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TRECUTUL. — După cum istoria lumei este îm- 
părțită în: 

Evul vechiu. - 
Evul mediu (467—1453) şi 
Evul nou. | | 
Tot aşă se poate împărți și istoria militară în: 
Evul vechiu care corespunde perioadei grece şi 

romane; | 
Evul mediu care corespunde la două perioade distincte: 

perioada. invaziunii barbarilor și perioada feudală, şi 
Evul nou corespunde perioadei renașterii şi pe- 

rioadei moderne, care începe cu Gustav Adolf, Tu- 
renne şi Frederic-cel-Mare 1), Aceştia sunt adevărații 
întemeietori ai organizaţiei armatelor şi dela dânşii 
decurg toate progresele până în timpul de față. 

Ei au pus bazele principiilor moderne. A 
În evul vechiu organizaţia armatelor a fost subor- 

donată modului de constituite a diferitelor unităţi, de 
unde decurgeă chiar tactica aplicativă şi, treptat ce 
o 

1) Gustav Adolf născut la 1594, a domnit dela 1611.—1632, 
Turenne născut la 1611, mort la 1675. 
Frederic-cel-Mare născut la 1112, a domnit dela 1740—1786. 

,
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perfecțiunea armelor de luptă înaintă, găsim transfor- 
mări însemnate, atât în recrutare cât şi în organizaţie ; 

astfel dela batalioanele pătrate de câte 1.000 oameni 
pe latură ale Egiptenilor, ajungem la falanga greacă 
de. 16 rânduri adâncime. 

Evul vechiu. In perioada greacă găsim serviciul 
obligator personal dela 20—4o ani în activitate, şi dela 
40—60 ani în rezervă. 

Organizaţia infanteriei coprindea: 
. Infanteria uşoară, luptând în ordiife răspândită, 

armată cât se poate de uşor. 
2. Infanteria de linie, cu armătura mai' grea, cu arme 

delensive, precum : cască, cuirasă, etc. 
. Infanteria de a 3-a linie, ceva mai uşoară decât 

infăiteria de a 2-a linie. 
Cavaleria se compunea din călăreţi, cu arme de- 

fensive, luptând cu lancea. Proporția eră cam. dela 1/5 
până la 1/40 din efectivul infanteriei. 

Aceasta a fost prima organizaţie în Grecia. 
In urmă, sub Alexandru-cel-Mare, către secolul al 

IV-lea, înainte de Cristos, infanteria fu organizată după. 
cum urmează : 

Formaţia eră de 1.000 de oameni de front, pe 16 
adâncime, numită tetra-falangarhie, şi aceasta se sub- 
împărțiă în 4 falange ordinare de 4.000 de oameni cu 250 

“oameni de front pe 16 adâncime. 
„Pe lângă tetra-falangarhie se mai adăogă încă 8, 000 
„Oameni formaţi în 4 falange ordinare cu câte 2.000 
oameni, cu adâncime numai de 8 oameni în loc de 16. 

Aceste. falange, având o mobilitate mai mare, ser- 
viau ca trupe de manevră pe aripele frontului. 

Cavaleria; sub domnia lui Alexandru-cel-Mare, se 

m
.
.
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spori la 4.000 cai, adică cam la 1/8 din infanterie, 
împărţită pe: escadroane de câte 64 cai. Operă pe 
flancurile infanteriei şi formaţia eră de 16 oameni de 
front pe „ţ adâncime. 

Disciplina la Greci eră foarte tare, nai ales a Spar- 
tanilor a rămas celebră. 

Instrucţia individuală începeă chiar în şcoli, unde 
toţi tinerii învățau mânuirea armelor. 

Grecii aveau Organizate arsenale, depozite de arme, 
depozite de aprovizionări, fortificaţii ; cu un cuvânt, 
tot ce trebuia armatei, pentru a-i înlesni operaţiunile. 

In perioada romană, găsim că recrutarea se făcea 
prin sistemul alegerii; adică cei 24 de tribuni se îm- 
părțiau în patru comisiuni de recrutare, cari cores- 
pundeau celor 4 legiuni. | | 

Cetăţenii erau chemaţi înaintea comisiunii, în grupe 
de câte 4, şi se proceda la alegerea celor destoinici 
Pentru serviciul militar. | 

Compunerea legiunilor eră aproape egală. Tot ce- 
tăţeanul eră soldat dela 17—30 de ani; se excludeau 
Străinii şi sclavii. | 

In organizaţia romana unitatea principală era le- 
Siunea cu un efectiv de 4-500—5.000 oameni, coprinzând 
-+ clase de soldaţi. Legiunea nu eră permaneută ; la' caz 
de trebuinţă, legiunile se desdoiau pentru a forma $ 
legiuni. şi, când nevoia se Simţiă, se recurgei și la le- 
giunile de mercenari. ” E " Infanteria unei legiuni coprindeă : 

1. Infanteria: uşoară, 1.200 soldaţi, manevrând izolaţi. 
2. Infanteria de 1-a linie, 1.200 soldaţi, organizată 

În 10 manipule de câte 12 “oameni de front pe 10 adâncime.
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3. Infanteria 'de a 2-a linie, 1.200 soldaţi având 10 
manipule de câte 120 soldaţi. | | 

3. 600 soldaţi formând ro manipule de câte 6 oa- 

meni de front, pe 1o adâncime, formând linia a 3-a. 

Cavaleria la Romani se compuneă din 300 călăreţi 

organizaţi în unități de câte 32 cai. 
Manipula eră comandată de un centurion. 

Legiunea » » >» tribun. 
Armata» » >» consul. 
Mai în urmă, când necesitatea se simţi, armatele: 

consulare se îndoiră, ajungând până la efectivul de” 

80.000 de oameni. | 
„Disciplina erâ riguroasă. NE 

Instrucţiunea la Romani începeă din copilăria lor. 

“Copiii se deprindeau cu tot felul de jocuri, precum: 

aruncarea cu praştia, mânuirea suliţei, alergări și lupte, 

în scop de a le dezvoltă .agerimea, a-i deprinde cu arta. 

luptei şi a le creă un spirit răsboinic. | 

„-- Armatele permanente încep în perioada romană către 

sfârşitul republicei şi începutul imperiului, sub care: 

„permanetizărea luă 6 mai mare dezvoltare. Cu această 

permanetizare legiunea romană perdu caracterul  ar- 

matei naţionale, introducându-se şi armate mercenare. 

Mobilitatea eră foarte restrânsă, din cauza torma- 

țiunilor adânci şi a lipsei unui serviciu administrativ ;. 

mai toate armatele căutau să opereze la distanţe: 

mici.de oraşele .de unde puteau să-şi agonisească 

existenţa. o 

„Mai târziu se regulamentă o soldă; iar în urmă.” 

începu a se face distribuţiuni în natură.” 

In general, armatele consumau toate resursele ţării 

“pe unde treceau.
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Romanii ca și Grecii aveau constituite arsenale, ma- 
gazii de muniţiuni, depozite, etc., dar puterea lor erâ 
în vestitele câmpuri defensive, pe cari le construiau, 
şi în creearea căilor de comunicaţie, a căror reputaţie 
a rămas până în zilele noastre. 

Ca concluziune a evului vechiu vedem că, atât pe- 
rioada greacă cât şi cea romană erau aproape la fel 
sub raportul organizaţiei, lipsindu-le mobilitatea ; deşi 
adâncimea se redusese oarecum, în raport cu ceea ce 
eră anterior epocii lor, totuși armatete lor erau masse 
grele de mișcat și foarte grele de manevrat. 

In ambele perioade găsim asemănări de organizație 
şi prevederi administrative ca și în timpurile noastre, 
precum : sistem de recrutare și obligaţie de serviciu, 
subdiviziuni de comandamente, constituirea unităților 
pentru comandamentele mari, magazii de muniţiuni, 
depozite de armament şi aprovizionări pentru existenţa 
armatei, - 
-Evul mediu, adică dela căderea imperiului roman 

"din occident şi până la căderea Constantinopolului, 
(1453), săsim în perioada barbară o complectă lipsă de 
Organizaţie ; fiecare din popoarele barbare. își Con- 
duceau massele după chibzuinţele cari le găseau 
mai nimerite: Un singur principiu: domnia : că toţi 
Oamenii în Stare a purtă armele, erau chemaţi să 
lupte. o e 
„Bătrânii, femeile şi copii erau obligați să apere 

câmpurile şi avutul lor. | | 
.. Barbarii, în timpul invaziunei lor, erau arimaţi cu 
lănci de mână, cu topoare, cu arcuri şi arbalete; iar 
ca arme defensive aveau scutul. a 

In timpul acestei perioade, armatele regulate perd
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cu desăvârşire caracterul organizaţiei. ce o avusese. 

Este perioada decăderii instituţiunilor militare. 

Barbarii, fiind de fel popoare nomade, n'aveau nici. 

stabilimente, nici magazii de depozite, nici arsenale, 

“dar când ajungeau să se fixeze într'o localitate, aveau 

“grijă de a-şi construi castele tari, în scop de a putea 

stăpâni țara sau regiunea pe care O ocupase. 

Aceste castele ajunsese în timpul lor niște adevă- 

rate câmpuri întărite în sensul câmpurilor romane. 

” Perioada feudalităţii. se folosi de ele:după izgonirea 

barbarilor, alcătuind castelele domnilor feudali. 

Carol-cel-Mare, (768814), moștenitorul impe- 

iului roman, le transformă în fortificaţii, sprijinind | 

 operâţiunile' şi cuceririle ce a făcut. | 

Aceste castele deveniră în general puncte tari de: 

apărare ale domnilor feudali şi nu căzură decât în 

faţa artileriei, care se inventă pe la sfârşitul evului 

mediu. Rămăşiţe din aceste castele au mai rămas până 

în zilele noastre, . 

Perioada Feudală. Carol-cel- Mare, i în timpul doni- 

niei sale, căută a reînviă organizaţia militară, introduse 

serviciul. militar obligator, stabili echipamentul şi ar- 

mamentul, mări disciplina. și instrucţia în trupele sale 

ajungând să formeze un imperiu puternic cu o armată 

organizată. - 

„Succesorii lui find prea: slabi ca să poată susţine . 

imperiul occidentului, il lăsă să „cadă, şi din rămăși- 

ţele lui eși feudalitatea. 

- Seniorii feudali, cari la inceput nu erau decât dele- 

gaţii puterii regale, se declarară independenţi, și Eu-. 

“ropa se acoperi : :cu 'o mulţime de domenii feudale mai 

mult sau. mai puţin importante. Sa
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Puterea regilor scăzi în așa grad, încât unii regi crau mai slabi decât unii din vasalii lor. 
Sub domnia feudalității, serviciul militar erâ consi- derat ca un impozit legat de posesiunea domeniului ; iar stăpânul domeniului trebuia să procure un număr 

proporțional de soldați după importanța domeniului. 
In timpul feudalităţii cât şi în timpul constituirii comunelor, organizaţiunea instituţiunilor militare cade din nou ca şi sub perioada barbară, pentru a nu se mai ridică decât cu începerea perioadei renașterii. 
In perioada feudală, cavaleria eri arma care con- 

duceă răsboaiele; infanteria n'aveă niciun fel de or- 
ganizaţie, şi niciun un rol tactic, | 

Nobilii se exercitau mai mult cu instrucţia perso- nală, dezvoltându-și puterile fizice, învâţau mânuirea armelor şi călăria. a 
- Infanteria, care se organiza în ajunul răsboiului, cră 

mai mult nişte bande nedisciplinate, cari mai totdea- - 
una Crau distruse de puterea cavaleriei, şi în cele mai “multe cazuri, în timpul operaţiunilor, comitea tot felul 
de prade jefuind ce gâsii în calea ci. “Toată epoca 
aceasta se distinge prin acte de eroism și de bravură 
individuală a cavalerilor feudali, până ajungera în anul 
1334, Sub domnia lui Eduard al III-lea, regele Angliei; 
care începe a organiză armata; introducând. serviciul 
obligator, pune bazele perfecţionării armamentului şi 
instrucţiunii militare şi ridică “disciplina. trupelor sale. . 

Deşi această îndreptare, adusă către finele perioadei 
feudale, este un pas destul de însemnat în organizaţia 
şi înstrucția armatei, totuși reformele militare mai ra- 
dicale nu încep decât sub domnia lui Carol al VII-lea, 
regele. Frânţei, la anul 14.45, de uiide putem zice că . ..-
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începe perioada renașterii, care corespunde aproape 

evului modern (1453). 

Carol al VII-lea introduse serviciul permanent, sta- 

bili sistemul de recrutare naţional, institui 15 com- 

panii de geandarmi şi 4 bande de franc-archers 1, 

infanterie regulată şi permanentă, mai înfiinţă com- 

paniile de ordonanţă (cavalerie), introduse disciplina 

şi ordinea în administraţiunea militară. 

Armata erâ organizată în bande de câte ..000 oa- 

meni, cari se subimpărţiau în 8 companii de câte 500 

oameni. 

Sub urmaşii lui Carol al VII 2) precum: Ludovic 

XI, Francisc |, Enric II, Enric IV până la Ludovic 

"XIII, adecă între anii 1445 şi până la 1610 orga- 

nizaţia armatelor, şi în special a infanteriei, a fost 

“mereu vânturată; toţi cu tendinţa de a o permanetiză, 

de a stabili principiul naţionalităţii şi de a hotări ser- 

viciul obligator, mai "toţi au fost nevoiţi să aibă şi 

trupe de străini, compuse din Germani şi Elveţieni, re- 

putaţi ca soldaţi buni. Dintre toţi, Francisc | dete o . 

mai mare putere infanteriei în organizaţia sa; iar 

Carol IX organiză bandele în regimente, creând câteva 

cu serviciu timporal, adică se organizau în timpul 

răsboiului şi se licenţiau după răsboiu. 

Adâncimea infanteriei eră de ro rânduri. 
+ 

1) Se numiau „Franc“ pentrucă erau scutiţi de orice impozit. 

2) Carol al Vil-lea născut la 1403 a domnit dela 1422—1461. 

Ludovic a! Xl-lea „ „ 1123» pn 1461—1483. 

Francisc | pm lt9i » » „ 1515—1547. 

Carol al IX-lea  „ „1550 i n 1560—1574. 

Emic al Ill-lea „ pp 1551 » » „ 1574—1589. 

Emie al IV-lea, „1553  »  „ 1599—1610.
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Sub domnia lui Enric II şi Enric IV începe şi 
“combinaţia manevrelor cu cele 3 arme, recunoscân= 
du-se necesitatea de a se constitui și rezerve: iar în- 
fanteria franceză începe să lupte cu archebuzierii în 
fracțiuni răspândite. 

Această nouă dispoziţiune de luptă, fâcu ca la început 
să li se deâ numele de: <Copii pierduţi», pentrucă 
luptau în această formaţie la distanţe mari dE grosul 
trupelor: Eră o nouă dispoziţiune introdusă, care tindeă 
să arăte nevoia luptei în ordine mai subțire, - 

Sub domnia lui Ludovic al XIII (1610—1643), 
se constitui batalionul ca unitate tactică fixându-se 
efectivul la Soo oameni, iar escadronul la 200 oa- 
meni, bazându-se pe principul că atât batalionul cât 
şi escadronul cu aceste efective, pot fi comandate de 
vocea unui Singur om. | 

Deşi ckţiunea batalionului și a escadronului con= 
stituiă un progres serios, fixând unităţi determinate, 
sub comandamentul generalului de căpetenie, totuşi 
prezentă un inconvenient : fiindcă comandamentul avea 
de comunicat ordinele şi dispoziţiunile + unui prea mare 
număr de unități. 

Adâncimea infanteriei se reduse la 8 rânduri iar a 
cavaleriei la 6. Cu această reducţiune tendinţa creştea 
mereu a se dobândi mobilitate. 

Intr'această perioadă se constată o mai mare mo- 
bilitate a infanteriei. | 
"Creșterea continuă a puterii focului impuse cava- 
Jeriei să se armeze cu arme de foc, părăsind iuţeala 
şi izbirea pentru a le sacrifică întrebuințării armelor 
de foc. 

Izbirile se răriră şi se făceau numai la trap.
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" Efecitvul unei armate în epoca aceasta eră masi- 
mum de 24.000 de oameni şi cai. 

„Paralele: cu evoluţiunea ce s'a petrecut în Franţa sub: 
raportul organizaţiunii, celelalte ţări precum : Rusia, 

Austria, Germania, Italia, Spania, etc., evoluau în .- 

„sistemele lor, luând norme unele: dela “altele: astfel 

că fixarea unei organizaţiuni, bine determinate, nu gă- 

sim în acest interval la niciuna. | 

Disciplina în armatele epocii renașterii, deși mult 
mai bună decât în evul mediu, lasă încă de dorit. 

