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F-teas din stalulele CERCULUI PUBLICAȚIUNILOR MILITARE»
Art. . Scopul «Publicaţiunilor militare» este de a tipări şi respândi
- în armata toate cursurile militare ce se- profeseaza în diferitele şcoli
militare, precum : şeo „a de oficeri, şcoala de cavalerie, şcoala. de ar"+ilerie şi geniu, şcoala superioara. de râsboiu, şcoala de sub-oficeri şi
scoalele. regimentare. 2 *
Aris. Se va publică de asemenea in cârţi şi broşure ori-ce studiu
militar de o valoare recunoscuta.
i
ă
"Art. 6. Se va'publica ânca regulat un. buletin . lunar, care sa țina la
curent pe oficeri cu tot ce se petrece
pe terenul sciințific,
in armatele .

străine şi in a noastra...
Art. 7. Publicaţiunile

|

militare vor apare periodic in. fie-care lună în

__coale succesive sau în; cărți pentru cursuri sau tratate mari şi in bro_*

.
şure pentru. studii mici.
Apt. 6. Numărul total al coalelor de tipar in fie-care luna va fi de
cel puţin 10, impreuna cu tabelele de figuri.
Da
|
Art. g. Publicaţiunile militare se scriu şi se :conduc de un comitet:
compus 'din oficeri din. fie-care armata şi serviciu,
a
Art. 2q. Ori-ce oficer poate face parte dintre scriitorii «Publicaţiunilot militare> in urma publicării in acestea ă unei lucrări de valoare
şi a cererti sale adresata către comitet.
:
Ari. 25. Ofcerii scriitori
au obligaţiunea de a trimite cel puţin o lucrare de 3 coale de ţipar pe an care va fi publicata cu toate dreptu.
:
a
rile de autor,
Art,

26. Scriitorii

primesc. de drept-toate

Publicațiunile

militare

făra

Da
|
abonament.
Art 27. Acei ce nu se vor conformă îndatoririlor de mai sus se vor
|
|
consideră ca demisionaţi, la finele ânului.

“Art. 29. Ei au dreptul a adresa in scris comitetului dorințele lor, de
cari

|

seama.

se va ține

Art. 34. Costul abonamentului Publicaţiunilor este de 2.50 lei pe
luna, plătindu-se anticipat şi cel puțin pe un trimestru. Abonamentul
|
se face pe mai en întreg, cu incepere de Ja. Ianuarie.
Art. 33. Pentru oti-ce lucrare "publicata, autorul primesce, pentru cârțile şi ziarele

de

are trebuința,

cari

de fie-care coala tipărita,

suma

de 20 —40

lei sau

dupa cum lucrarea este a unui

30—60

lei

oficer aforat

“ Sau a unui Oficer scriitor obligator. In plus, ori-ce autor primesce un nu.
mer de 50 esemplare gratuit.
Art... 36. Intre limitele cifrelor de mai sus, comitetul fixeaza prin vot
suma

ce se va

atribui. fie-cărei

lucrări,

situația Publizaţiunilor.

dupa

Art, 37. Pentru cursuri sau tratate, la cas că autorul doresce sa aiba
un numer mai mare de esemplare pe seama sa, el plătesce numai partea alicota a imprimatului şi ă cheltuelelor de administrățiune.
“Art. 38. Nici: o lucrare, fie a membrilor din Comitet, fie a oficerilor
scriitori, fie a: oficerilor abonaţi sau ncabonaţi, nu poate--sa fie publicata făra o cercetare minutioasa şi o aprobare scrisa a Comitetului Pu-

blicaţiunilor.

,

aa

|

"Ark. 39. Orisce lucrare se inainteaza cu adresa in regula in care se
arata dacă ea trebue sau nu sa fie reintoarsa autorului, in cas că ar
:avea trebuinţa de vr'6 corectari.
Art. go. Lucrările trimise cu alte condițiuni absolute sau cari ar co,
.
.
prinde personalităţi, se refusă
complecte atât pentru cursuri
Art z2. Manuscrisele trebuesc trimise
cât şi pentru broşuri şi cu figurile "desinate afara din text. La cas de
figuri numeroase, acestea se fac in tabele separate, având formatul PuĂ
,
.
”
.
.
blicaţiunilor.
Avi. 4. Manuscrisele trebuesc serise cu cerneala, ciţeţe şi numai pe
i
0 păgina a foaei, iat'figurile trebuesc desenate perfect.
Ari. 'qq. Pentru lucrările din Capitala, prima corectura a tiparului se

face de autor, iar restul:de Comitet.
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ÎNTREBUINȚAREA CAILOR FERATE
RESBOIUL DIN ANII 1877—98

Studiul ce intreprindem are drept scop a
arată rolul ce au jucat câile ferate în resboiul european
din anii

1877 — 78 şi sa faca a reeşi condiţiunile pe cari trebue

sa le insuşeasca ori-ce reţea de câi ferate pentru
a pute
fi cu folos intrebuinţate in operaţiunile militare.
Am impârţit acest studiu in trei părţi. ln partea
an-

teia am arătat starea in care se gaseau căile ferate
de

pe teatrul de r&sboiu la inceputul campaniei ;
in partea

a doua am arâtat legile şi regulamentele cari exista
u şi

mesurile cari se luase pentru a asigură intre
buinţarea
căilor ferate in decursul operaţiunilor militare
; in fine
in

partea

a treia

am

arâtat

cum

au

„ţate in acea campanie.

PARTEA

fost

ele

intrebuin-

1

„Reţeaua Romăna—I.a inceputul camp
aniei, princi-

patul României, dispunea numai de 1936
kilometri de
cale ferata, din cari 98 800 ai statului iar
vestul im-

părţit la do& societăţi. streine, avend

fie care o admi-. .

nistraţiune şi un sistem de exploatare deosebit.
Marea artera, căre traversă tara de la Verciorova

la

Iţcani, lunga de 967 kilometri, aparţinea celor do& s0cietâți private, avend Romanul ca punct de intâlnire;
traseul ei sinuos şi plin de puncte slabe eră: Vereiorova-Craiova-Slatina-Piteşti-Kitila-(Bucureşti)-Ploeşti-Buzău-Brăila-Barboşi-(Galaţi)-Tecuciu-Mărăşeşti-Bacâu-Roman-Paşcani-Vereşti-lţeani. Ea traversâ fruntaria aus-.

iriaca la Vereiorova şi Burdujeni, şi trecea la o slaba
depărtare de fruntaria turceasca la Brăila şi Barboşi.
La aceasta cale principala se sudau ur mătoarele linii
transversale :
10 Kitila-Bucureşti de 9km. 150, care aparţinea aceleiaşi
societăţi ca linia Vereiorova-Roman, cu prelungirea ei
Bucureşti-Giurgiu (Smărdă), de 77km. 380, care aparţinea statului. Aceasta linie atingea fruntaria turceasca la

Smârda.

