul Richard Ernest. Pe 2 septembrie Cercul primea 
ordinul de demobilizare și lăsare la vatră al „tuturor celor din teritoriul cedat”, între 
care era nominalizat de la coloana 638 strângerea rechizițiilor sublocotenent Ion 
Ursuici3. Din acel moment registru ordinelor de zi sare spre luna următoare, de unde 
rezultă totala dezorganizare. Unii n-au mai așteptat ordinul și ca atare au fost 
înregistrați ca „dezertori”, în timp ce se consemna corect și lăsarea la vatră a celor din 
teritoriile cedate. Conform OZ nr.113/24 septembrie 1940, Maltezeanu a fost numit 
Președintele comisiei de restituire a rechizițiilor de la punctul de frontieră Hidișel, unde 
va desfășura o extrem de importantă misiune, acolo toate rechizițiile de animale și 
atelaje fiind recunoscute prin proces-verbal și de către partea maghiară. 

 A.M.R., fond 1199, Dos. 284, f.4 
Pe 21 iunie 1941, conform Î.D. 1798, comunicat pe 23 iunie de C. 6 A. „întreaga armată 
aflată concentrată, e ziua de 23 iunie, trece pe picior de război”4, comandant al Cercului 

                                                           
2 Idem, dos. 301, f.1-2 
3 Ibidem, f. 46 
4 Ibidem, f. 88 



fiind colonelul Gheorghiu Grigore, iar adjunct lt. col. Crapeleanu Anton, care decedează 2 
zile mai târziu. Așa au început să sosească știrile despre bihorenii plecați la război cu 
Batalionul de Moți „Avram Iancu”, în primele zile din ianuarie 1943. Probăm cu câteva 
fișe la îndemână. 

 
A.M.R., fond 1199, Dos. Ff. 232 

Pe lângă cauza morții, din actele întocmite sau avute asupra decedaților, aflăm și 
despre inventarul sumar al acestora: manta, veston, pantaloni, bocanci, bonetă, flanelă, 
cămașă, chilot, molitiere, sac de merinde, bidon, gamelă, lingură.  
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