Administraţiunea este slabă deși se făcuse oarecare 

progres. | 
Gustav Adolf (1611—1632) este întemeietorul or- 

ganizaţiei moderne ; el a pus baza organizaţiei arm a-- 
telor de astăzi, campaniile lui deschid era campa- 
niilor moderne. 
„EI găseşte la apariţiunea sa armatele constituite în 

masse grele şi incapabile de a execută marșuri „mari 

şi repezi, lipsite de principiile cerute manevrelor pe 
câmpul de luptă şi fără vreo administraţiune militară... 

Cea dintâi grijă a lui Gustav Adolt tu să dea în- 
fanteriei mobilitate, reduse adâncimea. la 3 rânduri, 
o armă cu un mușcheton mai uşor, îi dete cartu- 

„şiere şi cartuşele preparate. Cu modul 'acesta obţinu 

două rezultate : ușurarea infanteriei și repeziciunca fo- 
cului, stabilind principiul că: Puterea infanieriei 
residă în foc. Su 

Regimentele suedeze. se compuneau din 2 bata- 
“ Tioane a 8 compănii. EI organiză o nouă unitate 

«Br igada», care deveni unitatea sa de manevr ă con- 
pusă din 2 regimente a 2 batalioane. 

Introduse marșurile regulate, după urma cărora do- 
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bândi repeziciune, stabili pe câmpul de luptă com- - 
binaţia celor 3 arme, 

" Adâncimea cavaleriei o reduse la 3 rânduri și o armă 
cu Sabia şi cu 2 pistoale. Acestea din urmă nu se în: 
trebuinţau decât atunci când eri aproape de adversar 
ŞI când nevoia o cerea. 

El stabilește adevăratul principiu tactic al acestei 
arme «Iufeala și Izbirea», prescrise galopul pentru 

izbiri, impunându-i -i mişcări repezi pe câmpul de luptă. 
Incât privește artileria, îi dete mobilitate prin intro- 
ducerea tunurilor uşoare, trase cu braţele. 

El .aveâ un sistem propriu numit «sistemul sue- 
dez» de a da fiecărui regiment de infanterie câte 2 
tunuri, . | 

Prescrise ca artileria să. lupte pe câmpul de bătae 
dela inceputul acţiunii şi până la sfârşitul ei. | 
„Mai avea şi o artilerie grea numită artilerie de 

poziţie, 
Introduse modificări în ordinea de - luptă: consti- 

tuind-6 pe 2 linii, având fiecare linie şi O rezervă. 
El fu cel dintâiu' care creă bazele - şi liniile de o- 

- peraţie. 
In fine Gustaw Adolf hotărăște și uniforitatea in 

imbrăcăminte şi o disciplină foarte. severă. Cu această 
„Organizare, atât de radicală, ajunse să aibă cea mai 
frumoasă armată, a. căruia reputaţie va 'rămâneă în | - 
picioare în toate secolele, şi graţie căreia avu. nemu- 
ritoarele succese în răsboiul de 3o ani _Susţinut în 

“mijlo: ul Germaniei. 
E| muri tânăr la vârsta de 8. ani: “a Lutzen, în- 

corohat de glorie şi trecut la posteritate ca un geniu 
. organizator.



Sub domnia lui Ludovic XIV 1) (1661 —1713) mi- 
nistrul de răsboiu Louvois introduse ordinea şi disci- 

- plina în armată, îmbunătăţi soarta soldatului, reorga- 

niză serviciile transporturilor şi etapelor, armă pieţile 
fortificate cu artilerie şi muniţiunile necesare şi creă 
milițiile provinciale. 

Tot sub domnia aceasta se spori numărul regimen- 
telor, recrutându-se tot prin sistemul racolajului. 

„Formaţia infanteriei eră pe $ rânduri adâncime. 
Dela această epocă a. început a se aşeză' oamenii în 
front după înălţime, fiindcă până acum se aşeză după 

„vechime, cei mai vechi în rândul întâiu. 

Pe măsură. ce. puterea focului creştea, reducerea 
adâncimei se simţiă mai mult și tot din cauza fo- 

cului se văzu imposibilitatea de a se mai ţine cava- 
Jeria intercalată intre unităţile infanteriei. Se scoase. 
şi se aşeză pe aripele liniei de bătaie. 

Sub domnia lui Ludovic al AIV-lea găsim 2 gene- 
rali mari pe Conde şi pe Turenne. Cel dintâiu născut 
cu calități personale de mare general, cari se stiuseră 
odată cu. dispariţia lui, fără a aduce vreun progres 
în organizaţie sau în principiile tactice. Cel de al. 
douilea s'a distins introducând multe îndreptări în or- 
ganizaţie, cât și în aplicaţiunile tactice. 

El poate fi considerat în operile sale, ca un urmaş 
alui Gustaw Adolf. 
Scăzu adâncimea infanteriei la 6- rânduri, păstră la 

început! Organizaţia pe regimente, cari coprindeau un 
număr. variabil de batalioane. 

1) Ludovic al XIV-lea născut la 1638, Regena dela 1 1643-— 1661. 1. Rege dela 

1661—1715.
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Regimentele “de cavalerie aveau un număr variabil 
de escadroane. | 

In operaţiunile lui despărțeă adesea batalioanele de: 
regimente, pentru a le întrebuinţă pe câmpul de luptă 
dându-le anume însărcinări tactice ; mai în urmă Or-- 
ganizaţiunea ajunge să aibă numai batalioane și es- 
cadroane, întocmai după tum eră sub Ludovic al 
XIII-lea. | | 

Această organizație prezentând aceleaşi inconve- 
niente, 'Turenne înfiinţă Brigada după exemplu lui 
Gustav Adolf, care la început, cea de infanterie co- 
prindeă 4 batalioane, cea de cavalerie 8 escadroane; 
mai în urmă se organiză regimentele cu un număr 
hotărit de batalioane. Brigada coprindeă 2 regimente. 

Această organizaţie pe brigade aduse multe înles- 
niri în manevre și pe câmpul de luptă. Brigada putea. - 
fi suficientă pentru armate -mici, cum erau pe atunci 
maximum de 24—25.000 oameni; pentru armate mai 
mari organizaţia brigadei er insuficientă și de aceea. 
găsim sub domnia lui Lodovic al XIV, când armatele 
se sporiră în mod considerabil, o mare greutate în 
mișcarea unităţilor pe câmpul de luptă. | 

- Turenne, imitând exemplul lui Gustav Adolf dete 
cavaleriei adevăratul ei rol: «Zufeala şi Iebirea» 
făcând-o să atace în galop şi cu sabia în mână. 

Contimporanii lui văzând această nouă manevră a. 
cavaleriei, numeau pe cavaleriști . «Sălbateci». 

Introduse pe lângă nouile sale dispoziţiuni în or- : 
ganizaţie şi multe dispoziţiuni noui în tactică, pre- 
cum : combinarea acțiunii celor, 3 arme, desfăşurările 
infanteriei în ordine răspândită, constituirea de rezerve: 
compuse din” cele trei arme, întrebuințarea acciden-
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elor după teren, căutarea punctelor de sprijin pe 

câmpul de luptă, mişcările de întoarcere a poziţiuni- 

lor, urmărirea prin cavalerie a inamicului învins, pre- 
cum şi prin rezerva ce o avea la îndemână. oate 

aceste perfecționări ale lui Turenne aduse mari pro- 
grese atât în organizaţie cât şi în: tactică. 

Pe lângă calităţile sale de organizator şi tactician, 
“Turenne se distinse și prin concepţiunile' strategice, 
ce aduse timpului. 

EL muri la anul 1675 la bătălia dela Altenhaim. 
Ludovic al XIV-lea mai avu încă un. general de 

“valoare ca organizator al pieţelor şi al fortificaţiuni- 

Jor. Acesta este Mareșalul Vauban (1633—1707), care 
conduse ș3 de învestiri, fortifică frontiera Franţei, 
construi 33 de pieţe şi armă 300; tot în epoca aceasta 
:se înființă baioneta pusă împrejurul ţevii, ceea ce per- 

miteă infanteriei să tragă cu baionera la armă, fiindcă 
până acum baioneta se vâră chiar în ţeava armei. 

Progresul acesta făcu ca infanteria să devie o armă 
ofensivă şi defensivă. Această perfecțiune aduse su- 
primarea suliţilor, şi din acest moment infanteria nu 

mai este armată decât cu puşca; tot în timpul acesta, 

-după sistemul lui. Gustav Adolf, se adoptă cartuşierile 
şi cartuşele fabricate întrun tub de hârtie. 

Adâncimea se reduse la 4 rânduri şi ajunsese ia 

principiul fundamental că : Acţiunea infanteriei este 
Jupta cu focul. Da 

Armatele lui l.udovic al AIV- lea, ajungând până la 

efectivul de 100.v0o de oameni, lipsa unei unităţi mai 

mare” decât brigada se -simţea din ce în ce mai mult. 
Pe măsură ce. puterea focului creştea, se căută a se 

mai împuţină efectele lui, de unde a rezultat pozi-
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ţiunea culcată şi întrebuinţarea fortificaţiei câmpurilor 
de bătaie, ajungând cu dezvoltarea acestor fortificaţiuni 
atât de departe, încât, spre sfârşitul domniei lui Lu- 
dovic.al NIV-lea, găsim .o fixaţiune mare împrejurul 
locurilor fortificate, transformând bătăliile mai mult 
in învestiri, în apărarea pieţelor și a poziţiunilor în- 
tărite; încât operaţiunile după câmpul de bataie dispar 
în mare parte. 

Aceasta eră starea militară la începutul regenței lui 
Ludovic al XV-lea (1715—1777), sub a cărui domnie 
nu numai că nu s'a făcut nici un progres, dar toate 
îmbunătățirile atât în organizaţie cât şi în tactică se perd. 

In anul 1726 milițiile provinciale fură încadrate cu 
cadre permanente, luând denumirea de trupe. provin- 
ciale, a căror organizare se aseamănă aproape cu ar- 
matele teritoriale din timpurile noastre. 

Către anul 1730 se. produse un reviriment printre 
ofiţerii experimentați, cari, îngrijaţi de a vedeă starea 
de decădere a armatei, începură să ceară reforme în 
organizaţie, în raport cu progresul, timpului. 

Ludovic al XV-lea avu fericirea să aibă în serviciul 
său pe renumitul Mareşal de Saxe, care ceru introdu- 
cerea următoarelor reforme: 

1. Serviciul obligator, inlocuindu-se recrutarea prin 
racolaj: 

2. Organizaţia permanentă. 
3. Reducerea numărului companiilor din batalion, 

fiindcă acest număr se'urcă până la I3. companii cu 

câte 50 oameni efectiv. 

4. Introducerea pasului cudențat. | 
"5. Suprimarea focului.de salvă, cerând introducerea
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focului de voe, trăgându-se asupra unei ţinte hotărite 

cu un număr hotărit de cartuşe. 
Pentru cavalerie propuse: 

1.-Uşurarea încărcăturii calului pentru a se pute 

face mai ușoare izbirile în galop. 
2. Introducerea lâncii. 
3. .Infiinţarea regimentelor de dragoni, pentru a 

avea un fel de infanterie călare în scop de a putea 

transportă mai repede focurile pe un punct hotărit al 

câmpului de bătaie. | | 

„Din toate aceste propuneri, niciuna nu fu primită 

pici chiar pasul cadenţat nu fu admis decât mult mai 

târziu. 
Mareşalul de Saxe dete cavaleriei un nou To]. Po- 

lul de explorare și de recunoaștere, adică să he 

ochiul neadormit a] armatei pe lângă care operează. 

El înaugură acest fel de operaţie al cavaleriei în 

1745 la învestirea oraşului Tournay în răsboiul con- 

tra Anglo-Olandezilor, când prescrise cavaleriei a luă 

contactul cu inamicul, de a nu-l perde cu niciun 

chip, şi de a-l înştiinţă de mişcările ce va face, 

La această epocă adâncimea infanteriei ajunsese la 3 

rânduri. | 

Artileria eră împărţită în artilerie de poziţie şi ar- 

țilerie regimentară; aceasta din urmă se.da.. câte 2 

tunuri de. batalion după sistemul suedez. 

In: rezumat, putem conchide că, toate progresele: 

introduse şi realizate de Mareșalul Turenne, precum 

şi toate propunerile Mareșalului. de Saxe căzură în 

uitare atât ca organizaţie cât și ca tactică, cu 0 sin- 

gură excepţiune, că în compoziţia avangardelor se: 

prescrise să se coprindă cele 3 arme.



C 
02
60
3 

. 

17 
——————— 

Aceasta eră starea de lucruri a armatelor din Eu: Topa, când apării Mărele Frederic â] II-lea, regele Pru- siei (1740—1786). | 
Acest geniu organizator deși moştenise o Situaţie bună dela părintele. său, totuşi începe marea sa operă dela. temelie, înțelegând cu o adâncă şi mare pătrun- dere, că o ţară lipsită de o bună Organizaţie admi- nistrativă şi financiară; nu poate progresă în nici una din instituţiunile ce ar 'voi să aibă; de 'aceea începe prin a introduce o desăvârşită: ordine în, administrația statului, regulează finanţele, sporeşte tezaurul de răs- boiu și apoi procedă la Organizaţia militară a rega- tului. 
Prusia, în timpul acesta, eră un stat secundar; cu 0 formă geografică neregulată, cu frontierele deschise | în toate părţile, înconjurată de vecini puternici ca Rusia şi Austria, cu o populaţie numai de 3 milioane. In asemenea condițiuni se poate vedea lesne câtă muncă, - cât patriotism și. cât devotament a trebuit să pună „Frederic ca patria sa să se. ilustreze atât de mult. EL a preparat totul din momentul urcării sale pe tron „ca să aibă succesele, ce le obţinu. Avu şi fericirea ca 

urmaşii săi să-l înțeleagă şi să-l urmeze pe . bazele măreţe puse de el. a - 
” Organizaţia militară o începe. cu . infanteria redu-: 
când adâncimea la 3 rânduri, organiză regimentele pe 
„2. batalioane de câte 6 companii, din cari una de gre- 
nadiri. In timpul răsboiului, companiile de grenadiri 
se adunau pentru a formă batalioane de elită, cărora | 
li se dedea însărcinări speciale pe câmpul de : bătaie. . Hotări efectivul companiei -la 130 de oameni. 

„ Formă regimente de infanterie uşoară și batalioane 
p ae 99; 3 i , -9 
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independente, cărora le dădei misiuni speciale pentru. 

luptele de localităţi, iuptele de tiraliori înaintea infan- 

teriei de linie, însârcinări speciale în avangarde, flanc- 

garde şi recunoașteri. 

Hotări formarea brigadei între 4 și 7 batalioane. 

Introduse mai multe perfecţionări puştei infanteriei,. 

pentru a-i măr bătaia şi repeziciunea. tragerii. 

Prescrise îndreptări însemnate în formarea cadrelor,. 

dezvoltând instrucțiunea gradelor interioare. 

Intemeiază câmpurile de manevră, unde făcea in- 

strucţia trupelor ; aci perfecţionează tragerea infante- 

ziei, stabilind principiul combinării focului cu acțiunea: 

baionetei, adică inamicul trebue distrus prin puterea 

focului şi scos. din poziţie prin acţiunea baionetei. 

Hotări ca focurile să nu înceapă decât la distanțe 

mici, adică numai de acolo, de unde pot aveă efect.. 

Perfecţionează manevrele în ordine răspândită. 

Dezvoltă principiul marșurilor regulate, pentru a.. 

obține repeziciune în manevre. | 

Până în timpul lui Frederic trupele în general nu 

erau exercitate decât până la mânuirea armelor, el 

inaugură principiile manevrelor și al luptelor, împin- 

gând. părţile aplicative atât de departe, încât, în câm- 

pul de instrucţie dela Potsdam, reproducea bătă- 

liile secolului dezvoltând calităţile de manevră ale ar- 

matei. | | 

Perfecţionă instrucţiunea individuală a soldatului, a. 

cărui bază eră educaţia morală şi intelectuală. . 