E

„9% Barboşi-Galaţi, de 18km. 927, care legă portul Galaţi
cu artera principala ; aceasta rainura aparţinea aceleiaşi
„societăţi ca şi linia cu eare era legata;
taria turceasca la Galaţi.

ea atingea frun-

3o Tecuci-Berlad, de 50kn. 300, aparţinea aceleiaşi so„cietăţi ca linie principala.
do Păşcani- laşi, de 75km. 710, care aparţinea societăţii
linielor Lemberg-Cernăuţi- Iaşi, cu prelungirea ei, laşiUngheni de 21km. 490 (cu cale larga, de 1,593 intre şine);
care aparţinea statului şi era administrata deosebit de
linia Bucureşti-Giurgiu. Aceasta linie traversa fruntaria
ruseasca la Ungheni.
|
„5 Vereşti-Botoşani, de 44m. 236, care aparţinea so-

cietăţii linielor Lemberg-Cernăuţi-laşi.
| Singura calitate a acestor linii ferate, din punctul de
_vedera al oparaţiunilor armatei române, era că ele in-

5

lesneau retragerea trupelor din nordul ţerei (divisiunea
1Va şi a IIl:) spre sud la inceputul operaţiunilor; iar
mai terziu făceau posibile mişcările parţiale ale trupelor paralel cu basa de operaţiuni, adunând cele trebuincioase din tot coprinsul ţerei.
_Inconvenientele lor insa erau numeroase şi de şinu
vom cită de căt pe cele mai insemnate, tot se va vede
cu prisosința neajunsurile ce au avut să intâmpine din
a lor causa transporturile armatelor ue operaţiuni.
Reţeaua câilor ferate nefiind unificata, ci inapârțita
in trei secţiuni, avend fie-care o administtaţiune şi in

terese deosebite, a fost :natural că reunirea tutulor linielor întrun scop unic, al r&sboiului, sa fi intămpinat
greutăţi serioase ; şi aceasta cu atât mai mult cu cât
nu există nici o pregătire de centralizare 'in vederea
unei campanii, La acest neajuns trebue sa mai adâogăm că fie-care secţiune fiind exploatată cu personalul
stu propriu, care nu cunoscea cele-l'alte secţiuni, şi
avend semnalele sale distincte, personalul de pe o sec-

țiune
nu

putea fi intrebuinţat pe o alta secţiune, ast-fel

-că una pe alta nu se puteau

boiului făceau ca

ajută când trebuinţele res-

transporturile

pe o secţiune sa

mai insemnate de cât pe cele-lalte.

fie

|

Daca de la aceste inconveniente, trecemla cele atribuite traseului şi constituţianii liniei, găsim că:
Artera principala presintă puncte de rebrusment la

Piteşti, Kitila și Barboşi cari sunt cu totul vătămătoare
exploatânii, căci mieşoreaza debitul liniei;
Aceasta linie nefiind legata cu basade operaţiuni de
cât prin liniile Bucureşti-Giurgiu şi Barboşi-Galaţi, tran-

sporturile trupelorşi materialului de ori-ce
aduse
multe

categorie,

la staţiunile de debarcare, trebuiau sa faca mai
etape de marş pe câile ordinare pentru a ajunge

la basa de

operaţiuni.

6
Artera principala, fiind cu o singura cale şi nedublata
de alta paralele. cu densa, nu putea face singure
faţa.
trebuinţelor armatelor aliate.
Aceasta cale trecând aproape de fruntarie intre Braila
şi Barboşi putea fi cu inlesnire distrusa de
inimic. fie.
cu iunul fie printr'o intreprindere indrăsneaţa,
mai cu
seama lânga Barboşi unde linia trece Siretul
peste un.
mare pod. Daca Turcii şi-ar fi dat seama
de insemnătatea acestui defect de traseu Şi de rolul ce
era chemata sa joace rețeaua noastra de câi ferate,
de sigur:
că nu ar fi lăsat nedistrus podul de la
Barboşi, care
singur legă reţeaua din nord cu cea din
sudul ţărei;
căci prin aceasta distrugere ei ar fi paralisat
operaţiunile armatei ruse şi le-ar fi ținut in loc
cel puţin doă
luni, pâna la terminarea reparaţiunii podului,
adica atăt
cât le irebuia pentru aşi organisă puterile
şi a tran-:
sportă, chiar, teatrul de operaţiuni dincoace
de Dunăre.!
“Traseul linielor fiind prea lung, căile de
garagiu mici
şi mijloacele de imbarcare şi debarcare
restrânse, iar:
debitul reţelei cu totu]. insuficient.
Din causa lipsei de soliditate a lucrărilor
de arta, şi
in special a podurilor, transporturile
cu drumul de fier
erau adesea intrerupte săptomâni
intregi şi inlocuite:
prin transporturi pe câile ordinare.
Acestea erau pr incipalele defecte
ale reţelei noastre
“ele reeşa atât din rapoariele: Marelui
Duce Nicolae, comandantul suprem al armatei de. operaţiune,
adresate
Suveranului său, cât şi din neajunsurile
ce au intempinat transporturile armatei române.
a

1 A se vedea Istoria campaniei de
Colonelul Vial, profesor de arta
militara la scoala de Resboiu din
Paris (Histoire abregte du Campag-nes modernes).

Reţeaua Ruseasca.— Pentru mobilisarea şi concen
ivarea in Basarabia a celor 6 corpuri de armate ruse
(corpurile 7, 8, 9, 10, 11 şi 12), sa intrebuinţat reţeaua

de căi ferate occidentala şi din centrul Rusiei. In deosebi,

liniele ferate al căror centru

ramifica

spre

Sud şi spre

rolul cel mai insemnat

este Kievul şi cari se

fruntaria

romana

in cursul intregei

au jucat

campanii.

Prin natura traseului şi construcţiunii lor, liniele fe-

tate ruse pot fi socotite inferioare celor române...
In general liniile ruse fiind trase in linie dreapta, fără.
să se fi ţinut seama de trebuinţele centrelor industriale
şi de oraşele insemnate ce se găsesc imprăştiate
in
„dreapta şi in stânga lor, mobilisarea, şi ravitaliarea
nu
Sau putut face de cât cu multă anevoinţă ;
Lărgimea câii fiind mai mare de cât cea intreb
uințata in toata Europa (afara ae Spania) trupele
şi materialul, ajunse la fruntaria româna, trebuiau
transbordate pe drumurile de fer române pentru a fi
aduse la
Dunăre.
|
Liniile ferate rusesci, intrebuinţate in cursul
operatiunilor, afara de linia Odesa- Rasdelnoia, erau
cu o singură cale şi in mare parte lipsite de mijloacele
de ali-

„mentare

necesare

serviciului

tracţiunii

şi alimentarii

trupelor.
Pentru concentrarea trupelor in Basarabia, armat
a nu
dispunea de cât de doă linii: una, care din
sudul Husiei ajunge la Kişineu şi alta care, din centr
u şi din
Nord-Vest ajunge la Balta. Trebue sa obser
vam, insa,

ca din aceste două puncte finale, numai

Kişineul este

in Basarabia şi era legat cu liniele române
prin ramura
Kişineu-Ungheni, pe cât timp Balta este la 90
kilometri
de la fruntaria romana, adica la o depăr
tare de cinci
zile de mers.
In fine, nu puţin a contribuit la Slabul
ajutor ce a

tras armata de la câile ferate şi imprejurarea ca aproape
intreaga reţea naţionala eră impărţita intre cinci-zeci
compănii private, cari neavend aceleaşi interese, cu greu

putea fi făcute sa lucreze in comun

acord.