Se ocupă în acelaş timp cu completarea şi con-- 

strucțiunea fortificațiilor, întemeiă principiul aprovi- 

zionării de arme, de muniţiuni, preparând din. timp:
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de pace tot ce trebuia regimentelor, ajungând la idealul preparaţiunii ca fiecare corp de trupă să fie în stare să plece cel mult în câteva zile. | 
Stabili  aprovizionamente- mari de hrană şi furaje. Prescrise reguli ca trecerea pe picior de răsboiu să se. facă cu ușurință, | Creă Divizia rezolvând insuficiența  brigadei ca unitate de comandament, în raport cu Sporirea efec- zivelor armatelor. Ie o Introduse o disciplină severă în toată armata. Reglementă uniforma pentru diferitele arme. Dezvoltă punctul de onoare în corpul ofițeresc, pe are îl cultivă cu 0 deosebită atențiune, făcând din înstituţiunea armatei o adevărată instituţiune de 'ca- Tieră și meserie, a Spori efectivele, incât ajunse să aibă o armată de 100.000 de oameni, care puse în mirare Europa întreagă, Infanteria erâ cea dintâi, Aa | Incât priveşte cavaleria, ii reduse adâncimea la 3 rânduri, interzise a.se mai trage după cai, determi- nând acţiunea numai la isbirea în galop şi, cu aju- torul generalilor Ziethen şi Seidlitz ajunsese a-i da cea mai mare. mobilitate şi repeziciune in! manevre, de- venind cea mai bună cavalerie din Europa: | Artileria o organiză astfel : Artileria uşoară după sistemul suedez dând câte 2 tunuri. de fiecare batilion şi artileria de poziție cu piese mai mari, | El înfiinţă artileria călare” cu misiunea de a însoți “Cavaleria, E | a Această mare organizaţie și completă transformare a intregului sistem de până atunci O execută între anii 1745—1755. 

”
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“Toate transformările și imbunătăţirile, pe cari le faci 

în“ organizaţia armatei sale nu avură alt scop decât să 

„obţină cea mai mare mobilitate şi repeziciune ca să facă 

faţă lă orice împrejurare. când vă fi chemată, fâră 

ezitare şi întârziere. Rezultatele. obținute după o ase- 

menea organizaţiune îi fură încoronate cu succes. 

- Dovada cea mâi uimitoare fu răsboiul de 7 ani, 

pe care Frederic îl începu .la 1757 şi resistă, încoronat 

de mărire şi glorie, având în contra sa pe Franţa, 

Austria, Rusia, Polonia, Saxonia şi Suedia ; iar el ne- 

având. alt sprijin decât pe al Angliei. 

Marele Frederic a trăit în sufletul: armatei, își in- 

pectă singur în toţi anii toate corpurile de trupă, încât 

eră totdeauna în măsură să ştie lipsurile şi nevoile ce 

le constată şi, când armatele sale apărură pe câmpul 

de răsboiu, Europa rămase înmărmurită de valoarea 

unei.asemenea armate, şi în special Franţa căută să-l! 

imite atât în organizaţie cât şi în principiile tactice. . 

Câmpul de manevră dela Postdam a fost mult timp 

un pelerinaj a multor ofiţeri, cari se duceau să înveţe 

nu numai organizaţia militară, dar copiară chiar şi 

„tactica sa,  . e i - 

E! consacră marele principiu : Când. organizezi 

trebue să începi cu stomacul, de unde rezultă 

colorariul că:.0 armată trebue să irdiască, sc 

se miște și să se luple. o 

Din cele expuse până acum, putem conchide că: 

Gustav Adolf este cel dintâi, care puse bazele marilor 

principii ale organizaţiei moderne ; Turenne a conti- 

nuat, completând şi dezvoltând parte din ele, având 

fericirea. de a fi înţeles şi de a fi sprijinit în opera
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sa ; Mareșal] 'de Saxe le pricepi şi voi să le dez-' 
volte aducându-le și oarecari imbunătățiri—n'avu însă. 
fericirea lui “Turenne ca să fie înțeles. . Frederic-cel-. 
Mare. le adoptă şi le completă, încât el a rămas is- 
vorul organizaţiunii actuale, care” natural are să pri- 
mească modificări și completări în raport cu progresele 
ce se fac zilnic în știință. | e | 

Intorcându-ne în Franţa sub domnia lui Ludovic al 
XVI-lea către anul 1776, găsim o introducere aproape 
completă a sistemului de organizaţie și tactică după 
modelul lui Frederic, cu o singură deosebire că Fran- 
cezii au adoptat, în entuziasmul lor, forma şi aparenţa 
lustrului armatei prusiene precum : marşul soldatului 
prusian, prestanţa și ţinuta impunătoare în front, ati- 
tudinea militară şi alte multe detalii, fără a luă însă 

şi baza principiilor organizării lui Frederic, care avea 
cu. totul alte scopuri de atins, acestea nefiind decât! 
accesorii a unei puternice discipline, 

- Sub ministrul de războiu Saint-Germain la 1776 se 
reduce numărul companiilor 'din batalion la:5, din. 
care una din grenadiri.. ai a 

” Aceste companii de grenadiri pe câmpul de luptă 
n'aveau' un rol :hotărit, adesea rămâneau neintrebuin- 
țate sau operau cu batalioanele lor. Ea 
„Se spori efectivul companiei la 116 în loc de şo. 

„ Adâncimea: cavaleriei se reduse la 2 rânduri, izbind 
“În galop şi atacând cu arma albă. i 

Generalul de artilerie Gribeauval introduse multe - 
perfecţionări în această armă,. dându-i mobilitate şi 
ușurință, făcând-o .proprie să. fie întrebuințată în cam- 
panie ; iar bateriile fură Organizate. cu câte $ tunuri.
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Tot în anul 1776 se înființă diviziile, cari la în- 
ceput nu erau decât nişte unităţi teritoriale, mai în 
urmă tură constituite şi ca unităţi tactice. 

In anul 1778 se organiză batalioanele de vânători: 
și regimentele de vânători călări. 

In această epocă formațiunea în .careuri se între-. 
buinţă mult. - 

Aceasta eră organizaţia armatei franceze la izbuc-- 
nirea revoluţiunii. 

Proclamându-se republica şi dărâmându- “se princi- 
piile regalității, Franţa se văzi tărită într'o perioadă. 
de mari războaie. 

Austria cerea restabilirea puterii regale, Prusia in- 
terveni alături de Austria în afacerile interioare ale 
Franţei. | 

Armata pe care o găsi republica fiind insuficientă. 
pentru a rezistă în contra Europei întregi, aproape: 
coalizată, se.văzu silită să recurgă la noui organizări, 
de trupe pentru a spori efectivele. Se formară bata- 
lioane de federaţi, batalioane de legionari și încă o. . 
mulţime de trupe improvizate. 

Se formă garda naţională suprimându- -se regimen- 
tele provinciale (organizaţie slabă și tără disciplina). 
„Sub imperiul unei schimbări radicale de regim po-- 
litic, intr'o epocă unde aprinderea spiritelor şi a pa- 

siunilor se deslănțuiau în toate direcţiunile, aceasta 

nu puti să aibă altă consecinţă, decât să deâ trupe: 
fără disciplină și instrucţiune. 

Aceste trupe n'aveau decât entusiasmul, excelent 
naturalmente, când este completat printr'o desăvârşită 
instrucțiune şi disciplină ; aşă dar armata franceză: eră 
formată din 2 elemente distincte :
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1. Vechea armată de sub regalitate, compusă din 
trupe bine. disciplinate şi bine instruite, și 

2. Trupe fâră instrucţiune, fără disciplină şi fără 
educație militără. | 

Cu această armată republica întreprinse răsboaiele: 
sale, şi dacă generalii ei putură să aibă succesele ce 
le-au obţinut, n'a fost decât grație cunoaşterii spiri- 
tului ce aveau sub comanda lor, ştiind să tragă fo-. 
loase din entusiasmul trupelor nedisciplinate, combi. 
nând acţiunea lor cu a trupelor regulate. 

“Trupele republicei, îndată ce luau contactul cu ina= 
micul, se aruncau asupra 'lui, fără a mai putea fi re- 
ţinute și atacurile cu baioneta degenerau într'o ade- 
vărată goană de inaintare, formând bande imense de: 
tiraliori, fâră conducere şi fără. nici o combinaţie pe 
câmpul de luptă; numai graţie susţinerii acţiunii lor- 
prin trupele regulate din a 2-a linie, putea să izbu-: 
tească, fiind-că dacă nu erau sprijinite puternic, cel 
mai mic eşec ar fi degenerat într'o adevărată de- . 
bandadă. 
„Cu asemenea trupe nu se puteă tace nicio combi- 

nâţie-pe câmpul de luptă, fiindcă nu se puteau stă- 
-pâni şi, dacă m'ar fi fost la Spate vechea armată, 
-ar fi fost zdrobite dela prima întâlnire cu vrăjmaşii. 

Această nouă metodă a armatei franceze de a luptă 
fu-0' inovaţie și pentru generalii inamici, cari toți 
întrebuințau formațiile regulate şi metodice ale _sis- 
temului lui Frederic-cel-Mare. o | Deosebirea de organizaţie între vechile şi nouile 
trupe fiind prea. mare, iar cele din urmă prezentând 
prea multe inconveniente, generalul Narbonne, mi-
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"nistrul de războiu ceri camerei legislative fuziunea 
trupelor republicei cu vechile regimente, sprijinindu-și 
cererea pe consideraţiunea de a putei avcă trupe uni- 
forme şi omogene; însă nu i se admise. 

Convenţiunea naţională decretă fuziunea la 1793, 
introducând 'următoarea organizaţie : 

- Infanteria se formă în semi-brigade compuse fiecare 
dinteun batalion din vechile regimente de linie şi 2 

batalioane de voluntari naţionali; astfel că fiecare 

semi-brigadă aveă câte 3 batalioane a câte 9 cora- 
panii din care una de grenadiri şi o companie de 
artilerie cu 6 tunuri. 

- Se mai formează şi semi-brigade uşoare constituite 

din batalioane de vânători şi din batalioane de le- 
gionari.. 

- Deşi organizaţia aceasta. eră uniformă, în ceea ce 
priveşte constituirea unităţilor de comandament, to 
tuşi nu se obțin omogenitatea dorită ; se mai pro- 
cedă la o a doua: fuziune, şi în fine la o a treia, în 
1803,-când denumirea de semi- brigadă se inlocui cu 
numele de regiment ; însă unele organizate pe 4 
batalioane şi. altele pe 3 batalioane. 

Tot în timpul revoluţiunii se formează diviziile . 
» mixte, coprinzând câte trele arme, având 2 brigade . 
de infanterie, o brigadă. de cavalerie, o companie de 
artilerie pe jos şi o companie de artilerie călare. 

Generalul La Fayette creă artileria călare. 
Efectivul unei divizii variă între 12—15.000 “de 

oameni, numărul acesta nu eră fix, fiindcă se găsiau 
uneori chiar divizii de .5-000 oameni. | 
„Două, trei, patru şi chiar cinci divizii grupate for- 
mau O armată; mai târziu către anul 1800 generalul
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Bonaparte ia brigadele de cavalerie dela diviziile mixte, 
constituind, rezerva de cavalerie: artileria, care eră dată 
la semi-brigadele de infanterie socotite câte 2 tunuri, 
de batalion, o grupează în artilerie divizionară, “în 
scop de a nu mai fi atât de împrăștiată și ca acţiu- 
nea focului să fie mai puternică chiar dela începu- 
tul luptei. Ra Da 
Divizia putând fi detaşată în anume Operaţiuni, 

pentru a 1 se putea da acest rol, se organizează. şi 
serviciiie administrative, aşă că divizia deveni unitate 
tactică și unitate administrativă. - 3 

Efectivul armatelor sporind, Organizaţia pe divizii 
numai putea fi deajuns ca generalul de căpetenie să. 
poată exercită cu uşurinţă comandamentul, având aface 
cu: prea multe unităţi negrupate. De 

Generalul Bonaparte la 1800 îşi propuse să infiinţeze 
corpul de aimată; înainte voi să experimenteze rezulta- 
tele ce ar da această organizare, formând 3 corpuri 
de armată din rezerva sa. In urma acestor experienţe 
organizează în 1803 toată armata pe corpuri de ar- 
mată cu toate serviciile, precum: stat-major, servicii 
administrative, etc, e 

Pentru armate mari, organizaţia corpului de ar mată 
corespundea înlesnirii ca comandantul de căpetenie să 
poată transmite ordinele și dispoziţiunile unui număr 
mai restrâns de comandanţi, şi afară de aceasta 
corpul de armată -are o independență mai. mare. în 
Operaţiuni decât divizia, | | Forţa unui corp de armată variă între 2—3 divizii, 
uneori: chiar şi mai mult, cum a fost în 1512 și 1813, 
când un corp de armată a coprins 4—3 divizii de 
infanterie. | |
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———— 

In anul 1806 se fisă întrebuinţarea judicioasă a or- 
dinei risipite, hotârindu-se ca tiraliorii să manevreze: 
totdeauna în legătură cu susținerile şi. rezervele lor.. 

Focul ordinei risipite fu norma de luptă a infan- 
teriei și focurile în linie se intrebuinţau numai la: 
nevoe. | 

In anul 1813, Impăratul Napoleon reduse adânci- 
mea infanteriei la 2 rânduri, iar numărul companiilor 
din batalion la 6, din care una de grenadiri şi alta 
de voltijori (soldați de talie mică şi sprinteni, for- 
mând o companie de elită aşezată la stânga bata-— 
ionului). | 

Dela apariţia sa în capul armatei din Italia. ca ge- 
neral, în 1796, Napoleon exercită o mare intluență: 
în organizaţia armatei franceze, în aplicaţiunile  tac- 
tice pe câmpul de luptă şi mai ales în operaţiunile: 
strategice, 

Puţini oameni au putut exercită o influenţă -mai 
prolundă și mai durabilă ca Napoleon. El fu cel mai 
mare căpitan al lumii şi omulcel mai eminent până 
în zilele noastre, atât prin varietatea genului său, cât 
și prin aptitudinile sale. Iazestrat cu o indescriptibilă: 
putere de muncă, cu o asimilaţiune şi cu o concep- 
țiune extraordinară, a putut revoluţionă un continent: 
intreg, răsturnând tot ce găsiă în calea sa, nepu- 
tând fi dărâmat decât atunci. când Europa. întreagă 
se sculă în contra lui. | 

Succesele sale se datorează în cunoaşterea perfectă 
a celorlalte naţiuni şi a naţiunii sale. Ajunge totdea- 
una la timp acolo unde voiă, Shicind intenţiunile- 
vrăjmaşului fără ai da timp să-şi ia hotăriri inaintea
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sa. Cu alte cuvinte: mobilitate, preparaţiune, con 
cepțiune pătruneătoare, hotărire și îndrăsneală.. 

După dispariţia sa după scena lumii, Europa obo-- 
sită și sleită de un șir de răsboaie, care, ţinură aproape 
25 ani, simţi nevoia unui repaos mai mare pentru a: 
se reculege. | e | 

Fiecare din statele europene caută în intervalul: 
acesta să-şi reorganizeze armatele, ținând seamă de: 
experienţele şi invățămintele dobândite în ultimile: 
răsboaie, 

Toate transformările, efecuate dela această epocă 
până în zilele noastre în diferitele armate, fiind re- 
cente şi destul de cunoscute, numai -este nâcesar a: 
se insistă asupra enumărârii acestor schimbări în or- 
ganizaţia armatelor. | 

In Franţa prin schimbarea formei de guvernământ; 
reacţiunea, ce se produse contra instituţiunilor revo- 
luţiunii şi ale imperiului, se uită. marile învățăminte: 
ce i se lăsase ca moștenire, și instituţiunile militare cad 
încetul cu încetul, ca să revie iarăşi în parte la vechia 
organizaţie, uitând că pregătirea neîncetată este cea: 
dintâiu condițiune peniru existența naţiunilor, 
şi că armata nu aparţine partidelor sau formelor de gu- 

„Yernământ și că învăţăturile trecutului formează Şcoala. 
prezentului şi a viitorului 

Prusia din contră ştiind că menirea ci n'a fost nu 
„mai de a contribui atât de mult Ja dărâmarea celui 
mai puternic  vrăjmaș, după urma căruia suferise 
atâtea înfrângeri şi. că rolul politic și destinul său. sunt cu totul altele decât a rămâne un regat de al 2-lea ordin în concertul european şi al lumii, se pus cu sârguință pe lucru pentru ași reorganiză arma-
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tele, ținând seamă “de. tot ce a văzut și ce a învăţat 
îu decursul tutulor. nenorocirilor. Dovadă sunt cele 
din urmă douâ. răsboaie mari din 1866 şi 1570, cari 
încoronară cu atâta. succes şi glorie măreaţă, munca 
neintreruptă și stăruitoare ce a depus. N 

" Armata prusiană în urma acestor răsboaie a ajuns, 
ca şi sub: Frederic-ce!- Mare, oglinda armatelor curo- 
pene, cari în parte işi transformă și îşi modulcază 
atât Organizaţia cât şi principiile tactice din zilele 
noastre. 

. Scopul acestui mic rezumat asupra organizaţiei mi- 
litare din trecut, a fost ca să se poată arăta toate 
“translormările și toate. evoluţiunile, prin cari au trecut 
armatele lumii, dovedind 'că ele au evoluat în Orga- - 
nizaţiune și prepăraţiune în toţi. timpii, imprejurul 
câtorva principii fundamentale și numai ele au necesitat 
atâtea schimbări.. 