Pe lăuga aceste inconveniente, se cade a arăta ca reţeaua ruseasca presinta prin constituirea ei o mare calitate, aceea de a avea toate liniele legate intre ele şi
converginte in căte-va mari centre de comunicaţiune,
cari făceau ca ele sa fie solidare şi sa poata concura
la aptrarea acelei fruntarii sau la operaţiunile de pe
acelaşi teatru de operaţiuni.

Reţeaua Turceaşca.— Deşi la inceputul anului 1876
se găseau in Turcia una-mie-şease sute-şease-spre-zece
kilometri de cale ferata, acestea insa erau impărţiţi in
cinci linii independente :
Linia Constantinopoli-lamboli cu ramurile sale
„
Salonic-Mitroviţa
|
»
Varna-Rusciuc, care atingea fruniaria româna
la Rusciuc.
|
!
Linia Constanţa-Cernavoda, care atingea fruntaria româna la Cernavoda.
Linia Banialuka-Novi.
|
Aceste linii fiind independente, lie-care işi avea materialul stu mişcător care nu putea fi trecut pe alta linie,

in câsul

inconvenient

unei
mare,

concentrări
căci

ori cât

pe
de

o anumita

fruntarie ;

numeros

ar fi ma-

terialul unei linii, el este insuficient pentru a Satisface
toate trebuinţele unei concentrări strategice.
Liniele ne fiind legate intre ele, nu puteau concura
la apărarea fruntariei care era basa de apărare.
Principala linie, Constantinopoli-lamboli, cu ramura
sa Tărnova- Belova,: avea marele inconvenient de a
se
termina prea departe de truntaria Serbiei şi de Dunăre.

9

Materialul de transport fiind insuficient şi liniele fiind
reu

construite, pe nici una din linii nu se puteau pune

in mişcare mai mult de 4 sau 5 trenuri pe zi.
Din aceasta scurta dare de seama se poate vede principalele inconveniente ale linielor ferate turceşti şi din
ele deduce neinsemnatul rol ce au jucat in cursul cam-

paniei.

|

PARTEA

a Il2

M&surile luate in Romănia pentru a asigura transporturile militare cu calea ferata.— In România exista
un

regulament, decretat in 21 August 1873, care regula
esecutarea transporturilor militare cu calea ferata in
timp de pace, nu esista insa nici o lege şi nici un regulament care sa incuviințeze in mod legal autoritatea
militara a lua in- stăpânire pe timp de r&sboiu liniele
ferate naţionale şi sa stabileasca regulele dupa cari a-

ceste linii bebuia sa fie espluatate şi organele insăreinate cu dirigerea transporturilor militare. Mai mult inca
lipsa ori-cării pregătiri din timp de pace in vederea
acestor transporturi, precum câi de garagiu in raport
cu lungimea trenurilor militare, cheuri de imbarcare
militare, rânduiala vagoanelor de marfa pentru transportarea trupelor, etc, ne face sa credem ca nu se apre„ciase in de ajuns folosul ce se putea trage de la intrebuinţarea câilor ferate in r&sboiu. Când insa r&sboiul

deveni iminent, se alcătui o lege asupra rechisițiunilor
militare, care fu sancţionata şi intra in vigoare la 99
April 1877,

boiului

adică dupa

(4 April).

cari autoritarea
sau

intreaga

Prin

zece

zile de la declararea

ea se hotâra

imprejurările

r&s-

in

militara putea sa rechisiţioneze o parte
reţea de câi ferate şi regulele dupa cari

10

rechisițiunea putea a fi fâcuta. Pentru puner
ea in aplicare a acestei lege se decreta in ziua
de 96 April un

regulament asupra rechisițiunilor militare,
care, dupa

O practica de dou luni fiind găsit defectuos,
fu inlocuit printr'un altul decretat la 98 Ianiu acela
şi an. Principalele prescripţiuni ale acestui regulament
privitoare
la rechisiţiunea câilor ferate erau:
In cas de răsboiu, companiele câilor ferate
vor fi datoare a pune la disposiţiunea Ministerului de
R&sboiu
toate resursele in material şi personal de
cari el va
avea irebuința pentru a asigura transporturile milit
are.
«Personalul şi materialul rechisiționat va putea
fi intrebuinţat pe toate liniele, fâra a se (ține seam
a de linia din care e luat, atât dincoace cât şi
dincolo de
basa de operaţiuni. |
«Autoritatea militara va putea rechisiţiona
de la com-

panii toate materiale şi obiectele
căilor ferate in campanie.

necesare

serviciului

«Dependinţele gărelor şi eâilor, biurourile
şi liniele
telegrafice trebuincioase armatei se vor
putea rechisiționa de autoritatea militara.
«Transportul armatei, materialului şi apro
visionamentelor sale se va efectua dupa un itine
rariu stabilit de
câtre delegaţii ministerului de resboiu,
ministerului de
lucrări publice şi companielor câilor
ferate.
«Trenurile militare vor avea preferința
asupra tutulor celorlalte trenuri; la trebuința
numărul trenurilor
ordinare de călători va putea fi
redus, iar circularea
trenurilor de marfa suspendata.
«Autoritatea militara va putea cere
de la companiele
căilor ferate, in urma unei ințelegeri
cu ministerul lucrărilor publice, esecutarea lucrărilor
găsite necesare
peritru inlesnirea iransporturilor şi
siguranţa mişcării

11

trupelor. In cas de urgenţa, autoritatea milita
ra va putea să esecute chiar ea aceste lucrări.
«Cererile de rechisiţiuni pentru transporturi
de vite,
sau alte obiecte, necesare armatei şi pentr
u transportul
trupelor, se vor face după formele preve
dute in regulamentul asupra transporturilor militare cu
calea ferata

decretat la 21 August 1873.

|

Acest regulament de rechisiţiuni precum
şi regulamentul asupra transporturilor militare, regul
au despăgubirile băneşti, la cari aveau drept compa
niele, pentru transporturile eseculate, materialul,
imobilile şi instalaţiunile ce li se rechisiţionau.
In resumat, vedem că inaintea campaniei
esistă un
regulament administrativ foarte concis asupr
a transporturilor cu calea ferata şi că dupa inceperea
campaniei
sa regulamentat legea asupra rechisiţiunilor
militare,
in care intra şi rechisiţiunea câilor ferat
e ; dar ca nu
esistă nici regulamentul asupra esecuţiuni
i transporturilor, din punctul de vedere technic, nici
personalul militar insăreinat cu ordonarea, dirigerea
şi supraveghevea transporturilor militare cu calea ferata
.
Acestor lipse şi târziei veniri a legii rechi
siţiunilor
se datoresc in mare parte neajunsurile, intărz
ierile şi
accidentele intâmplate pe câile ferate, de cari marel
e
Duce Nicolae se plângea cu atâta amar țarulu
i Alexandru.

Moesurile luate de guvernul rusesc pentru a asigura
transporturile militare atăt in Rusia cât şi in Romănia.— In Rusia esista inca din anul 1874 un regulament asupra transporturilor trupelor.cu căile ferate,

dar,

ca şi al nostru, el era ne complect şi nu indest
ul
de incercat nici de trupe nici de personalul servic
iului

exploatării.