„Napoleon a zis: 
„Că nimic nu se obține în răsboiu decat prin 

„calcul“. 
Zut”o campanie loi ce nai este organizat. până 

„la cel mai ijtic detaliu, nu produce nici un re- 
„Suiltatt. | 

„Orice. într eprindere cere să fie făcută după 
a. sistem*. 

„Hacardul nu poate reuși“ 
„In strategia de stat ti ebue. să citeşti mult și. 

să- fi aduci aminte de multe“. 
* „ÎN Strategia pozitivă să. știi mult și sd mu 
arăţi nimic:
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«In strategia activă trebue să citești ioideauna 
«și să știi să ii, ca si nat îmitezi». 

* Cred că ar r fi inutil să inzist asupra diferitelor trans- 
formări de organizaţie,/ prin care a trecut armata 
noastră din timpii cei mai îndepărtați. : Fiecare 'cu- 
noaște în deajuns această parte. Voiu începe această 
cestiune numai dela epoca, care voiu crede necesar, 
a sprijini propunerile ce voiu face pentru organizaţia 
armatei noastre şi în special -pentru infanterie. 

Odată cu constituirea armatelor s'a născut și anume 
principii, ce impuneau. regularitatea mersului masselor | 
şi toți cari sau ocupat de această instituțiune au 
căutat, prin tot felul de încercări şi schimbări, să gă- 
sească adeudrutele baze fundamentale, pe cari trebue 
să se rezeme constituirea şi organizaţia armatelor, 

„până când Gustaw Adolf, 'Turerne, Frederic şi Na- 
„poleon au descoperit adevăratul secret, care consistă în: 

Organizaţie definită, mobilitate, preparaţiune pre- 
văzătoare, repeziciune și regularitate în toate func- 
iunile necesare existenței şi îngrijirii, calculându-s -se 
totul din vreme cu chibzuinţă. e 

In propunerile ce voiu face nu voiau cere de 
câi îndeplinirea. acestor principii mari, pe cari 
trebue să se rezeme armata țării și fără de cari, 
oricâte sacrificii am face, și oricâte încercări 
de addogiri și sporiri an. introduce, nu se va 
obține nici un rezultat. până ce armata nu va 
fi. întemeiată pe bazele fundamentale ale mei 
organizațiuni puternice, ca să fie :în stare să 
facă față oricărei împrejurăr i, când va fi che- 
mată. ,
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Nu mă voiu ocupă de mijloacele, cari ar putea să 
mă inflențeze de a aveă o armată bine organizată; 
aceasta fiind datoria celor chemaţi a da ţării o ar-. 
mată solidă și bine constituită şi cărora le aparţine 
:Tăspunderea. 

Mă voiu mărgini în a expune cum cred că ar 
trebui să fie organizată armata ţării ca să poată cores- 
“punde principiilor enunțate, ardtând că astăzi, mai 
Mult ca oricând, pregătirea din timp de pace 
Și repeziciunea trecerii pe picior de risboiu, cer 
Ca lolul să fie bine hotărit, şi ca înlesnirea în- 
Zrării în campanie să fie așa de ușoară, încât 
Mimeni Să nu fie Surprins înt'acest moment 
„nici de cea mai mică îndoială sau Hesîgu- ranță. | 

Principiul cel mare ce domneşte astăzi, este: Că 
„„cel ce voeşte sau cel ce are în vedere a declară răs- 
-boiu, să fie complet gata, surprinzând pe adversar 
“în criză de organizaţie, de preparaţie, de mobilizare 
“ȘI concentrare, să-i ocupe repede punctele de sprijin 
“după teatrul de operaţie, asigurându-și avantagele chiar 
dela începutul ostilităţilor, Exemplu Japonia în anul 
1904. 

Astăzi au căzut aproape de tot formalitătile ante- 
“mergătoare declaraţiunilor de răsboiu, când adversarii 
-aveau timpul de aşi efectuă preparaţiunea, . discutând 
“cestiunile în litigiu. | 

Cel ce „voeşte a declară. răsboiu găseşte din orice 
cestiune un pretext de a putea intră în campanie, şi 
astfel răsboiul este început cu mare repeziciune. 

Storia este martoră de efectele ce au protestele,
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cari se fac de obiceiu de cei ce se cred nedreptățiți,- 
prin provocaţia acestor răsboaie. : 

Vecinii şi chiar aliaţii, cari prin combinările poli= . 
tice, S'ar crede, că se poate bază pe dânşii, găsesc: 
totdeauna argumente de a se puteă da în lături pentru 
a nu-și pune pielea în joc, intervenind atunci când: 
rezultatul final al răsboiului le-ar putea aduce vreo 
atingere în interesele lor. "De aci rezultă lămurit că 
fiecare popor, fie mare sau mic, trebue să se gân- 
dească, în întâia linie, numai la puterea mijloacelor: 
sale pentru cazul de răsboiu şi, afară de acestea,, chiar: 
dacă soarta ar fi nenorocită, este mare deosebire în 
a fi bătut în condițiuni zdrobitoare, dovedind inca= 
pacitate militară, sau de a fi bătut, dovedind putere: 
de rezistență: și valoare militară. | 

Sâ ne închipuim că am fi primit declaraţiunea de 
răsboiu, guvernul o acceptă forţat și nu-i rămâne decât 
decretarea mobilizării. Acest cuvânt mobilizați pro-- 
duce, în întâia linie, cel mai dezastruos efect moral 
asupra populaţiunii. | | 

Starea psihologică a întregei ţări este transformată: 
"în primele momente în contuziune, în groază, în spaimă 

și în nesiguranța zilei de. mâine. | 
Ministrul de răsboiu, este țința întregei fări: 

și toate neajunsurile și lipsurile ce sar constată. - 
în insuficienţa mijloacelor de mobilizare, 0rga-- 
nizație și preparaţie, vor degeneră în încrimi=- 
iri Și certuri, cari i-ar consumă tot timpul în 
loc de a se puleă, ocupă de cestiuni de ordine- 
cu totul mai înalte, și la primul consiliu de- 
răsboiu ce s'ar ține, ministrul mar fi decât: obiectul împutărilor pentru tot ce sar găs ne--



„totdeauna la si. 

„cotească inferiori nouă. 
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reparat și neprevăzut, și fiecare din membrii 
consiliului ar găsi de imputat zicând: cutare 
Sau cutare cestiune a fost dejă semnalată la 
timp, de unde se poate lesne vedea cât este de 
împortant ca organizmul și preparația să [ie 

Un stat când procede la organizaţiunea sa militară, . 
trebue să aibă în vedere, în. prima linie, cestiunile po- 
litice, “în raport cu situaţiunea geografică, față de ve- 
cinii cu cari, probabil va avea să discute punctele 
în litigiu: resursele sale, spiritul populaţiei, caracterul 
naţional, şi să-și prepare națiunea în sensul ca să fie 
animată şi pregătită în sentimentul patriotic de a 
luptă cu energie. și bărbăţie în contra oricărui inamic, 
care ar atacă teritoriul naţional. Pentru naţiunile unde 
perioadele de pace sunt -lungi, este cu atât mai ne= 
cesar. ca această preparaţiune să fie tăcută continuu, 

„ca să intre- în deprinderea şi caracterul fiecărui cetăţean. 
Perioadele lungi de pace produc dela .sine o apatie 

vătămătoare în sensul .entuziasmului patriotic şi na-.. 
“ţional. 'Trebue- deci cultivat, desvoltat şi întreținut, 

Aceleaşi consideraţiuni trebue avute în vedere şi 
faţă” de vecini, în scop de ai cunoaşte în toate de- 

““taliile organizaţiunii militare, spiritul şi caracterul lor 
naţionai, valoarea fizică şi morală, precum Şi puterea - 
:de opunere şi rezistență, și niciodată să nu fie con- 
'sideraţi mai prejos în -anume părţi, cari prin calcu-. 
lul optimiştilor ar putea, sub unele raporturi, să-i so- 

+ Un stat, ca să înflorească -şi 'să aibă toate institu- 
ţiunile sale în stare de progres, trebue :să posede o
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administraţiune caltă, vigilentă, cinstită: şi părin- . 
tească. | 

Poporul este ca și o familie unde când capul 
familiei nu este Ia înălțimea cerințelor de ași 
puteă administră, educă, și îndrumă membrii es, 
nu poate da decât rezultate dezordonate, lipsite 
de moral şi fără educațiune ; tot astfel şi o țară 
fără o administrațiune bună și în condițiunile, 
după cum s'a zis, ruinează' și demoralizează 
populațiunea, periclitează avutul și compro- 
mile mersul regulat al statului. . o 

* 
* % 

ADMINISTRAȚIA în trăsură generală se face a- 
proape într'o direcţie greșită, satisfăcând prea mult 
interesele. politice, de unde se nasc o mulţime de ce- 

„Teri şi pretenţiuni personale, cari toate paralizează 
interesul general al oricărei instituţiuni, şi de aci de- 
curge o mulţime de neajunsuri, fiindcă trebue să se 
îndeplinească dorinţele şi interesele persoanelor influ- 
ente, cari mai toate au înriurirea asupra instituţiunilor 
statului; provocând schimbări şi numiri de funcţionari, 
cari nu se fac după valoarea intelectuală, după capa- 
citate, după integritate, după corectitudine, după acti- 
vitate şi după puterea de: muncă a individului ; toate 
aceste calităţi inerente unor buni funcţionari: sunt 
lăsate la oparte, pentru a se pune în capul admini- 
straţiunii oameni fâră valoare, numai în scopul'de a 
se recompensă aceia cari pretind că au adus cutare 
sau cutâre serviciu politic vreunei grupări politice. 
„Cu modul acesta puterea executivă: este neputin- 

3
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cioasă chiar de aşi exercită autoritatea sa, neputând 
reprimă sau inlocui pe cei incapabili, de teamă de a 
nu se aduce nemulțumiri printre cei cari îi protege, 

Un partid politic retrăgându-se din capul afacerilor 
statului, rămâne înconjurat de oamenii cu cari Sa 
servit. | 

Această armată, râu deprinsă, stă fâră nici o ocupa- 
iune, nevoind a munci în alte direcţiuni de produc- 
țiune a economiei naţionale, așteptând reîntoarcerea la 
guvernământ a partidului, ce pretind că susțin, pentru 
a fi numiţi iar în funcțiunile administrative. 

Aceasta este şi una din cauzele că străinii de di- 
ferite naţionalităţi ocupă toate ramurile productive 
îmbogăţindu-se, iar naţionalii noștri sărăcesc prin 
lipsă de muncă şi producţiune. 

Administraţiunea ţării are mare legătură cu insti- 
tuţiunea militară, pe ca se bazează aducerea la înde- 
plinire a tuturor necesităţilor. 

Dela concursul ei depinde bunul mers al armatei. 
In timp de campanie, dela adiministraţiunea țării 

depinde existenţa armatelor trecute pe picior de răsboiu. 
Tot administraţiunea ţării este -puterea principală a 

repeziciunii mobilizării şi concentrării armatei; fiindcă 
în momentul mobilizării este agentul puternic al por- 
nirii dela vetre a tuturor elementelor, cari constituesc 
unităţile armatei, precum și a celorlalte cestiuni de ri- 
chiziţii 'şi completările lipsurilor, cari în timp de 
pace nu se pot întreţine în mod permanent. 

In campania din 1877—1878, dacă administraţiunea 
ţării a putut da concursul pentru întreținerea existenţei 
armatei de peste Dunăre, dezvoltând muncă şi ener- 
ie, aceasta nu se datorește decât că :: Preşedintele - 
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consiliului de miniştri şi ministru de interne de atunci 
deţinea în acelaş timp şi portofoliul ministerului de 
răsboiu şi, prin puterea de care dispuneă, prin auto- 
Titatea şi prestigiul său faţă de intreaga ţară, a putut 
să o subordoneze satisfacerii tuturor necesităţilor de 
cari avea nevoie “ministerul de răsboiu, necutezând 
nimeni ai opune cea mai mică obiccţiune. 

EL nu cerea decât execuţiune grabnică şi completă, 
ȘI cu toate acestea, adesea s'a întâmpinat lipsuri şi 
greutăţi mari, deşi maveam de întreţinut decât maxi- 
mum 60.000 oameni, în cari intrau şi serviciile ad- 
ministrative, 

Cum sar comportă administraţiunea ţării, când sar 
mişcă 300.000 oameni, dacă i-ar lipsi calitatea şi 
un om puternic şi vigilent! De aceea este bine ca 
guvernele să se gândească cu seriozitate a da țării 

-o administraţiune muncitoare, corectă, vigilentă şi 
mai ales pricepută, în legătura ce trebue să aibă 
cu cestiunile militare; fiindca fară ajutorul ei o ar- 
mată, oricât de bună ar fi, n'ar putea da roadele ce 
i S'ar cere. Administraţia ţării trebue să fie convinsa 
că este factorul nedespărţit al concursului ce trubue 
şa “aibă armata în timpul operaţiunilor. 

Origina relelor, care face ca să nu putem avea - 
O administraţie bună, este sistemul! nostru politic, care 
se reazămă în întregul său numai pe administraţia 
ţării ; fiindcă toţi funcţionarii administrativi sunt ocu- 
paţi numai cu servirea intereselor politice. 

Până ce nu se va stabili o administraţie bună, so- 
Iidă și mai cu sea pricepută, scoasă cu desă- 
vârșire din mâinile celor ce o mâmatesc după plac Și pusă numai la dispoeiția puterii executive, care
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să o întrebuințeze pentru binele și interesul ge- 

neral al țării, nu vom obţine rezultate adminis- 

trative ca să putem progresă pe o cale civilizată, 

cinstită și părintească, îndr umală numai spre 

"binele obștesc. 

Pentru a ajunge la un asemenea scop ar fi nemerit: 
a) Ca prefecţii să fie numiţi dintre oamenii cei 

mai capabili, independenţi şi corecţi, cu pricepere ad- 
ministrativă şi  gospodărească şi mai ales cu senti- 
mente largi de dreptate şi umanitate pentru populația 

ce va avea de administrat, | | 
Pentru a fi scoşi de sub teişul puternicilor zilei 

din judeţe, să fie numiţi pe timp de 10 ani; după 
“expirarea . acestui termen să se poată numi incă pe 
un nou period de 10 ani, dacă au dovedit destoinicie 
şi capacitate. | 

b) Să se reînfiinţeze subprefecturile cu persotialul ne, 

cesar după cum au mai fost, având în raionul plăşilor 
maximum 10—15 comune după densitatea populaţiu- 
nii şi apropierea comunelor, -adică în acele plăşi, - 
unde comunele sunt mai apropiate şi mai strânse, nu- 
mărul poate fi de 15; în celelalte plăşi, unde comu-: 

nele sunt mai resfirate, numărul să fie de' 10 sau 12 

și reşedinţa subprefecturii să fie în centrul plășii. 
Subprefecții să fie numiţi de ministerul de interne 

după recomandaţia prefectului, căruia să-i aparţie i 
personal răspunderea numirii. 

Ei vor funcţionă în aceleaşi condițiuni ca şi pre- 
fecţii, însă pe ş ani în ceeace priveşte inamovibili- 
tatea lor, cu singura deosebire că, pe lângă faptele 
ce ar comite și ar cădea sub previziunile codului 
penal. comun, prefecţii szngatri să poată cere înlo-



cuirea pentru fapte grave de abateri în serviciu şi 
pentru incapacitate administrativă sau abuzuri. | 

Sistemul actual, cu inspectorii administrativi, acăror 
însărcinare este numai de a inspectă comunele fără 

„a avea o cancelarie și un personal la dispoziţie pen- 
iru lucrările administrative, nu este practic, fiindcă 
cererile și reclamaţiunile celor ce voesc să se adreseze * 
inspectorului, întâmpină dificultăţi în rezoivirea lor 
prin nefixitatea inspectorilor, fiind mereu absenţi dela 
reşedinţă pentru diferite inspecţiuni şi mare cine să-i 

„înlocuiască în rezolvirea cererilor ce li se adresează 
şi abuzează, în mod nesocotit, de, situaţia lor prin 
felul serviciului ce zic că fac. | 

C) Primarii să fie alesi sau numiți dintre oamenii 
cei mai destoinici şi mai capabili, din punctul de ve- 
dere a! moralității şi al capacității administrative, Ei 
să fie aleşi sau mamizi pe un period de ș ani, pu- 
tând fi înlocuiţi zana după cererea prefecţilor, în- 
tocmai după cum s'a propus pentru subprefecţi. :. 

„ d) Secretarii comunali sunt funcţionarii cei mai 
principali din comune, prin urmare alegerea şi nu- 
mirea lor să fie fâcută în astfel de condițiuni, încât 
să prezinte toate garanţiile de capacitate și pricepere. 