De asemenea,

exista o instrucțiune

gene-

12.

rala de mobilisare,

care specifica intrebuinţarea ce tre-

"huiă dată drumurilor

de fer ruse in aceusta operaţiune
pregătitoare a re&sboiului ; ea insa conţinea o mulţime
de disposiţiuni din cari unele nu putura să- Şi găseasca
nici O data sancţiunea in timpul campaniei, iar altele
fura reu aplicate, din causa ca personalul care trebuia
se le aplice sau lipsea cu desevârşire sau nu fusese creat
de cât dupa decretarea mobilisării.
Aceste au fost singurele

a luat inainte

măsuri

ce guvernul

rusesc

de inceperea şi dupa, inceperea mobilisării

pentru â-şi asigura transportul trupelor cu câile ferate
naţionale.
,
Pentru a asigura armatei de operaţiuni libera trecere
prin teritoriul principatului român
şi tratarea reservata
armatelor amice, guvernul rusesc incheie cu guvernul

român

o convenţiune.

care fu semnata

de

plenipoten-

ţiarii respectivi in: ziua de 4 April 1877 (s. v.) la Bucu“veşti. Aceasta convenţiune, complectata print”o alta
speciala, care regula disposiţiunile relative la trecerea
trupelor imperiale pe teritoriul român şi relaţiunile lor
„cu autorităţile locale, fu aprobate prih legea votata de
adunările legiuitoare in zilele de 16 şi 17 April şi promulgata in ziua de 21 April.
lata prescripţiunile acestei convenţiuni relative la intrebuințarea câilor ferate române de câtre trupele imperiale:
|
«Guvernul român pune la disposiţiunea armatei ruse
toate liniele ferate ale
materialului, bagajelor
soțesc sau de cari vor
tru aceste transporturi
armatei

princiare

şi ca

ţărei

pentru transportul trupelor
şi aprovisionamentelor ce le inavea trebuinţa mai târziu. Penarmata

imperiala este asimilata

ast-fel

se bucura

de toate drep-

turile stipulate in caietele de sarcini incheiate cu com-

.
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„paniele

de câi

ferate in regulamentele

şi legile

in vi-

goare din România.
«La cererea făcuta de şeful comunicâţiunilor militare
ruse, ministerul lucrărilor publice al României va da
administraţiunilor câilor ferate române, ordinele şi instrucţiunile necesare pentru a asigura transporturile

militare ale armatei ruse.

|

«Trenurile militare vor avea intaietate asupra tutulor
celorlalte trenuri, esceptându-se trenurile de poşta, şi
făra prejudiţii pentru transporturile armatei române.
“La trebuinţa trenurile: ordinare de câlători vor putea
fi reduse, iar cele de maria chiar suspendate.
«Pentru a se obţine unitatea necesara in serviciul linielor române, şi pentru a se asigura transporturile armatei ruse, convenţiunea prevede infiinţărea unui con-

siliu central sub direcţiunea ministrului lucrărilor publice, compus

din delegaţii

diferitelor companii

ferate din ţara, pe lânga care se va delega un

numit de şeful comunicațiunilor
„tei ruse.
|

militare

de câi

comisar,

al arma- i
|

«Direcţiunea superioara şi privigherea transporturilor
armatei.

imperiale

nilor militare

vor fi in mâna

al acestei

laritatea şi continuitatea

şefului

comunicaţiu-

armate. Pentru a asigura

serviciului

acestor

regu-

transpor-

“turi, el va lucra prin mijlocirea comisarului român,
delegat anume pe lânga dânsul şi va provoca prin organul s&u toate mbsurele necesare pentru acest sfirsit,
«Şeful comunicaţiunilor militare are facultatea de a
cere

toi ce este

trebuincios

turilor sau pentru
In cas

de urgenţa,

pent u siguranța

sporirea şi regularea
el poate

transpor-

eseculiunii lor.

chiar sa ia singur

masuri

in urma unei inţelegeri prealabile cu comisarul român.
«Daca trebuinţele armatei ruse vor reclama construi- rea pe teritoriul român a unei linii ferate, lucrările se

—4
Vor esecuta prin ingrijirea
autorităţii militare rusesci
cu cheltuiala guvernului
seu,
«Exploatarea reţelei române
se va face de câtre companiele şi administraţiunile
existente sub direcţiunea
consiliului central. Ele vor
fi despăgubite de toate transporturile efectuate dupa un
tarif special, precum şi de
toate stricăciunile pricinuite
prin greşala trupelor rusesci.
«Planul transporturilor trupelor,
livretele de mers
ale

trenurilor militare, formele
şi amenuntele

rechisi-

ţiunii transporturilor, aciele
şi registrele de complabilitate şi de control, raporturile
dintre trupele imperiale
şi agenţii câilor ferate urmeaza
sa fie regulate printi”o
instrucţiune Speciala. !

Pe basele acestei convenţiuni,
şeful comunicaţiunilor militare intoemise o instrucțiune
pentru transportul trupelor ruse pe drumurile
de fier române, care

tusese confirmata de şeful
statului maior al armatei
ac-tive, general Adam Nepokoiciţki
inca de la 25 Martie,
şi mai in urma primite
şi de guvernul român.

Principalele prescripţiuni
ale acestei instrucţiuni erau
următoarele

:
«Pentru imbarcare şi debarcare,
precum Şi in timpul
transporturilor, trupele
ruse se vor confirmă regulelor
stabilite in Rusia, daca
acestea nu sunt in contradicţiune cu regulamentele
pentru transportul trupelor
aflate
in vigoare in România.
Pentru facilitarea Şi regularea
transporturilor, pentru
supravegherea

imbarcării şi debarcării şi
pentru facilitarea relaţiunilor dintre
trupe şi agenţii căilor
ferate,
şeful comunicaţiunilor
militare numesce comandanți
PN
! Istoricul
(Bucuresci

Resboiului
1888).
a

din

1877-78,

lucru făcut de mai mulţi
ofițeri

|
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de gare sau şefi de etapa la toate gările mai
importante.
«La

fie-care tren care transporta trupe sau
material,
al armatei ruse, autoritatea militara va
numi un şef
de eşelon. In timpul opririlor şi a mersu
lui, şeful de
eşelon are datoria de a menţine ordinea
in tren şi de
a face sa se observe regulamentele in vigoa
re.

«Şefii de etape, comandanții de gara şi
selii de eşelon vor servi ca intermediari in toate relaţiunil
e dintre

irupe şi agenţii locali ai drumurilor de
fier, făra a ingeră in disposiţiunile de ordin technie
sau economic
luate de acesi din urma.
«In cas de intrerupere sau accidente in
mersul irenurilor militare, agenţii locali ai drumuril
or de fier fac
cunoscut, prin telegraf, şefului etapei
sau comandantului gărei celei mai apropiate, care va teleg
rafia la rân:

dul seu şetului comunicaţiunilor

militare.

«In cas de accidente cu trenurile de
trupe ruse, comisarul rus, cel mai apropiat de locul
unde accidentul
sa petrecut, va fi invitat sa asiste la
ancheta sau inSirucțiunea ce trebue a se face pentr
u a determină
causele.
«Toate celeV'alte prescripțiuni ale instr
ucţiunii, regu-

leaza formele ce trebuese implinite pentru
a obţine re-

chisiţiuni de transport, imdemnităţile la
cari dau drept
aceste rechisiţiuni şi compturile ce trebu
ese presentate
o data cu cererile de. indemnitate.
«Pentru toate casurile neprevedute in aceas
ta instrucțiune se adopta disposiţiunile prescrise
de regulamen-

tul asupra transportului trupelor române

gust 1873. 1

de la 21 Au-

l nstruction pour le fransport aes troupes
vusses sur les chemins de fer 7oumains, (Odesa 1877), tipărita in limba
rusa şi francesa prin ingrijirea şefului comunicaţiunilor militare al
armatei active.
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Acestea

sunt, in trăsuri generale, masurile luate
de
rus şi român pentru a asigură transportul
cu calea ferata. Cât despre ms&surile luate în
avem nimic de zis. Pentru as:gurarea tranca şi pentru restul operaţiunilor, găsim aceiaşi neprevedere orientala şi daca unele linii au
putut
aduce oare-cari servicii armatei, aceasta nu se
datoresce mesurilor luate de guvern sau de armata ci
zelului
guvernele
armatelor.
Turcia, nu
sporturilor

şi simţime&ntului datoviei de care eră insufleţit perso
na„lul acelor linii.

PARTEA

Intrebuinţarea
nile

III

căilor ferate

Tusesci, la

de

operaţiu-

mobilisare şi concentrare. — De şi din compania franco-germana se vâduse de ce utilitate
poate.
fi pentru operaţiunile ulterioare intrebuinţarea drumurilor de fier la mobilisarea şi concentrarea armatei
active,
totuși in Rusia nu sa putut profita de toate foloas
ele
unei asemenca intrebuinţări in campania, din 1877—-78.
Ast-lel, de şi mobilisarea celor 6 cor puri de armata, cari
trebuiau

sa formeze armata de la Dunăre, fusese ince'peta la 2], Noembrie 1876, ea. nu putu îi terminata de
cât dupa 17 dile.
In raportul ce adreseaza Suveranului seu, Generalul

Miloutin, Ministru de resboiu pe atunci, resumeaza ast-fel

resultatul acestei

mobilizări :

p- » „. întrun guvernament

adunarea

reserviştilor fu

terminata a doua zi dupa chiemare ; in 5 guvernamente
a treia zi; in 42 guvernamente a patra zi; in 7 guvernamente a cincea zi; in 17 guvernamente adunarea, fi
terminata intre a şeasea şi a zecea zi; in 2 guvernamente

in a unsprezecea zi; in 3 dupa, treisprezece zile
inşi fine, in 2 dupa a şeapte-spre-zecca
zi».
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Prin urmare, daca ţinem seama ca decretul de mobilisare a fost dat la 1 Noembre, găsim că pentru a mobilisa 6 corpuri de armata a trebuit 30 de zile ; pe cât
timp mobilisarea celor 13 corpuri de armata germana,
cari trebuiau aruncate pe fruntaria vestica (1870-74), tusese făcute numai in 7 zile. Cercetând causele acestui
resultat. găsim:
Ca esista o causa straina mijloacelor de transport,

datorita

sistemului de recrutare

național ! in vigoare

in Husia pâna in ajunul r&sboiului. Din causa acestui
sistem, cea mai mare parte din reserviştii regimentelor
mobilisate fiind impărţiţi in tot cuprinsul imperiului,
autoritatea militara a trebuit sa notifice mobilisarea
celor 32 guvernamente in cari este impărţit teritoriul
Rusiei şi apoi fie-care din ele a inceput sa indrepte
spre corpurile de armata mobilisate reserviştii sau oamenii aflaţi in congediu.
O alta causa o găsim in numbârul, impărţirea şi organisarea drumurilor de fer rusesci. La acea epoca, dupa
cum am arâtat, liniele rusesci erau desemnate, puţine,
depărtate unele de altele şi treceau pe lânga puţine centre populate, de oare-ce linia dreapta impusa de ţarul
Nicolae le făcuse sa nu urmeze cursul riurilor. Din aceste cause, cea mai mare parte din reservişti, ne avend la disposiţiune o linie ferata in apropierea: reşedinţei lor, se găseau siliţi sa se duca la locul de mobilisare pe drumurile : ordinare pe jos, in trăsura sau
cu sania. Apoi, chiar liniele
ajuns organisate in vederea

existente nu erau in de
transporturilor. militare;

1 Abia în anul 1876, se adopteaza in Rusia sysfemul de rezrutare

regio-

mal şi se imparte tot teritoriul imperiului in 164 de cercuri de recrutare
corespundând

fie-care unui regiment de infanțerie de linie, de

'Şi trage recruţii şi reserviştii.
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căci de şi mobilisarea fusese decretata
la 4 Noembre,
tocmai la 9 Noembre apăr un decret imper
ial care numea 65 oficeri in funcțiunea de comandan
ţi de staţiuni
şi alţi 49 detaşaţi pe la diferitele gări
de o importanţa

oare-care,

Din cauza acestei măsuri târzie, a resultat
ca un mare.
numer de agenţi nu au ajuns Ja desuinaţiu
ne la timp;
iar alţii, o data ajunşi, au modificat in multe
părţi disposiţiunile anterioare de şi operaţiunile
mobilisări era
deja incepute. Se poate vede de aci confu
siunea şi neajunsurile ce au resultat. Ast-fel, pe liniel
e unde nu se
făcea inca un transport militar se supr
imau fâra nici o
trebuinţa trenurile de călători şi de
marfa, ceace producea o mare aglomerare de vagoane
incăreate; ar pe
altele, unde trebuia sa se faca irans
porturi militare,
materialul mişcător lipsea cu desev
ărşire.
|
Daca insa la prima mobilisare Sau
comis greşeli, autoritalea militara rusa a sciut sa iraga
lecţiuni practice
„din experienţa fâcuta. Ast-fel câtre
sfirşitul lui April,
mobilisarea corpurilor al 4-a, al 13
şi al 14 de armata,

destinate se formbze armata de reserva,
intre

Kiev şi

Galiţia orientala, se făcu mult mai
repede de cât a celor d'ântăi şease corpuri de armata
; de asemene, când

dupa infrângerile de la Plevna (8 şi 18
Iuliu), impera-

„torul se hotări a trimite în Bulgaria
grenadirii şi garda,
operaţiunea mobilisării corpurilor
al 15, 16, 18 de armata şi gardei imperiale se făcu cu
ioata. regula şi iuţeala ceruta de grelele imprejurări
în cari se găsea armata de operaţiuni din Bulgaria,
Daca 'de la mobilisare trecem la
concentrare, găsim
ca şi aceasta operaţiune s'a esecu
tai cu totul ali-fel de
cum s'a esecutat clasica concentrar
e a armatei germane

in campania din 1870-74.
|
| Concentrarea celor 6 corpuri de armat
a (7,8, 9, 10,

19

11

şi
» mare
“cepii.
mirea

19) sa făcut in 30 de zile, cu toat
e :ca cea maj
parte din trupele destinate pentru
Basarabia inconcentrarea pe fruntaria română inda
ta după priordinului de mobilisare, adica nemobili
sata. Acest
procedeu, care a fost atât de funest
Franciei in 1870,