Numirea şi înlocuirea să fie făcută după cum s'a pra- 
pus pentru subprefecți şi: primari. - | 

Prin procedarea actuală de a-i supune la examen 
şi a fnce o selecțiune mai scrupuloasă s*a adus oare- 
care îmbunătățire. - E a 

Nu se pot avea secretari comunali decât dacă vor 
fi bine retribuiți. i 
e) Şefii de garnizoană în comunele rurale Sunt a- 
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genii de execuţie ale tuturor măsurilor de poliţie şi 
îndeplinirea serviciilor militare. 

Din nenorocire, acești agenţi, destul de însemnați, 
n-au fost "niciodată luaţi în consideraţie pentru a fi 
aleşi dintre oameni apți pentru asemenea funcțiuni. 
In. majoritatea cazurilor, sunt numiţi după influenţele 
locale şi înlocuiţi după intrigile și certurile ce sc pe- 
trec în administraţiunile comunale, şi mai ales după 
intluenţa persoanelor locale, când nu stau la dispo- 
ziţia lor pentru a le înlesni îndeplinirea intereselor ce 
au, forțându-se mâna şefilor de regimente și coman- 
danţilor de companie pentru numirea și înlocuirea lor. 

Şefii de garnizoană fiind numiţi de. şefii de regi- 
mente, trebue să se aleagă din oamenii cei mai ca- 

„pabili; iar înlocuirea lor să nu se facă decât numai 
de şefii de regimente, când aceștia constată singuri 
că nu Sunt buni a fi menţinuţi în funcțiune. 

Pentru abateri privitoare la îndeplinirea serviciului, 
ce se referă la poliţia comunală, înlocuirea lor să se 
facă de comun acord între prefect şi şeful de regiment. 

Să li se fixeze salariile, încât să poată înde- 
plini cu succes însărcinările ce au, iar nu cum se 
întâmplă de obiceiu că retribuţiunile lor variază în 
fiecare an după bunul plac al administraţiunii comu- 
nale și nu sunt plătiţi la timp. | 

Sunt comune unde şefii de garnizoană au ș ei pe 
lună şi chiar 3. 

Administraţiunea trebue să fie dreaptă faţă de toată 
- lumea, menţinând ordinea fără părtinire, ocrotind pe 

cei slabi de abuzurile celor puternici, animată numai 
de spiritul împarțialității. 

“il 

* *
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FINANȚELE sunt factorii cari întreţin sufletul ar- 
matei în bune condițiuni. | 

Fără un sistem financiar, bine stabilit şi binc regulat, 
O ţară oricât ar dori şi orice stforțări ar face, vor fi 
zadarnice ca să aibă o armată organizată în bune și 
desăvârşite condițiuni ; prin urmare. grija de căpetenie 
a oamenilor conductori ai destinelor unui stat, este 
ca Starea financiară a statului să fie totdeauna în per- 
fecte condițiuni. Finanţele trebue astfel stabilite, încât 
să nu'dea ocazie nici măcar la șovăsre. 

[nstituţiunea armatei nu' poate sufe;i în organi- 
zația sa Jluciuațiuni și reduceri, după cum din 
nenorocire suferă balanţa financiară a unci ţări rda - 
organizată și rău administrată. | 

Organizaţiunea armatei trebue să aibă consianța și 
învariabilitatea principiilor ei. fundamentale. 

Reducerile și potrivirile periodice introduse 
în organizația armatei, produc Consecințe atât 
de grave, încât urmările lor nenorocite Nu se 
vor putea simți, decăt în ziua când drama rds- 
Doiului se va desfășură. , 

Statornicia organizaţiunii armatei măreşte puterea 
de încredere a celor ce sunt chemaţi a face parte din- 
trînsa, de unde decurge starea morală, factor de întâia 
linie, care dă încredere și putere de sacrificiu. * 

O armată trebue să fie o maşină solidă, bine de- 
finită şi uşor de mânuit. 'Trebue mișcată cu uşurinţă 
și fără complicaţiune. In perioadele de pace nu trebue 
uitate nevoile și greutățile răsboiului. Elc trebue 
să fie în mintea oricărui om de stat, care să se 
gândească zi și noapte la apirarea naționali 
și la puterea de organizație a armatei.
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- Dacă am căută cauzele nenorocirilor intâmplate celor 
învinşi, nu le vom găsi decât în greșelile şi nepreve- 
derile pornite dela conducătorii statului, | 

O armată nu poate fi considerată ca o magazie, 
în care stăpânul măreşte sau scade marfurile după 
puterea sa financiară. 

Armata trebue să aibă mărfurile totdeauna apro- 
vizionate pentru fiecare sezon, şi sezonul ei este răs- 
boiul. | 

La noi lucrurile sau petrecut tocmai aşă: c când 
s'a crezut că se dispune de oarecare resurse, S'a sporit 
unităţile, fără să se gândească că aceste Sporiri trag 

“după sine cheltucli mari; când starea financiară a 
scazut, 'S'a recurs la reduceri, stricând echilibrul între 
ceea ce crâ și ceea ce sa mai adăogat, de unde fa-: 
talmente am: ajuns la neputința de. a aveă o orga- 
nizaţie hotărită şi definită. 

Fiindcă armata trebue să aibă constanţă şi inva= 
riabilitate în organizaţie, cel mai bun lucru ar fi să. 
se ia bugetul pe un period de 10, 8 sau 5 ani, să 
sc facă o medie, la care să se adaoge 20%, şi să 
sc destine. ministerului de râsboiu ca buget anual. . 

Această cifră să rămâe la dispoziţia, administra- 
ţiunii răsboiului, oricare. ar fi: Starea balanței finan- 
ciare ; fiindcă cu sistemul ce se practică de vreo câţiva 
ani, nu putem ajunge decât la o completă încur- 
cătură. a 
“Noul sistem, născut în timpii din urnă cu exce- 

dente bugetare, dând rezultate folositoare, poate servi, 
în fiecare an, la acordarea unor sume mas însen- 
aie pentru aprovizionarea şi completarea nevoilor | 
în execuţiune ; în tot cazul, pentru a avea 9 divizii .
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prevăzute cu tot ce le trebue, de a fi în stare să. 
întreprindă ca Succes o campanie, nu mai poate fi 
suficient, ţifrându-se între 4o—43 milioane lei, cum 
se acorda astăzi ministerului” de răsboiu. 

Oamenii de stat trebue să se convingă cu multă 
pătrundere, cugetând adânc, că bugetul ministerului 
de răsboiu trebue să se cifreze cel puţin între ş5—60 
milioane lei, alminterea nu vom putea aveă ceeace 
ţara trebue să aibă pentru apărarea sa; trebue să ne. 
convingem în interesul naţional că jamătățile de 
mdsuri nu pot da niciun rezultat. | 

Este de intâia necesitate ca tezaurul de rezervă 
pentru vreme de restrişte trebue urmărit şi sporit, 
ca să ajungă cel puţin la 200 milioane lei; fiindcă 
Odată intraţi în campanie, trebue socotit cel puţin 
sporirea bugetului în curs cu 1.000.000 lei pe zi 
pentru timpul cât va dură campania. 

Sâ” nu -vorbim nimic de execuţia campaniei din 
1877—1878 sub raportul financiar ; fiindcă -conclu- 
ziunile ce am trage mar putcă să ne conducă decât 
la un singur învățământ: Că totul să fie pregătit - 
prin noi înșine. | 

A se gândi la împrumuturi în ajunul unei cam- 
panii. este o utopie pentru ţările mici. 

* 

X * 

CĂILE DE: COMUNICAȚIE contribue în mod ab- 
solut la dezvoltarea economici naţionale punând în 
valoare toate: boşăţiile ţării şi tot așă trebue să co- 
respunză şi intereselor apărării naţionale. 

Căile de comunicaţie, și în special căile ferate, au'
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„ajuns la o aşă importanţă, încât fac parte din însăși 
organizaţia militară a unui stat. 

Cu drept cuvânt, se -pot numi picioarele și sto- 
acul armatei pentrucă prin ele trupele se mișcă 
şi tot prin ele li se procură toate resursele pentru 
existenţă. 

Romanii au înţeles importanţa ciilor de comuni- 
caţie, dovadă că reputaţia lor a rămas în picioare până 
în zilele noastre. 

O ţară lipsită de o reţea bine studiată şi bine chib- 
zuită în sensul vederilor sale militare, nu poate zice 
că are organizaţia militară completă ; de aceea, când 
se construesc căile ferate, trebue să îndeplinească toate 
cerinţele. economice şi militare. 

Dintr'acest punct de vedere avem mult de înde- 
plinit., Căile noastre ferate, aşi cum Sunt. înzestrate 
cu mașini şi vagoane, nu pot să ne dei decât a 
ajutor slab în mişcarea ȘI aprovizionarea trupelor. - 

In timp de campanie,. trebue o mişcare cu totul” 
nouă. Armata are nevoe de trenuri de transporturi 
militare, de materiale, de muniţiuni, de hrană, de 
furage şi trenuri Sanitare, cestiuni, cari trebue pre- 
parate și „studiate din 'timp de pace cu multă chib- 
zuinţă și multă regularitate ; astfel că personalul căilor 
ferate să nu întâmpine nicio greutate în ziua când 
va fi chemat să opereze alături cu armata. Însuşi per- 
'sonalul, care trebue neapărat adăogat, trebue să fie 
pregătit și hotărit, prin prevestiri din timp de pace, 
ca să știe să ocupe funcțiunile ce trebue completate ; - 
fiindcă personalul actual este atât de insuficient, încât 
abiă poate face faţă, ca multă greutate, traficului 
de toate zilele.
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Prin urmare, direcţiunea căilor ferate și ministerul - 
de lucrări publice, trebue să aibă “planul lor de or- 
ganizaţie bine definit şi bine studiat, ca personalul exis- 
tent să fie totdeauna pregătit și în măsură de a nu. 
fi surprins în momentul  mobilizării. 

De unde rezultă că la marele Stat-major este ne- 
cesar ca un funcționar superior al căilor ferate să 
aibă un birou al său, unde să ţie la curent toate nevoile 
armatei, având totdeauna stabilit planul probabil de 
mişcarea trenurilor în cutare sau cutare ipoteză. 

Tot astfel de legătură şi preparaţiune trebue avută 
din timp de pace și cu direcția Doșielor și 1ele- 
grafelor. 

Se simte nevoia ca drumurile de fer să comple- 
teze „cât mai curând lipsurile ce are, pentrucă sunt 
necesare atât dezvoltării producţiunii; cât ŞI intere- 
sului apărării naţionale. Sa 

Orice sacrificiu bănesc, S'ar face, este un capital 
bine.plasat având avantagiul că bonifică întrebuinţarea, 

„şi direcția căilor ferate să nu piardă din vedere că, 
în orice dezvoltare, trebue să existe o proporţiona- 
tate în toate ramurile, ce compun mersul general 
al întregului sistem ; ir nu cum s'a făcut cu întin- 
derea prea mult a rețelei, perzându-se proporţionali- 
iatea ce trebue să existe între întinderea liniilor şi 
materialul rulant, pe lângă care se mai adaogă şi 
insuficiența liniilor de garaj şi a liniilor moarte, pre- 
cum și cheurile de imbarcare şi debarcare în toate sta- 
iunile, lucru ce produce pagube mari și. întârzieri 
enorme în circulaţie pentru scurgerea repede a tre- 
nurilor. 

Experienţa ce practică direcţia de aproape 28 ani  
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i-a procurat destul capital ca să nu se mai expue a 
fi şi de aci înainte obiectul imputărilor, după cum - 
s'a fâcut în timpii din urmă, 

x. 

EDUCAȚIUNEA CETĂȚENEASCĂ a unei naţiuni 
este baza tutulor virtuţilor, cari trebue cultivate în 
toți fii patriei pentru a deșteptă sentimentele de pa- 
triotism şi naţionalitate, inspirând idealul, ce trebue 
să posede fiecare cetăţean pentru apărarea țării. «+ 

Această educaţiune, însoțită de dezvoltarea fizică a 
întregului organizm, a fost totdeauna preocupaţiunea 
tuturor popoarelor, începând dela Greci și Romani. 

Exemplul lor a fost și este urmat de toate naţiu- 
nile culte şi civilizate, înțelegând în toată întinderea 
cuvântului interesul şi avantagiile ce se dobândeşte 
dela dezvoltarea în aceeaşi proporţie a puterilor fi- 
zice, morale şi intelectuale. 

“ Proporţiunea dezvoltării acestor 3 părţi trebue bine 
calculată şi bine chibzuită, ca nici una să nu întreacă | 
pe cealaltă. | i 

Ce foloseşte unei naţiuni, când fii ei ar fi toți nişte 
oameni luminaţi până la cea: din urmă limită a po: 
sibilului şi când în schimb mar fi decât niște umbre 
istovite,. printr'o muncă intelectuală împinsă la ex- 
trem, încât sub raportul fizic n'ar fi în stare să re-| 
ziste nici la o adiere de vânt?. 

Dezvoltarea. fizică nu se poate obține, decât numai 
prin cxerciţiuri combinate ale corpului omenesc, pre- 
cum : gimnastică, alergări, mânuiri de arme, tragere 
la semn, călărie, etc... |
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Corpul omenesc, supus la aceste exerciţii, ajunge cu 
timpul la o dezvoltare a forţelor întocmai ca o plantă, 
care se sădește şi prosperă în dezvoltarea ei, prin 
îngrijire şi udare la timp. 

Creşterea puterilor fizice măreşte forţa ' de rezis- 
tență a corpului omenesc, întărește sănătatea şi pre- 
lungeşte viaţa, dă încrederea în sine, mărește dem- 
nitatea şi-l pune la adăpostul umilinţelor, ce ar putea 
suferi dela semenii săi, când Var veieă că nu este 
în Stare să se apere și să reziste agresiunilor ce i 
Sar face. îi a o 

Instrucţiunea în şcoli trebue ast-fel dirijată, încât 
cultura intelectuală să “fie alături cu cultura fizicului 
şi cu cea educativă, atât sub raportul social, . 
Cât și sub raportul îndatoririlor către ţară. 

Această din urmă obligațiune este mai mult sim- 
ţită într'o ţară democratică, unde elementele tutulor 
straturilor sociale pot ajunge a ocupă poziţiuni înalte 
în toate direcțiunile activităţii naţionale, | | 

Anglia sub acest raport, pune un deosebit preţ pe 
„educaţiunea morală şi fizică, încât S'ar puteă zice, că 
întrece, într'o limită oare. care, educaţiunea intelectuală. - 

Elveţia, dezvoltă atât de. mult exerciţiile corporale, 
încât cetățeanul elveţian, când a ajuns să fie soldat, 
este mai mult de jumătate format şi mai cu seamă 
sub raportul tragerii este foarte înaintat. 

Nenumăratele. societăţi de gimnastică, tragere la 
semn şi sporturi au ajuns atât de departe, încât se 
poate zice, fară exageraţie, câ ating idealul. 
"Cultivarea acestor exerciții în spiritul naţiunii o de- „Drinde și cu ordinea, de unde se poate vedea câte
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avantaje se trage pentru instituțiunile statului şi în 
special pentru armată. 

Suedia şi Norvegia sunt foarte înaintate și pun un: 
preţ deosebit pe acest învățământ. 

Programele acestor ţări sunt aşă întocmite încât 
în exerciţiile fizice sunt coprinse și exerciţiile mi- 
litare. | 

Germania, Franţa, Austria, Belgia, şi în. general 
mai toate statele europene au priceput cu multă pă- 
trundere. această cestiune, încât găsim inii de so- 
cietăţi de gimnastică şi exerciţii de tragere şi, pentru 
a i le da o mai mare impulsiune în progresarea și 
trăinicia lor, s'au constituit în federațiuni. Mai multe 
societăţi întrunite formează o federaţiune și toate fe- 
deraţiunile unei ţări sunt constituite intr'o federaţiune 
generală. Guvernele, în înalta lor înțelepciune, le dă 
mult sprijin. 

Dacă ne uităm împrejurul nostru, vedem că şi alte 
țări mai mici-au priceput cu inteligență această ne- 
cesitate şi cu sacrificii Simţitoare le-au introdus cu 
Stăruință, dând toată impulsiunea posibilă că să prinda 
rădăcini puternice. | 

La noi, cu multă părere de rău, se constată că totul 
„sub acest raport a fost părăsit, deşi pe ici pe colea 

se. făcei oarecari încercări şi într'acest sens, prevă- . 
zându-se în programele şcoalelor: vo oră maximum pe 
săptămână de exerciţii gimnastice : însă findcă nu se 
Simţiă niciun îndemn puternic Și nici vr'o atenţiune 
„mai serioasă, n'a putut prinde rădăcini, şi numai când 
Sa văzut rezultatele frumoase, ce dă Şi această parte 
educativă, atuncea a început în spiritul public o miş- 
care spontanee.
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Deşi în câteva județe S'au înfiinţat societăți de 
gimnastică, și mulți din maeștri îşi dau destulă oste- 
neală a îndeinnă societăţile la dezvoltarea lor ; totuşi 
suntem încă departe de a avei un lucru bine stabi- 
lit şi bine definit pentru rezultatul ce trebue să ob- 
ţinem. | 

Ministerul de interne, de instrucţiune publică şi de 
răsboiu, trebue, neapărat să pue temeinicia acestei in- 
strucțiuni atât de imperios necesară naţiunii. 

În cercurile militare, văzându-se cu multă părere 
de rău că fizicul populaţiunii ce veni în rândurile 
armatei descreştea din an în an, şi că tinerii recru- 

„taţi sporiau mereu numărul celor nedestoinici de a 
fi buni luptători, cunoscându-se activitatea ce se 
pune în alte țări, şi mai cu seamă, văzându-se că din 
nenorocire nu se iau măsurile necesare și într'această 
privinţă, s'a hotărit, în urma mai multor discuţiuni, a se 
face o încercare prin copiii școalelor rurale de a se 
introduce exerciţiile de mlădieri, de gimnastică cor- 
porală, marșuri şi oarecari exerciţii militare, Sarcina 

„acestei încercări a luat-o comandantul companiei 12-a 
Greaca din regimentul + Ilfov No. 21. Rezultatul a 
întrecut orice aşteptare, grație activitătii, devotamen- 
tului și perseverenţei sale. 

Cestiunea aceasta devenind publică; autorităţile în 
drept au luat lucrul cu seriositate, mai ales că ne 
Săsiam şi sub impresiunea celor văzute la alții, şi 
sa întocmit o lege introducând exerciţiile  fzico- 
militare. | E 

Această nouă direcţiune, condusă cu îngrijire, răb- 
dare, tact şi întrun sens pedagogic, va da cele mai 
frumoase roade, pentrucă, pe lângă exerciţiile  gim-
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nastice şi instrucţia militară ce va căpătă copiii, li 
se va formă-şi educaţiunea socială, dobândind res- 
pectul de autoritate, respectul de avutul veci- 
“nului, Spiritul de ordine și subordonaţie, res- 
peciul părinţilor și bătrânilor, curăţenia și în- 
Zreținerea corpului, cu oarecari principii prac- 
Zice de higienă și cultul religios. “Toate aceste 
cestiuni sunt coprinse în însuși programul exerciţiilor 
fizico-militare, având enormul avantaj, că serviciul mi- 
litar de drept va fi redus : prin urmare, un avantaj 
mare și pentru agricultură ; iar pentru apărarea na- 
țională, ţara va avea un contigent de peste 150.000 
tineri bine pregătiţi între vârsta de 19—21 ani, gata 
de a luă armele în contra oricărui vrâjmaş, cu con- 
diţiune ca să fie exercitaţi și la tragerea în ţintă. 

Deşi: dela aplicaţiunea acestei legi s'a văzut oare- 
cari. tendințe răutăcioase contra acestei instituţiuni ; 
însă nu -se poate atribui această neînsemnată Opozi- 
iune decât Ja două curente : primul al acelor cari mau - 
putut obţine funcțiuni în corpul inspectoratului mili- . 
tar şcolar, şi al doilea a? acelora, cari nu-și dau 
seama ce va să zică o națiune și câte sacrificii 
îi trebue ca să-și | poată apără cu arma în mână 
drepturile, la cari orice popor trebue să tindă 
ca să aibă o patrie, unde să fie stăpân pe că- 
minaul și bucățica lui de pâine: Aaa 

Acei ce aruncă sâmburele tendenţios de a dărâmă 
această instituţiune, atât de folositoare ţării, nu do- 
vedesc decât, că nu cunosc istoria lumii dela început 
și până azi, peripeţiile și luptele sângeroase prin cari 
au trecut şi evoluat toate popoarele, ca să poată aveâ
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o patric, și cu atât mai puţin nu cunosc istoria ţării 
şi nu-şi dau seamă de poziţia ei geografică. 

Printr acest procedeu poate vor îsbuli a pro- 

duce oarecare întârziere și descurajare, satis- 

„ făcând oarecari înterese persunale și susținerea 

anor principii bolnave; dar țara nu va [i ade- * 
menild să-i primească în rândurile ei ca buni 

patrioţi și îi va dezaprobă în loate ocaziunile 

"cat energie și cu convingere, știind că o națiune. 

ja 'trăește decât prin sprijinul și sacrificiul 

fiilor săi. Aa | 

“Poate că această instituțiune, născândă și cu totul 
nouă în raport cu direcțiunea dată vieții, pe care 
o ducem dela un timp oarecare, întâmpină câteva 
greutăţi şi chiar poate are câteva lacune şi imperfecţiuni. 
Datoria noastră, a tutulor, este ca mână în mână, 

să aducem îndreptările și perfecţionările cerute; îdr 
nat venin, răutate și lipsă de patriotism... - 

„ -Abnegațiunea, mărinimia „geneiozitatea Și răb- 
darea, suni calitățile măveţe ale unui bun cetățean. 
“Păcatul omului în general, și în special al nostrut, 

„este că nu dăm atenţiunea cuvenită, și nici nu luâm 
lucrurile în scrios, tratând orice cestiune cu o neer- 
tată ușurință, de unde rezultă că niciodată nu tragem 
la timp foloasele, ce trebue să dobândim. . 

„Cu atât mai rău este pentru acei, ce vorbesc 
fără cunoștință de cauză, și fără fond în ces- 
iunea ăceasta și mai ales fără a observă că 
națiuni mari și vechi, altele mici și mai linere, 
vin să ceară explicațiuni asupra legii Și sis- 
temulaui inaugurat de noi Dentru a-l într odaice și 

„la dânsele, luându-ne drept pilda.
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Aceasta ar însemnă că am creat o înstitu- 

țiune, pe care toți o găsesc bună și numai not, 

cari am creat-o, să o cedăm și să renmițăm 

a ne serv) de dânsa! 

Acest procedeu nu poate fi decât 7rist şi deplorabil. 

Sa nu se uite că: | | 

Inălţarea sentimentelor este podoaba virtuților 

și calităților. 

Apatia este mormântul națiunilor. 

Vazându-se numărul cel mare de analfabeți, s'a c- 

mis acum câţiva ani ideea că ar fi bine să se înte- 

meeze cursurile de adulţi, adică: în timpul ernei, când 

munca câmpului sc găseşte într'un stadiu mort, oamenii 

în vârstă -să fie exercitaţi cu citirea și scrierea. Pen- 

tru a se da un îndemn acestui început, unii din pre- 

fecţi recurseră chiar Ja concursul autorităţii coman- 

danţilor de regimente, ca să trimeată să urmeze aceste 

cursuri şi oamenii din trupa cu schimbul. 

Cu toate măsurile luate şi cu toată stăruința pusă, 

nu s'a putut obține foloasele ce se urmăriau. 

Cauzele au fost că aceșt oameni suni dejă în 

vârstă, parte însurați, încărcați de nevoi și griji 

pentru lupta de existenţă, anii dintr ânșii atinși 

și de alcoolisin și nai toți blezați, sunt fără as- 

pirațiune, fără îluziune și fără vreun îndemn 

moral. | 

A pune aceşti oameni să reînceapă cursurile de ci- 

tire şi scriere, pe cari le-au părăsit de vreo 15—20 

ani, în care interval mau mai avut ocaziunea sâ mai 

aibă continuitate, este un lucru nerealizabil, fiindcă le 

lipseşte gustul și dorinţa, şi nici nu voesc ași procură 

cărţi şi obiecte necesare, invocând lipsa de mijloace.
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Prin urmare să se înceteze cu această măsură, care 
nu dă niciun folos şi pentru care nu se posedă vreo 
sancţiune de a se putea face obligatorie, ca să fie exe- 
cutabilă cu spor şi rezultat practic. | 

Copiii, cari termină cursurile primare între e- 
latea de 13—14 ani, sunt lăsaţi în voia lor, fără 
sd aibă vreo direcție educativă din pariea pă- 
vinților, fiindcă nici aceștia nu au. Ei îşi con- 
sumă timpul numai în jocuri și distracțiuni nefolosi- |. 
toare, insoţind părinţii, rudele şi cunoştinţele în câr- 
ciumile comunelor, auzind tot felul de conversaţiuni 
nepotrivite vârstei lor. 

Slugăresc părinţii, cari abuzează în mod neertat de 
micile ajutoare, ce au dobândit prin creşterea şi scă- 
parea lor din şcoli şi astfel uită ce au învăţat în cursul 
primar. | 

Nicăerea nu se constată mai bine procentul enorm 
de analfabeți decât cu ocaziunea înrolării tinerilor in 
armată. a 

Răspunsul tipic, ce dau când sunt întrebaţi dacă 
Știu carte, este: Am învăţat în școală, dar, de când am 
isprăvit, am uitat ce am învățat. 

De unde rezultă clar, că tot sacrificiul bănesc ce-l 
face ţara cu învățământul primar rural este un capi- 
tal asvârlit, fâră produs, şi servă aproape ca să întreţie 
existenţa corpului învăţătorilor ; iar aceştia îşi consumă 
forțele morale și fizice, fâră să aibă Satisfacțiunea că 
au depus vreun produs parternie pe altarul patriei. 

Cred că cea mai nimerită măsură ar fi ca toţi co- 
piii, cari termină cursurile primare între 13—14 ani, 
în Joc să fie lăsaţi în voia lor, să fie obligaţi, până la 
epoca tragerii lă sorţ,, să urmeze dela 1 Noemvrie 
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până la 1 Aprilie ale fiecărui an de 83 ori pe săp- 

tămână;, după amiazi, în școlile comunale nu- 

mai: citirea, scrierea, geografia şi istoria ță- 

pii ; să li se mai facă prelegeri de higienă, Ggri- - 

cultură, pomicultură, grădinărie, creșterea și 

îngrijirea vitelor și păsărilor; cu an cuvânt, tot 

ce trebue unui sătean pentru ași îmbunătăți, 

îumulț și economisi avutul său şi de 2 ori pe 

săptămână să se urmeze exercițiile fizico-mili- . 

tare și tragerea în țintă. 

Astăzi, toți copilandrii dela vârsta de 14—21 ani, 

neavând absolut nicio ocupaţiune, nu fac decât să 

vagabondeze. prin comunele lor sau prin cele vecine, 

dându-se numai la ștrengării şi imaginând tot felul de 

fapte ruşinoase, degenerând chiar în hoţii, neavând 

nici un respect pentru nimic şi pentru nimeni, du- 

când mai mult o viaţă destrăbălată și fără nicio di- 

recţiune, de unde decurge numai moravuri rele, cari 

se transmite din generaţie în generație în. populația 

rurală. şi de aceea s'a propus ocuparea lor prin şcolile 

complimentare în timpul ernei. 

Pentru a nu se împovără corpul învăţătorilor: și 

pentru a se putea dispune şi de localul școlilor, să se 

întocmească „programul analitic al şcoalelor rurale, 

astfel ca să rămână disponibile cele 3 şedinţe ale 

şcoalei complimentare propusă. i 

„Avantajele ce se vor obţine printr'acest sistem sunt 

“următoarele: - e | | | 

.1) Copiii se vor găsi într'o continuitate a cuno- 

ştințelor obţinute până la'etatea de 13—14 ani şi nu 

vor putea uită capitalul de instrucțiune dobândit. 

2) Din punctul de vedere moral se obţine avanta-
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siul că, fiind ocupați cu frecuentarea scoalei compli- . - 
mentare, în sezonul mort de iarnă, se mai sustrag 'din 
contactul părinților şi oamenilor maturi din comună, 
unde nu pot vede decât exemple, cari nu le sunt 
fo:ositoare. ai 

ŞI pentru ca această dispoziţiune să poată avea 
sancțiune, cred că ar fi nimerit a se introduce un 
articol în legea de recrutare în sensul următor: 

Tinerii; cari au urmat şcolile primare și școala 
coimplimentară, nu vor face decât 2 ani perma- 
ei, și 4 ani în armata teritorială. 

Populaţiunea rurală, văzând că- se acordă avantaje 
„în schimbul învăţăturii ce trebue să urmeze, sunt si- 
Sur câ va căuta a-și da osteneala a obţine compen- 
Saţiunea ce i se oferă. 

Din cele expuse rezultă că întâia grijă şi datoria! 
- cea mai sfântă revine ministerului instrucţiunii pu- 

blice : | 
Fl trebue să [ie izvorul, de unde să Dornească 

" soliditatea națiunii, lumina ei, puterea de pa- 
lriotism şi desvoltarea 1uturor calităților, ce 
trebue să posede un bun cetățean. 

Lil trebue să fie iavorul înalielor sentimente; 
„ce trebue să aibă copiii când părăsesc școala. 
„ZI este făclia armatei, fiindcă dela buna îni-" 
drumare dată copiilor depinde totul. 
„ZI și numai el este baza apărării naționale. 

Japonezii au această preparaţiune introdusă în cons- 
tituirea statului. = | 
“Toată lumea admiră sacrificiile Japonezilor, vitejia 

„Ce au arătat şi succesele ce au dobândit. 
Oare această admiraţiune pentru popoarele, cari 
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voesc să trăiască prin ele înși-le nu trebue să se tra- 

ducă în fapte, inspirându-se dela exemplele ce au sub 

ochii lor? 

Un popor nu trebue să trăiască numai prin admi- 

rațiunea umbrelor trecute, reproducând și înfățişând 

faptele strămoșilor. El trebue să lucreze ca să fie în 

stare şi dânsul să facă ceea ce alţii au tost în stare 

să producă în fapte măreţe şi glorioase. - 

Piesele treatrale şi reproducerea, prin convoiuri, a 

faptelor trecute ale ţării 722 Sai de nicio utili- , 

tale, dacă în prezenti nu se lucrează cu pulere, 

ca să fim și noi la înălțimea celor ce au fost. 

Tara, pe care o posedăm, n'a fost păstrată și 

transmisă nouă numai prin burete și crelă. 

La popoarele vechi chiar femeile erau ia aceeaşi 

înălțime de dragoste de ţară și patriotism. 

Istoria ne dă o mulţime de exemple, voiu cită unul: . 

O femee spartană întâlnind un trecător îl întrebă 

dacă cunoaşte rezultatul răsboiului întreprins. 

Acesta îi spune că cei ş fii ai săi sunt morţi. 

La 'aceste cuvinte femeia îi răspunse cu asprime: 

Nevrednuicule, na te-am întrebat aceasta. Vream 

să știu dacă am eșii învingători. 

Urarea ce se faceă tinerilor când plecau la răsboiu 

- şi li se dedea scutul eră: 

I tan î epi tau. | 

(Cu dânsul sau pe dânsul).



_ 
v0 

    

SERVICIUL DE 2 ANI. — De câtva timp se ur- 
măreşte ideia de a se introduce în armată serviciul 

de 2 ani, pentru a avea cât mai mulţi oameni tre- 
cuţi prin serviciul militar. Să discutăm și această ces- 
tiune cu cugetare adâncă și cu seriozitate, ca să ve- 

dem ce rezultate ar da această nouă direcţie consti- 
tuirii armatelor, | 

Pentru ţările unde populațiunea. este rară în raport 
cu efectivele de răsboiu, ce se cere, este o necesitate 
“impusă; însă nu vor aveă niciodată calitate, vor avea. 

armate numeroase, dar nu solide. Pentru ca să.se aibă 

serviciul de 2 ani, trebue ca şi instrucția populaţiei 
să fie răspândită. 

Pentru țările unde densitatea populaţiunii este des- 
tul de mare și unde instrucțiunea : -publică este îna- 

poiată, nu există nicio rațiune ca serviciul să fie 
redus la 2 ani, mai ales, când națiunea nu este 

preparată în deajuns în direcția apărării na- 

fionale. 

Pentru a putea: sprijini această opinie, mă voiu 
servi de înaltele învăţăminte, pe cari preşedintele re- 
publicei franceze, «Thiers» le-a sisţinut în măreţul şi 

eruditul său discurs, ţinut în adunarea naţională cu 

ocazia” discuţiei legii de organizare militară în anul 

1872, şi a cărui traducere este tăcută de decedatul 

general Slăniceanu, publicată în Monitorul Oastei 
No. 35; din anul 1871, pagina 528. 
Nam destulă putere a recomandă în deajuns citirea 

zu atențiune a acestui însemnat document, din care 

“hecare ar putea să tragă precepte folositoare, cari să-i 
conducă în ideile, ce concep în organizaţia, preparaţia, 

disciplina şi instrucţia armatei.- 

y 
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Thiers în esenţă, insistă în divergență cu comisiu- 

nea și opinia multor ofițeri, că. numărul nu este în- 

tăia condiţie de a aveă o armată solidă, ci. calitatea” 

ei militară derivă dinitr'o organizaţie solidă şi o ins- 

trucţiune completă, cari nu se pot dobândi decât cu 

„timpul și prin urmare dela o durată mai lungă a ser- 

viciului. 
El zicea: 
«Nici o lege -n'are, atâta trebuință de a fi apropiată 

moravurilor, ca o lege militară. 