„ar fi putut sa aiba aceleaşi

resultate şi pentru Rusia,

«laca ostilitaţile urmau imediât „con
centrari şi. daca in
loc de o putere inca neutra sar fi gasit
pe malul drept
al Prutului puterea şi armata adversa.
Putem zice că
„in mare. parte mobilisarea şi concentr
area armatei ruse
merg de frunte in tot cursul lunei Noem
bre şi Decembre. Raportându-ne la campania.
franco- -germana,
unde concentrarea intregei armate de
operaţiuni germana, cu efectiv de mobilisare, s'a făcut
numai in 14
zile,

vedem .ca

concentrarea

armatei

ruse

s'a

esecutat

in nisce condițiuni cu totul defavorabile
.. Pentru causele, cari au dat hascere acestor resul
tate inferioare,
cele mai insemnate sunt:
10 Lipsa de material mişcator ;
2 Insuficienţa, şi neexperienţa personalului
insarci„mat cu executarea planului de transpor
tari executat de
Statul maior rus;
|
E
ae

3 Starea defectuoasa a drumurilor de fier ruse,
cari

sunt cu o singura cale şi nu poseda cai de
garaj in
numar suficient şi de lungi. Din aceste caus
e, nu nu„Mai că -iuţeala de transport.nu a putut fi
aceeaşi ca in
cele-Valte ţări, unde drumurile de fier işi
găsise o.in„ trebuinţare. in -r&sboaiele trecute; dar nici tren
urile nu

au putut fi formate din. mai

mult! de. 30 trăsuri, pe cât

timp in Germania şi Francia. trenurile militare
au fost
„ compuse din 50 şi chiar 60. trăsuri.
Aşa dar, de o parte iuțeala redusa şi spor
irea numerului trenurilor—care pentru un corp de. arma
ta cu

efectiv redus s'a urcat la 130 — de. alta parte num
erul

„20
de benuri—numai

de 12—cari „puteau

circula im

dotizeci şi patru de ore, au contr ibuit in parte ca con„centrarea trupelor sa. se faca aşa de incet.
In fine,. la aceste cauze principale,

se

poate

adâogă

și altele, „precum peaua, organisare a stațiunilor halte-„de-cine,

care a făcut ca, irupele transportate

sa sufere.

“mari privaţiuni şi intărzieri in marş.

Intrebuinarea Căilor ferate ruso-romane in timpul
campaniei.— In preajma declarării răsboiului, armata de"operaţiune rusa

ocupă

cantonamentele

următoare:

Corpul al 7-a ds armatala Tatar-Bunar şi Akerman,
»
»&a
vw» Tiraspol, Ungeni şi Leuşeni,
Oa

"»

» 'Birzula! şi Tiraspol,

corpul » 10-a de armata pe Literalul mării,

> vil-a”
pi
12-a

»

la Kubeit, Komrat, Gura Gal“Dena, Bender şi Gura Sărăţica,
»

la “Orgjew,

Sculeni

şi Bielzi.

Marele Cartier era la Kişineu.
Dupa declararea răsboiului, ' care avi .loc la 22j,
„Aprilie, trupele rusă se puse.in mişcăre pentru a trece
Prutul, cum insa câile ferate ruse nu erau legate cu
linia româna Paşcani-Barboşi de cut prin singură juncțiune Paşcani-laşi- Ungheni- Kişineu şi ciim o singura
cale nu

putea

sei vi la concentrarea unei intregi armate

» de pe linia Prutului pe Dunăre, comandameritul arma„tei ruse sa vădut silit a execută transportul trupelor pe

jos, urmând dir ecţiunile principale Prut. Pălciu- Galaţi
Slobozia- Bucuresci- Giurgiu Dunarea şi -Prut- IaşiFocşani- Ploeşti- - Bucureşti- Giurgiu- Dunărea, iar câile
"ferate şi le reserva la inceput pentru transportul tunurilor de calibru mare, materialului de resboiu, pontoa| „nelor

şi flotilei

demontăbile,

mai curând pe Dunăre.

cari | trebuiau

aduse

cât

,

„redus
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Aceasta

de

a doa- concentrare

sa

făcut cu mai multa

greutate şi a ţinut mai bine de 50 de zile, căci

nu fu

terminata

de căt pe la: sfârșit lui Mai. Causa: a fost in-

suficiența

câilor

ferate

şi reaua

stare

a câilor ordinare

de comunicaţiune. Daca armata rtisa ar fi dispus inca!
de o cale ferata, care sa fi legat centrul posiţiuni 'de
concentrare
pe. Dunăre
Cu

toata

dantul

inițiala,
sar

critica

suprem

Benderul

fi făcut

cu

aspra

cu Galaţii, concentrarea -

totul

in alte

şi nemeritata

al armatei ruse

condițiuni.
ce făcu

coman-

câilor ferate române, nu

-e mai puţin adeverat ca ele, și in special linia” Taşi-.
Galaţi, au fost de un ajutor netăgăduii pentru armata
“Şi de aceea Statul-maior, indata dupa trecerea Prutului, sa şi grăbit a pune lucrările de arta'la adăpostul
tentativelor inimicului, cum a fost podul de la Barboşi,

a cârui apărare fusese organizata de o compahie de ge:
niu româna în timpul ernei care a procedat declararea xesboiului.
Ma

|

in urma

in unire

câile

ferate

cu cele ruse

române

fura

intrebuințăte

şi la transpor tarea trupelor use

pe noua baza de operaţiuni. Ast-fel corpul al 44-a 'de
„armata fu transportat din civcumseripţiunea Kievului,
unde fusese format şi concenhat, prin linia Kişineu-

Iaşi-Galaţi, unde lăsa o diviziune,
reşti pâna la staţiunea

Vidra

— Brăila

(pe linia

și Bucu-"

Bucureşti-Giur-

"giu). Mişcarea acestui corp a durat 20 de zile, de la 8
pâna la 28 Maiu (s. v.) Tot asemene şi corpul al 4-a
de

armata,

care

fusese concentr al in circumseripţiunea

Vilnei şi apoi adus

in partea

de jos

formă

a armatei

de

aripa

stânga

Spre sfârşitul lui luniu,
minate şi pentru moment
:se mârgini

la transporturile

material intre centrele de

a

Dunării „unde

operaţiuni.

marile transporturi fură fer
rolul liniilor romane şi nise!
ordinâre de

aprovizionare

persoane

Și

şi. ravitaliere

ț
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şi baza de: operaţiuni a arma
tei. Inse dupe cele 'doz:
infrângeri de la Pievna, câil
e ferate ruso-romane fură
din nou chemate sa aduca
insemnate servicii armatei
Şi monarchiei ruse. Ast-fel
corpul al 15-a de armata,

deja mobilizat in Polonia, fi indr
eptat spre Bucuresei.

la 22 Iuliu unde ajunse la
3 August. Dupe el, veni dot:
divisiuni din garda imperial
a, cari fura aduse din Petersburg şi dos divisiuni
de grenadieri. Mişcarea gardei fu inceputa In 3 August
(5. v.) Şi terminata la 3:
Septembre.. Transportul gren
adierilor se făcu in aceieaşi condițiuni şi imediat
dupa garda. Remarcâm
că
daca transportul gardei sa
făcut into luna, această,
trebue sa se atribue imprejur
arii că transportul ei pe:
căile ferate române alternă
cu transportul materialelorŞI subsistenţelor armatei
de operațiuni. De alt-fel toat
e
aceste mişcări s'au făcut
cu mare precisiune şi
fâra,
nereguli cari sa merite
a fi semnalate.