«Legea cea mare nu este legea legendelor, este le- 

gea omenirii, care cere ca o parte din naţiune, aleasă 

printrun mijloc sau altul, să poarte armele».. 

Invocând pe Napoleon, zicea: | 

«Nimic. nu este nou în răsboiu, decât armele cari 

determină schimbări în tactică. 

«Educaţiunea militară nu se poate dobândi decât tră- 

ind cu oameni formaţi; numai timpul, exemplul şi forţa 

instituţiunii o poate da. : - 
«Imi vorbiţi de 5 ani de serviciu, primesc. | 

- «De mi-aţi cere 6 aşi primi. Şeapte, opt aş fi te- 

 zicit, 'căci numai timpul face pe soldaţi. 

«Nu. se fac soldaţi în câteva zile. Pe principiul du- 

ratei şi cu timpul sa făcut armatele cele mari. 

«ŞI când se zice că trebue grade bune, aceasta nu 

este de ajuns. 
«Pe lângă subofiţeri buni, trebue şi un număr de 

soldaţi vechi. 

«15 subofiţeri nu pot ţine în foc o companie de 

150 oameni. .. Sa 

«Dela legiunile lui: Cesare, nu Sa mai văzut O ca- 

litate de trupe, care să se poată compară cu cele dela -
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Austerlitz, fiindcă această armată coprindeă trupele 
revoluţiunii, ale Rinului şi ale Italiei, adică. pe toți 
oamenii, cari se culcaseră pe zăpezile Elveţiei și sub 
soarele Piramidelor. Toţi serviseră 10—r2 ani, ne- 
greșit avea cadre şi soldaţi vechi, cari să susţină cadrele€, 

- Zatd realitatea: 
«Regimentele valorează în proporţie cu durata ser- _ 

viciului. | a 
«Dacă finanţele” ne-ar permite, v'aş cere cea mai 

lungă durată posibilă. 
«Cer toată durata, ce ne permite finanţele noastre». 
Sub raportul formării gradelor, iminentul "Thiers 

ziceă: «Ei bine, “a putut face un număr oarecare de 
caporali în cursul acestui an, o să se facă și Sergenți, |. 
în al treilea an o să avem şi sergenţi-majori». 

«Dar nu este un singur şef de Corp, care să nu-mi 
fi zis: că trebue 3 ani pentru a fâce un adevărat 
subofițer. NE » «Unul din generalii noştri cu multă vigoare şi minte 
imi zicea: Punem 3 ani. ca să formăm un. soldat, 

“lăsaţi-ne să prolităm de dânsul măcar 2 ani. 
«Acesta este-un mare adevăr zis sub o formă simplă 

Și Spirituala; . 
«Dar nu este numai: atât: - | i 
«Trebue să formâm regimentele și îrebue mult timp 

ca să se nască acel fenomen, care se numeşte spirit 
de corp. _ 

«Această lege este bătrână. ca şi lumea, câ valoarea. 
corpurilor este proporţională cu durata lor. 

„«&ŞI pentru aşi termină discursul, invoacă. în spri- 
jinul arătărilor sale, opinia mareșalului Bugeaud care 
zicea: 
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«Că este de preferat a se lupta contra a 100.000 

de oameni cu 60.000 soldaţi, având 6 ani de ser- 

viciu, decât cu 100.000 de oameni de adunătură, ce 

mi-ar da sistemul dumneavoastră. 

«Ne trebue, mai înainte de toate, o bună armată ac- 

tivă, apoi ne putem da 0 rezervă ceva mai puţin 

mediocră. a 

«Cu sistemul reducerii termenului, se poate începe 

multe educaţiuni militare, dar nu se va termină nici- 

una ; se va dobândi pretutindeni o educaţie mecanică, 

dar niciodată nu se va formă moralul soldatului». 

- Aceste adevăruri zise de președintele republicei fran- 

ceze în plină adunare, coprinde o mare înțelepciune 

vezolând pe deplin cestiunea duratei serviciului. 

Competinţa şi argumentele, coprinse în întregul său 

discurs, denotă o perfectă cunoștință de cauză Şi O 

erudițiune fără margine, pidicându-se cu lumi-" 

nile sale mai presus chiar de cunoștințele mi- 

litarilor, cari cereau reducerea terenului de ser- 

viciu, pentru a aveă numai sporirea nanărului. 

Insuşi mareşalul de Moltke într'un discurs dela 1 

Martie 1880, ţinut în Reichstagul german, a zis : 

„Pentru a se apreciă forța unei armate, trebue 

să ţinem socoteala de nunărul anilor trupelor 

sub drapel“. Să nu se uite că mareşalul de Moltle 

ocupă astăzi locul său în areopagul marilor căpitani 

ai lumii. | N 

„El a condus 2 răsboaie mari cu o distincțiune rară 

şi cu O capacitate extraordinară. 

EL este unul din cei 3 factori ai creaţiunii marelui 

imperiu german, şi când ne găsim în faţa argumen- 

taţiunilor duratei serviciului ale lui Thiers şi ale lui
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de Moltke, putem să mai avem curajul a susține du- 
rata serviciului pe 2 ani? 

Vom ajunge să avem trupe numeroase, dar 
fără calități militare, fără spirit de corp, făr dă 
disciplină, fără instrucțiune solidă și mai cu 
seamă fără putere de rezistenţă. 

La primul eșec vor degeneri în bande periculoase 
chiar pentru teritoriul lor. | 

La noi, imitând exemplul altora, se propune de mai 
mulţi ani reducerea termenului la 2 ani, lucru ce nu 
găsesc nici serios, nici fondat, pentrucă, chiar cu ser- 
viciul de 5 ani, găsim în activi, concediaţi şi rezer- 
vişti, un efectiv de 307.338 numai infanterie fâră vâ- 
nători, iar în milițieni un efectiv de 108.566. 

De unde rezultă, că n'avem niciun motiv plauzibil 
„ “care să ne conducă să grăbim trecerea prin serviciul 

militar, în mod pripit și neordonat, un număr atât: 
de mare de tineri. 

Chiar dacă am scădea 30%, din cilra de 307.338 
tot ne rămâne 174.394 oameni din activitate, concediu 
şi rezervă; iar din milițieni scăzându-se tot 30%/o din 
108.566, rămâne 75.996 

Ambele aceste țifre ne dau suma de 250. 390 de 
oameni, ca efectiv numai al infanteriei, care ne va fi 
pesie putinţă să-l încadrăm și să-l constituim;. 
prin urmare, cred că nu este nicio necesitate, care 
să ne împingă la această reducere de serviciu. 

De fapt, însă, printr'un procedeu lăturalnic, servi- 
ciul de 2 ani este introdus în armată. 

Uşurinţa, cu care s'a adoptat acest procedeu de- 
ghizat este Oadevărată calamitate ; fiindcă trupa n'are 
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„gândul, decât la repeziciunea părăsirii serviciului, ne 

mai având nicio dorinţă de aşi vedea de instruc- 

ţiune, cu care corpul ofițeresc se trudeşte zi şi noapte. 

Oamenii nu se gândesc decât să aibă câtva timp 

de serviciu efectuat ca să alerge pe foaie căile de 

a obține anticipat trecerea în concediu, lucru ce 

se acordă cu o mare înlesnire de zorul de a obține 

vacanțe bugetare şi de a înrolă contingentele urmă- 

toare. a 

_ Socotindu-se economiile bugetare de 12*/o sărbă- 

morile anului, concediurile dela Crăciun și Paște şi se- 

zonul' de vară, ajungem la un efectiv real de instrucţie 

mat mai puțin de 2 ani. 

Această mâsură nu se opreşte nuimai la infanterie, ci 

se aplică şi la corpurile, unde durata de serviciu este im- 

perios simțită pentru a putea instrui contingentele, 

în: raport cu greutăţile lor; anul trecut artileria a 

trecut în. concediu aproape '/a din contigentul în du- 

rată de-serviciu, care n'a învățat complet mânuirea 

tunurilor cu tragere repede, care să știe câtă instruc-. 

_“ţiune trebue unui soldat ca să înveţe mânuirea și 

- cunoaşterea unei ciasornicării complete, după cum este 

compus sistemul artileriei cu tragere repede; încât. 

“acest contigent, întorcându-se la mobilizare, nu numai 

că mare să fie de. niciun folos, dar are să constitue - 

şi un pericol pentru mânuirea gurilor de foc. | 

„Chiar şi la cavalerie se trec oamenii în - cOncediu “ - 

anticipat, i Ea 

"Acum câţiva ani presiunea doritorilor: de: a avea 

serviciul: de 2 ani find mare, -a isbutit să obțieoașăy 

zisă experienţă a serviciului pe 2 ani şi, pentru a
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li se face plăcerea,. s'a creiat batalionul 9 vânători, 
zis batalionul serviciului model de 2 ani. 

Am fost martor la creaţiunea lui, s'a răsfoit me- 
moriile tuturor ofiţerilor inferiori din întreaga infan- 
terie, timp de aproape 2 săptămâni; s'a cerut infor- . 

maţiuni asupra celor aleşi şi .in sfârşit S'a grupat un 
număr de vreo 20 ofiţeri inferiori, cari s'au destinat 
batalionului 9 vânători, pe urmă s'a procedat la ale- 
gerea șefului de corp. . 

După mai multe selecţiuni s'a ales și acesta, ho- 

tărându-se un locot-colonel; în sfârşit, după mai multe 
discuţiuni, s'a hotărit ca ajutorul să fie un maior, ales. 
în aceleași condițiuni ca şi cei de sus... 

Încât priveşte trupa S'a luat din batalioanele de 
vânători din oamenii cu aproape 6 luni de serviciu, 

„mulţi cu cunoştinţe de carte şi toți în bune condi- 

țiuni de a putea formă bine noul născut, acordân- 
du-se, cu o deosebită dărnicie, tot ce-i trebuiă, ca să 
„nu Simţă lipsa nici măcar a unui fir de aţă. | 

Imi aduc aminte că ofiţerii, cari ştiau că au să facă 
„parte dintr'acest batalion, alergau ca să noteze gra- 
dele şi soldaţii, cari, să fie mutaţi în batalionul 9 vâ- - 
nători.- | 

Acest batalion, astfel constituit, cu un ctectiv. de 
peste 1.000 oameni, deşi pe teritoriul Corpului Lil 
Armată, este în ceeace priveşte instrucţia și disciplina, 
sub autoritatea Corpului II Armată, _ 
„Este scutit de gărzi, corvezi, detașeri şi de orice 

serviciu al garnizoanei din care face parte. 
Concediuri pentru econoinii budgetare mare; cu 

alte cuvinte, pus într'o situaţiune cu totul excepţio- 
“nală, neindrăsnind nimenea să-i aducă cea mai mică
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supărare, fiindcă şeful de corp ţipă că i se alterează 

programul de instrucţie. 

Cred şi cu că o trupă pusă în condiţiunile acestea, 

mobilizată gata, îi ajunge 2 ani de serviciu, putând 

aveă şi spiritul de corp, atât de necesar unui corp 

de trupă. 

“Mă întreb, care a fost scopul creării acestui ba- 

talion? şi îmi răspund singur că: desigur a fost ca 

să serve de model și experienţă și în urmă să se 

pună toată infanteria în codițuni identice cu 

batalionul model. 

Atuncea problema eră de drept rezolvită şi am 

fi avut o armată aproape de So batalioane perma- 

nente, însumând 80.000 oameni mobilizați din timp 

de pace, cari cu greu ar fi putut fi întrecuți în va- 

loare, instrucţiune şi disciplină, 

Dar de vreme ce batalionul de experienţă n'a produs 

nicio schimbare în infanteria noastră, atuncea - 

la ce s'a creat? Şi la ce-l mai păstrâm în condi- 

ţiunile sale excepţionale? 

“Numai ca să se deă de exemplu restului infanteriei, 

în termen de comparaţie, care să producă în loc 

de stimulent, nemulțumire. 

Nu cred că aceasta i-a fost menirea, când s'a creat! 

Principiul cel mare, care trebue să domnească la | 

întocmirea legilor militare, este ca să se împace toate 

intezesele vitale ale naţiunii, precum și cerințele ar- 

matei, păstrându-se un echilibru constant pentru toți 

factorii, cari intră în constituirea statului. Aşa dar 

serviciul pe 2 ani se poate admite fără niciun în- 

convenient, atunci când însăși națiunea ar fi pre- 

parală ca să-l dobândească ; prin urmare acest



63 

mare principiu, constatat ca necesar, este pus în prac- 
tică prin noua lege a instrucţiunii în școli a 

exerciţiilor fizico-militare, de unde urmează în 

mod firesc ca serviciul de 2 ani să înceapă peste 10 
ani, când primul contigent al tinerilor trecuţi 

prin preparația națională va fi chemat sub dra- 
pel. Până atunci să ne astâmpărăm cu ceeace facem 

azi, fiindcă stricăm tot; sau dacă voim cu orice 
chip a-l adoptă, atunci să avem franc și loial curagiul 
opiniilor şi să-l aplicăm regulat, iar nu în mod as- 

cuns ; fiind-că să demoralizează institujiunea. 

De vreine ce nu există nicio rațiune, care ar pu- 

tea proba eficacitatea acestei măsuri și totdeodată în 
interesul progresării instituțiunii e bine să se înceteze 
cu măsurile adoptate și practicate ; fiindcă vom ajunge 
cu lipsa de grade inferioare întocmai cum constatase 
Thiers că îi lipsea armatei franceze la 1872. 

Prin sistemul de astăzi cazărmile au ajuns un fel : 
de grădină, în care, cum-intră omul, nu caută de cât 
poarta de cşire. 

Starea morală a trupei lasă de dorit, iar spiritul 
de corp nu există, trupa nu se mai gândeşte de cât 
la mijloacele, cari ar pute grăbi plecarea de 
sub drapel. - 

Tăria corpurilor de trupă rezidă în calitatea şi nu- 
mărul gradelor inferioare. | 

Soldaţii apți şi cu bune însuşiri de a deveni gra- 
dați au ajuns să recurgă la-orice mijloc pentru a nu 
dobândi gradul; fiindcă ştiu că vor fi reținuți câteva 
luni mai mult ca să serve de instructori in corp. 

In tot cazul serviciul de 2 ani nu S'ar puteă ad-
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mite sub niciun “cuvânt în artilerie şi cavalerie ; 

prin urmare ar fi să avent O lege cu 2 măsuri... 

Consecințele ce ar rezultă ar fi cât se poale. 

de vătămătoare înstituțiunii, pentru că oaeni; 

din aceste arme vor căută prin toate mijloacele 

a fug) în infanterie, și rezultatul ar fi că. am 

aveă zilnic mii de cereri, interveniri şi solici- 

ări de tot soiul, lucru ce ar produce mari gre- 

utăți întregei adiinistrațiuni militare. | 

Cu procedarea, care se practică astăzi cu trecerile 

anticipafe în concediu; numai există nici o normă 

fiind lăsat totul la chibzuința judecății fiecăruia : în- 

„cât această măsură se aplică chiar în acelaş regiment 

în mod deosebit pentru oamenii unităţilor, cum de 

„exemplu: în regimentele de artilerie, cari au “baterii 

călăreţe se trece anticipat în concediu parte. din ' oa- 

menii bateriilor . pedestre, “iar oamenii din bateriile 

_- călăreţe, se ţin întregul termen de 3 ani; de aci 're- 

zultă reclamațiuni, solicitări pe căi lăturalnice 

și sai ales se întâmplă. dificultăţi mari, când 

oamenii sunt însumaţi în aceste baterii, de unde. 

pezultă îngreunarea corespondenţei Și sporirea. 

'afaceiilor pe la consiliile de disciplină și de 

războiul, | a 

Aşă dar, efectele acestor procedări neregulate nu 

“produc decât rezultate foarte rele spiritului de corp 

şi moralului armălei. | o 

Cu procedeul urmat se calcă şi art. 61 din legea 

de recrutare, care autoriză trecerea în concediu a u- 

„mei clase sau parte dintriînsa din ultimul an de ser- 

” viciu pentru economii. bugetare. 

“De vreme ce toate aceste vacanțe sunt: comple- -
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tate prin chemări. noui, nu se mai produc economiile 
prescrise de sus citatul articol. 