Daca ne vaportăm

da imperiala

la iuţeala de mers, găsim
că gai-.

a pus 30 de zile pentru

a stră

bate mai:
bine de 2600 kilometri, adica
a făcut căle 87 kilome.-.
tri

pe zi, intrebuinţând zilnic
4 sau 5 trenuri. De şi acest resultat nu este tocmai
la inălţimea celor dobân-.
dite in răsboaele trecute,
dupe care transportul nu
ar

-

Îi trebuit sa dureze mai mult
de 15 zile, totuşi vedem;
că iuţeala de mers dobândita
este cel duţin de cinei
ori mai

mare de cât daca Sar fi
esecutat pe jos.
Cu ocaziunea acestor transp
orturi sau adus acuzâri.
grave de câtre generalismul
armatei ruse căilor ferate.
«Drumurile de far române,
zice marele duce Nicolae.
in raportul inaintat suvera
nului sâu, s'au arătat
inca:
mai. rău construite de cât
me& aşteptam. Ele erau
lipsite mai cu seama de mat
erial şi personal. Graba
cu
care lucrările de arte au
fost făcute este una din
Drin-.
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cipalele motive a numeroaselor ruperi de poduri
ce au
avut loc in timpul transporturilor».
In altă notă oficială, marele duce Nicolae pentru
a
declină respunderea multor neregularități comise
” cu

ocaziunea transporturilor de trupe şi imaterial pe câile

noastre ferate, acuză autorităţile române că nu
au luat
nici o mesură pentru a asigura mersul trenurilor
militare ; că din lipsa disposiţiunilor convenabile
au resultat intârzieri şi accidente in proporțiuni consid
erabile ; că reparaţiunile au fost esecutate foarte incet
Şi
că exploatarea a lăsat tot-d'a-una de dorit din cauza
neobservării regulamentelor in vigoare.
Din aceste acuzâri, făcenă partea ce se cuvine comandamentului

rus,

care

avea

tot interesul

a

se

des-

cârca de r&spunderea greşelelor comise, aruncând vina
altora, rmăne totuşi o bună parte şi in sarcina câilor
noastre ferate, cari au lăsat in adever de dorit atât la
concentrarea trupelor şi materialului rus pe ţărmul
stâng al Dunării, cât şi la transportarea trupelor de
a- jutor, după inceperea operaţiunilor in Bulgaria.
Ne rămâne puţine de adâogat asupra intrebuinţării
căilor ferate la operaţiunile armatei române.
„In preludiul v&sboiului, cu ocasiunea formării corpului de observaţiune menit să păzească țermul stâng
al Dunării de la Vărcierova pâna la Gruia şi să garanteze neubialitatea fluviului pe timpul campaniei TurcoSerbe (vara anului 1876) câile ferate române nu au jucat nici un rol insemnat, câri numai batalionul al 4-a
de vânători a fost w ansportat cn drumul de fer la T.Severin.
Ordinul de mobilisare pentru campania care ne pre-

ocupă fiind dat la 1 Aprilie 1877 (s.

v.),

iar

decretul

de mobilisare la 6 Aprilie, 'mobilisarea celor patru
divisiuni active a fost complect terminată Pâna la
9 A-
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prilie, graţie drumurilor de fer cari in mare parte fură
intrebuințate de reservişti pentru a se duce la corpurile lor.
|
La 9 April (5. v.) incepe operaţiunea concentrărilor

strategice. Divisiunea a 2-a, de Bucureşti, menita a constitui
mata,

impreuna cu Divisiunea 1-a corpul 1-iă de arce era sa se concentreze în Oltenia pe marginea

Dunării, fiind pornite in aceste

direcţiuni in ziua de 9

April, parte pe jos, parte cu drumul de fer (trupele de
infanterie şi de Geniu). Concentrarea, acestei divisiuni
intre. Segarcea şi Radovan fu terminata la 20 April.
Concentrarea

corpului

2-a de armata, compus din di-

visiunea a 3-a şi a 4-a, fiind aproape terminata la 15 A-pril şi anume: divisiunea a 3-a fi concentrata intre
Olteniţa şi Giurgiu, iar divisiunea a 4-a parle in Bucureşti, parte in direcțiunea Olteniţei.
Concentrarea acestor doă divisiuni din Moldova se
facii in mare parte cu drumul de fer, trupele avend
- ordin de a se retrage spre Bucureşti pe mesura ce:
trupele ruse, cari la 114 April trecusera Prutul, vor
inainta,
Pe la inceputul lunei Mai, armata rusa terminându-şi desfăşurarea strategica pe Dunare de la Reni la
Turnu-Magureli, corpul al 2-lea de armata primi ordin sa se concentreze in. Oltenia. Concentrarea trupelor
„acestui
mentul

corp se făcii pe căile ordinare, afara de regial 8-a de linie, companiele de Geniu ŞI mici
detaşmente de trupe cari fura transportate pe calea
ferata,
Dupa

retragerea intregii armate in Oltenia şi intrarea

ei in acţiune in Bulgaria, intreaga reţea naţionala fă
pusa la contribuţiune pentru ravitaliarea armatei, trans-

portul muniţiunilor şi materialului necesar podului ce
-

trebuiă să se arunce

pe Dunăre.
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Intrebuințarea căilor ferate ruso-române la operaţiunile de repatriare şi evacuare.— Pentru a termină ne
remâne a artă ce rol a jucat căile
nile finale ale campaniei.

ferate in operaţiu-

In aceasta campanie sevărşita pe câmpiele pustiate
ale Bulgariei, unde nici soldatul nici locuitorul nu fă-

ceau. cartier,

unde

soldatul şi oficerul

nu

scieau

sa

aleaga intre pericolul focului şi suferințele repaosului,
drumurile de fer au fost necontestat unul din auxiliarii cei mai iemeinici ai serviciului sanitar, căci graţie
numai lor sa putut transportă in Rusia şi România de
pe teatrul de operaţiuni
de la 16 Iuniu şi pâna la 31

Decembre 1877, 7194 bolnavi şi râniţi dintre cari 4200
au fost transportaţi cu trenurile sanitare,
urma erau in numer de 94.

Cum
mijloc

cari

mai

la

se vede, resultatele intrebuinţării căilor ferate ca
de evacuare,

sunt

destul

de

frumoase,

nu

tre-

bue insa sa se uite ca şi cu aceasta ocasiune sau comis greşeli ne ertate din causa lipsei unei organisari
anterioare

şi a unui

personal

indestul

de exprimat

şi

„ca consecinţele funeste ale acestei stări de lucruri s'a
făcut mult simţite dupa ecatombele de la Plevna şi
dupa capitularea mareșalului Osman-Paşa cănd, pe lânga
alte neajunsuri, ce mai adaoga şi insuficienţa perso-

nalului trenurilor sanitare şi chiar a trenurilor ordinare
care incepuse

a fi secerat

de tifus,

acel

grozav

flagel

ivit printre soldaţii ce se evacuau in Husia şi care erâ
-căt pe aci sa desorganiseze

serviciul

evacuării.

“Intre alte casuri de trista amintire, eata ce ne spune
un martor ocular:
|
La 2 August 1877, trecu pe la Kursk un iren de eva.cuare format

din 24 vagoane

ţinea mai puţin
xăni

grave.

de 400 râniţi.

de maria,

Jumetate

care

nu

con-

din ei aveau .

Aceste vagoane servise cu puţin mai inainte
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la transportarea vitelor și nu fusese nici curâţite nici:
desinfectate. Nu aveau ferestre, şi cu toate acestea tre-buiau sa se ţina uşile inchise, din causa ca nenorociţii
răniţi, apucaţi de friguri, nu aveau nici pături, nici saltele nici perine. Un singur medic se gâsea in tren ; dis-posiţiunea şi natura vagoanelor nu-i permiteau sa.
schimbe vagonul de cât la oprirea trenului. Trenul nu
avea nici cel puţin o găleata cu cari soldaţii sa fi putut aduce apa pentru a-şi potoli setea care-i devora şi
nu li se dedea fertura de cât la dou zile.
In ast-fel de condițiuni desastroase s'a esecutat cea
mai mare parte din transporturile de evacuare. Aceasta
stare de lucruri sa datorit lipsei unui regulament asu-.
pra transporturilor de evacuare a bolnavilor şi răniților,
lipsei materialului de. transport special sau rânduit
in acest scop, lipsei organisării staţiunilor de halte-.
cine şi in fine lipsei personalului sanitar.
Mai terziu, pentru a opri in loc acest r&u necontenit.
crescend şi a evita pericolul ce ameninţa, guvernul rus.
„a luat mesuri

energice

de indreptare ; insa,

dupa cum:

sa vedut şi la concentrare, a trebuitca experienţa sa-i
dea straşnice lecţiuni pentru â ajunge la o organisare
mai regulata.
.
Transporturile răniților şi bolnavilor români sau executat in condițiuni mult mai regulate, atât din causa
scurtimei itinerarielor cât şi din causa concursului patriotic ce au dat serviciului de evacuare atât societatea
romăna «Crucea Roşie» cât și diferitele societăţi parti-.
culare din ţara.
In fine drumurile de fier au fost intrebuinţate
pentru
repatriarea trupelor române şi ducerea
reser viştilor la
câminurile lor. In aceasta din urma operaţiune, câile
ferate române au avut sa joace un rol
insemnat căci

numai

prin

ele

s'au

putut

evita

armatei greutăţile unei.

a:
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desconcentrări şi trecere pe picior de pace prin etape
„ordinare, iar populaţiunii ţerei sarcinile cartiruirii Şi:
indestulării trupelor in marş.

Liniile ferate construite de armata rusa in timpul.
- campaniei. — Insuficienţa liniei Kişinau-laşi, care lega
rejeua rusa cu cea româna fusese de la începutul operaţiunilor recunoscute. Această linie nu numai că nu
putea satisface singure trebuinţele armatei de opera-

țiuni dar avea şi un traseu prea
primă

mare.

Pentru

a su-

inconvenientele

cari resultau din lipsa unei a
doua linii de joncțiune, Statul-major rus se decise a
construi, chiar in timpul operaţiunilor, linia BenderReni-Galaţi.
|

Indata ce construcţiunea acestei linii fă hotărita in
principiu, directorul secțiunii de drumuri de fer în.
campanie îi insărcinat sa studieze condiţiunile in cari
ea trebuia sa se faca. Studiele fiind terminate, ea fu

pusa in lucru la 27 Iulie şi terminata la 27 Octombre.
lungimea

-de 1n. 44.
E demnă

liniei a fost de 304

kilometri,

de remarcat iuţeala cu care

a fost construită.

De

şi materialul

câii a

iar

lărgimea.

această

linie-

trebuit

tat şi adus din toate uzinele ruse şi europene,

câu-

de

şi.

transportul lui păna la Bender sa făcut cu calea:
ferata in acelaşi timp pe când se esecutau transportu-rile trupelor, făra ca aceste sa fi suterit cât de puţin,
de şi lucrători speciali şi braţele de lucru lipseau cu
totul, totuşi lucrarea s'a esecutat mai repede şi cu mai
multa regula de câi toate, lucrurile analoage incercate
de diferitele armate in cursul campanielor trecute.
Acest resultat, care a confirmat in. mod neindoios.

posibilitatea construcţiunilor de câi ferate chiar pe tim-pul operaţiunilor,

e datorit pe de o parte bunei

şi in--

-
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teligenţei

conduceri a lucrului

de câtre serviciul

căilor

ferate de campanie ; iar de alta parte sacrificielor bănesci făcute de guvernul rus, caci fie-care. kilometru
de cale a costatat 85000 ruble.
|
Linia Bender-Galaţi fu pusa in exploatare la 3 No-

embre 1877 şi funcţiona făra intrerupere pâna la eva'cuarea, ţerei de câtre trupele imperiale. i
O a doua linie -construita de Ruşi tot in campania .

aceasta fn linia Frătesci-Zimnicea,
niele

ferate române

cu

podul

destinata. sa lege li-

aruncat

de Ruşi

peste

dunăre intre Zimnicea şi Şiştov. Scopul acestei linii a
fost ca sa evite trupelor şi materiele lor de ori-ce natura; destinate

eiape
cile

armatei

de operaţiune,

marşurile

prin

ordinare de la Giurgiu la Şiştov, cari erau difidin

causa

relei stări a drumurilor

ordinare.

Aceasta linie, lunga de 90 kilometri, fu esecutata aproape

in aceleaşi condițiuni ca precedenta, cu deosebire ca transportul materialului de cale sa făcut cu
multa anevoinţa din causa ingramadiri şi desordinei
provocate de transporturile ruse pe liniele române. Ea
fi inceputa la 15 Septembre şi terminata la 3 Decem-.

bre 1877 când şi fă pusă in exploatare. Afara de puţine
intreruperi ea a funcţionat pâna la 1 Septembre 1878
Şi a adus servicii

necontestate

transporturilor

de ra-

vitaliare, de evacuare şi de repatriare ale armatei ruse.
Din cele ce preced reese in deajuns posibilitatea construirii căilor ferate in timp de re&sboiu şi utilitatea unor
asemeni căi; trebue insa sa nu șe uite ca iuţeala ce

se cere in conducerea

lucrărilor esclude ori-ce idee de

economie şi impune lucrărilor de arta şi clădirilor de
ori-ce natura un caracter cu totul trecător.

lutrebuințarea căilor ferate turcesci.—Prin natura .

Şi sitaaţiunea

lor geografica

căile

ferate

turcesi nu au

29

fost chiemate sa joace un rol insemnat in aceasta campanie. Totuşi trebue a se acorda o menţiune linielor
Rusciuk-Varna şi Salonic-Mitrovitza cari fura in stare
sa transpoarte atât in faimosul patrulater căt şi pe fruntaria serba numeroasele contingente asiatice pe cari
flota le aducea pe marea Neagra şi marea Egea.
Dupa căderea Plevnei, aceste doua linii dimpreuna cu
cea de la Constantinopoli servira a aduce in sudul țerei
stărămaturele armatei otomane şi numeroşii emigraţi,
cari contau

un

refugiu

in capitala imperiului

otoman.
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major), profesor.
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<
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--Sub intendent C. Mineiu.
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Stat major), profesor.
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““ÎMaior
L, Mavrocordat, (brevetat
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prof.
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