Dacă vom căută a studia modul cum s'a admis 
serviciul pe 2 ani în Franţa, vom găsi că s'a admis 
contra majorităţei spiritului militar şi pentru ca să 
dovedesc aceasta,. voiu cită opinia generalului Derrc- 
cagaix care a zis: cOferind [ării serviciul pe 2 

ani în loc de 3 ani, în ajunul alegerilor guter- 

nul speră, fără îndoială, să dobândească titluri . 

la vecunoștința corpului electoral». 

Ministrul de rasboiu “fiind întrebat în cameră de 
deputatul locotenent-colonel Rousset, carc a combă- 
tut cu energie această lege, dacă s'a luat şi avizul 
consiliului superior de răsboiu ; 

Ministrul a răspuns că guvernul își asumă această 
lege. 

In realitate însă avizul consiliului fusese contra unui 
asemenca proect de lege. E 

Majoritatea generalilor din Franţa au fost contra in- 
troducerii serviciului pe 2 ani; discuţiunile au .fost vii 
și urmează şi astăzi, arătându-se neajunsurile ce se 
produc. | 

Generalul Derrecagaix a demonstrat, cu multă com= 
petinţă, relele ce decurg din introducerea serviciului pe 
2 ani. 

Din cele expuse se vede uşor că serviciul de 2 ani 
«Tu poate formă o călauză convingătoare, pe care să 
ne bazăm pentru al adoptă şi noi cu ușurință şi fără 
judecată “adâncă, numai pentru motivul că se află în. 
Franţa. 

A doua putere mare, care are introdus serviciul de: 
„2 ani în toate trupele și serviciile afară de cavaleria 

3
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şi artileria călăreaţă este Germania; dar cu aceasta nu 

ne putem compară în nicio privinţă; fiindcă starea 

de preparațiune a națiunii 10 aveim. 

Origina pregătirii poporului şi mai ales a tinerimei 

datează dela tractatul dela Tilsit. 
Prusia, în urma acestui tractat, a trebuit să recurgă 

la preparaţia naţiunii, încât să aibă cât mai mulţi 

oameni instruiți ca în momentul cerut să poată avei 

O armată mai numeroasă; în consecință a început 

aceasta dela temelia naţiunii; introducând instrucţia 

militară în şcoalele publice şi chiar în şcoalele supe- 

rioare, undz se fâceă prelegeri de artă militară şi unde 

se dezvoltă dorința de mărire, înălțare şi apărarea 

patriei. 

Introduse în toate şcoalele gimnastica şi tot felul . 

de exerciţii pentru ca să se dobândească vigoarea, a 

gerimea şi încrederea în sine. | 

A popularizat tragerea la semn, sprijinind înfiinţa-. 

rea societăţilor de tragere. | 

Cu toate aceste preparaţiuni, cari durează aproape 

de un secel,. Germania nu s'a hotărit în mod brusc a 

introduce serviciul de 2 ani decât după multe incer- 

cări, cari: au fost făcute în decurs de 7 ani. 

Serviciul de 2 ani a fost introdus în 1905.: 

Germania, în înalta sa înţelepciune şi prevedere, a 

simţit că soliditatea trupelor, cu un serviciu” atât de 

scurt, nu poate corespunde, în deajuns cerinţelor rasbo- | 

iului şi de aceca a căutat o compensare în subofiţerii 

reangajaţi, al căror număr trece de 80.000, în plus că 

efectivele unităţilor sunt totdeauna complete fără ca 

să lipsească vre-un om. i | 

Se vede că lacunele ce prezintă serviciul de 2-ani
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-sunt mari, fiindcă anul trecut ministrul de răsboiu 

„german a mai cerut sporirea cu încă 2.300 de sub- 
ofiţeri reangajaţi, arătând Reichstagului că reducerea 

serviciului la 2 ani a îngreunat multi instrucția tru- 
pei şi este nevoe de mulți instructori reangajaţi. 

Acum rămâne întrebarea, dacă putem introduce 

serviciul de 2 ani şi dacă mijloacele bugetare ne per- 
mit a aveă un efectiv de 7—8.000 de sergenţi reanga- 
jaţi în condiţiunile germane şi dacă am făcut vreo. 
preparațiune în sensul de a puteă întroduce 

serviciul de 2 au ? 

Totdeauna păcătuim prin ușurință de a adoptă în 
“mod nesocotit tot ce vedem la alţii, fără să punem 
în cumpăna judecății starea mijloacelor, şi dacă suntem 
la înălțimea celor ce întroduc lucruri noui la dânşii. 

Orice lucru adoptat, fie el cât de bun, dacă nu se 

îîntroduce astfel, ca să fie în raport cu datinele, obi- 
ceiurile, starea de cultură, mijloacele și deprinderile 

naţiunii, nu poate da decât rezultale negative. 

Introducerea serviciului de 2 ani trebue considerat 

ca o lovitură dată ţării, fiindcă mam făcut nimic 
ca să-l merităm şi fiindcă m'avem: mijloace ca 

să-l susţinem. | 

* 
* % 

N 

ORGANIZAȚIA. — Cea dintâiu datorie a unei na- 
iuni este să existe şi pentru aşi asigură această exis- 

tență trebue să fie în stare să se opună atacurilor 
exterioare. 

În interior sunt legi, cari proteje drepturile: şi 'li- 
bertatea particularilor; în'afară, în relaţiunile dela stat
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la stat, nu este alt mijloc decât forța și această forţă: . 

este armata, care trebue organizată cu multă chib-: 

_zuinţă și cu mare prevedere ca să corespunză tutu- 

Jor cerinţelor în astfel de condițiuni, încât să nu lase 

nimic de dorit.: 

Când se începe organizarea unui lucru trebue să 

se stabilească un program hotărit, care să coprinză 

punctul de plecare şi scopul de atins. 

Trebue să se ştie: 

1) Ce. voim, 
2) Cât putem, şi 
3) Ce rezultate dorim să obținem. 

Numai așa se ajunge la un rezultat hotârit înca- 

drând toate prevederile şi toate 'creaţiunile până la 

cele mai mici detalii. 
Acest program trebue să rămână invariabil. - 

Până la 1891 armata cuprindea: | 

Batalioane de vânători. 

Regimente de linie permanente, şi 

Regimente teritoriale, toate organizate pe câte 2: 

batalioane.. | 

 Intacest 'an se contopi regimentele de linie cu. 

regimentele _ teritoriale, având fiecare regiment câte 

2 batalioane teritoriale şi 1 batalion permanent. 

Printaceastă contopire s'a urmărit ideea ca să a- . 

vem 34 batalioane permanente în loc de 16 şi 68 ba- 

talioane teritoriale. Armata teritorială a rămas cu 

organizaţia ei, cu cadrele ofiţereşti constituite precum, 

şi un număr oarecare de grade inferioare. | 

S'a păstrat, cu modul acesta, toate mijloacele de in- 

strucţie, administrație şi de organizaţie a desfiinţa-- *
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telor regimente de dorobanţi, cu singura deosebire 

«că li s'a mai adăogat un batalion permanent. 
Batalionul permanent prezentă însă un mare în- 

convenient. Având un efectiv mic se topeă prin fur- 
nizarea tutulor nevoilor, la cari trebuia să facă faţă, 

-după cum se va vedea, că se petrece şi cu organiza- 

ţia pe 2 batalioane permanente. | 
In 1896 se transformă această organizaţie împăr- 

ţindu-se toată trupa batalionului permanent la cele 12 - 
companii din' regiment, ceeace reveniă aproape 40 

„de oameni permanenţi de fiecare companie, în care 
“intrau toate gradele, ordonanţele, detașările, etc., etic., 

iar trupa dela cele 8 companii toritoriale se împărţi 
proporţional la cele i2 companii ale regimentului. 

Cu modul acesta s'a desființat reședința compa- 

miilor teritoriale, suprimându-se orice relaţii dintre 
comandanții de compânii și soldaţii cu schimbul, cari 
nu mai cunoşteau nici şelii, 1 nici obligaţiile lor faţă de 
instituțiune. 

Tot caracterul lor militar se mărginia la cele. 2- 
luni de instrucţie, care se fâceă în primul an al re- 
crutării cu ocazia concentrării de primăvară ; iar restul 
timpului, până la trecerea în concediu, rămâneau străini 

cu totul caracterului militar. “ | 
Prin urmare, se vede ușor cum acest element a 

“fost cu totul desființat. 
„Miezul. permanent dela cele 12 companii se putea 

consideră ca neexistând; fiindcă trebuia să se în- 

strunească câte 5 şi 6 companii odată, ca să se poată 
“forma o companie cu un efectiv de instrucţie redus. 

În cât priveşte formarea unui batalion de instruc-!



70 

ţie, trebuiau întruniţi toţi oamenii din regiment și abia: 

se putea forma un batalion cu un e/ectiv slab. 

Paza frontierii, pe atunci, se dedeă tot din elemen-- 

tul permanent; încât în cazarmă nu „rămânea decât 

un număr restrâns de oamehi, din cari se luau gâr- 

zile garnizoanei, ale penitenciarelor, precum şi toate: - 

nevoile serviciilor exterioare. 

Se vede uşor în ce stare de confuziune se adu-. 

sese regimentele prin această organizaţie şi cum 2/5; 

din efectivul infanteriei, în activitatea de serviciu, eră: 

lăsat în cea mai desdvârșiid părăsire; iar paza fron- 

tierei cu trupa permanentă, formându-se în detașa-: 

mente cu oâmeni luaţi din mai multe companii, a dat 

loc, la nişte incurcări administrative incomparabil de: 

grele şi frontiera rămâncă nepăzită; 

Văzându-se această stare gravă, în care se găsia 

“infanteria, se reveni, şi în anul 1899 se procedă la 

O nouă organizare. 

Se înfiinţă 2 - batalioane permanente a câte 80: 

oameni de companie, compuse şi din oamenii cu schim- 

bul, şi un batalion teritorial, întocmai după cum a fost 

la 1891, adică s'a fixat raionul fiecărei companii te- 

ritoriale, având toate cadrele ofițereşti şi gradele în-- 

ferioare, revenindu-se la vechia formaţie teritorială a 

companiilor. 
"Paza frontierei se dădă iarăși trupei cu schimbul. 

„În 1901, vâzându-se că şi această organizaţie pre- 

zintă aceleaşi neajunsuri, fiindcă oamenii cu schim-. 

bul, cari corespundeau celor 8. companii permanente, 

rămâneau în aceeaşi stare de părăsire ca şi mai inainte,. 

se reveni şi se dădu toţi ;oamenii cu schimbul:
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companiilor teritoriale, încât astăzi ne găsim cu 2 
batalioane permanente și unul teritorial. 

Pentru miliții se procedă la următoarea organizare: 
In 1896 se înființă câte un batalion de miliţie pe 

lângă fiecare regiment de infanterie, purtând numele 
regimentului respectiv. 

În anul 1897, batalioanele de miliții se înlocuiră: 
cu 3. regimente de miliții, prevăzându-se în buget 

pentru fiecare -regiment de miliții un locot. contabil, 
2 Sergenţi şi 1 ordonanţă. | 

In 1699 regimentele: de “miliții, cari fuseseră create 

în anul 1897 se desfiinţară; iar pe ziua de 1 Aprilie 
1901 se reînființează câte un batalion de miliții co- 

 respunzătorteritoriului fiecărui regiment de infanterie, 
prevăzându-se, la reședința fiecărui regiment, depozitul 
batalionului de miliții, comandat de un căpitan din 
activitate, care, în timpul mobilizării, rămâne ajutorul 
comandantului batalionului, care se va numi în ziua 

_mobilizării. 

Chiar cu organizaţia pe 2 batalioane permanente 
cu un efectiv de SS oameni de companie, totuși re-" 
gimentele de infanterie se găsesc în slabe condițiuni, 
fiindcă li se impune a satisface toate cerinţele şi ne- 
voile tutulor serviciilor, cari nu întră în atribuţiunea 
lor. 

Regimentele turnizează prin detaşeri gradele inte- 
rioare de' cari au nevoe serviciile exterioare corpului, 
li se însumează oamenii cari trebue trimişi la diferi- 
tele şcoli ; tot aşa li se însuinează -şi oamenii cari 
trebue daţi grănicerilor, li se repartizează un număr 
Oarecare de ordonanţe cari trebue date ofițerilor 
afară din „Corp, plus li se mai atașează, prin sub-
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sistență, ordonanţe din alte corpuri, cari şi acestea 
„trebue administrate și îngrijite de regimente. 
“Toate aceste cestiuni, puse în sarcina regimentelor, 
produc complicaţiuni în bunul mers al serviciului, 
încât majoritatea timpului este absorbit numai de 
aceste cestiuni administrative, de unde rezultă şi o 

corespondenţă foarte marc. . 
Tablourile anexate arată starea regimentelor Mihaiu 

Viteazu No. 6 şi 4 Ilfov No. 21, sprijiniid cele arătate. 
O parte din recruţii unui contingent, veniţi în corp 

şi împărţiţi pe diferite. categorii de destinaţie, cum 

„termină instrucţia timp de S luni, sunt trimiși pe la - 
şcoli. Şcolile, cari au tablouri de oameni, cari trebue 

să li se trimeată de cutare sau cutare regiment, își 

cer oamenii destinaţi. Regimentele, la rândul lor, tre- 
bue să ţie tablouri corespunzătoare și la caz dacă vre- 

unul dintre ci a murit, sau a fost dispensat, ori a fost 
mutat sau lăsat la vatra sa pentru motive legale, corpul 
trebue să-l înlocuiască cu altul; şcolile îl “refuză cre- 

zând că a fost schimbat de regiment; de aci rezultă 

corespondenţă şi reclamaţiuni nesfârşite. 
Acelaș lucru se petrece cu grănicerii şi cu gean- 

darmii pedeștri, cari au pretenţiuni. de a-și alege floa- 

rea soldaţilor din regiment şi iarăşi rezultă trimiteri, 

înapoeri, schimbări şi înlocuiri, cari ţin luni de zile, 

„dând iarăşi loc la corespondenţă ŞI reclamaţiuni ne- 
sfârșite. 
- Corpurile, având de dat un număr determinat de 

ordonanţe ofiţerilor afară din corp, tot anul se .pe- 

rindă schimbări şi înlocuiri pentru orice cas ivit. 
„In fiecare an, ordonanţele şi oamenii detaşaţi, cari 

urmează să treacă în concediu, se trimit la corp şi
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se inlocuesc cu alții: dintre oamenii combatanți ai 

companiilor, încât la 1 Septemvrie al fiecărui an 
companiile sunt slăbite cu un un număr oarecare de 

oameni trecuţi în poziţiunile enumerate mai sus, 
“Toţi oamenii aceștia rămân numai cu 8 luni de 

instrucţie și la mobilizare: avem acest număr fără nicio 

instrucție în rândul combatanţilor. 

Cu: modul acesta, ofiţerii compâniilor nu fac decât 
a instrui soldaţii cari vin, ajung cu dânșii până la 
şcoala de companie, reincep împrospătarea instrucției 
oamenilor reveniţi în. corp; toamna la concentrări 

repetă din nou împrospătarea instrucției cu elemen- . 

tele cari vin la concentrări, şi apoi repede se începe 
mişcările unităţilor mari pentru a întră în manevre, 
neavând niciodată 22 stoc solid de soldaţi vechi, 
cari să forineze spiritul de corp şi să sprijine 

gradele. 

Indată după manevre, incepe trecerea în concediu 
a unui contingent, plus mai mult de */, din al doilea 

- contingent, pentru a deschide vacanțe: şi a însumă 

recruți cât mai mulți, încât ne găsim totdeauna. 
în a începe totul,- a nu isprăvi nimic, și a au 

ave nimic solid, constituit și format. 

Dela 1 Octomvrie, soldaţii vechi, cari rămân în 
ambele batalioane permanente: abii sunt suficienți a: 
face faţă serviciilor de gărzi și corvezi. 

Starea soldaţilor vechi, rămaşi în cele 2 batalioane 
permanente dela 1 Octomvrie la 1 Martie, epocă - 
când recruţii intră în rândurile lor, „este o Muncă și 
0 neodilhuă extraordinară. 

Ei petrec aproape */s din timpul lor în serviciul 
de gărzi.
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Ambele batalioane permanente în această epocă nu 
ating un efectiv de 200 oameni, adunând. la un loc 

toți oamenii împreună cu gradele. 
Dela 1. Martie la 1 Iulie companiile au efective, 

cari variază intre $5—6ş oameni şi numai în acest 
timp au aspectul unor unități permanente slabe. 

Această situație se repetă in fiecare an. 
Prin urmare, şi 'cu sistemul de a avea 2 batalioane 

permanente, în condiţiunile arătate, totuşi nu s'a sa- 

tisfâcut nicio permanetizare serioasă și nicio dezvol- 

tare mai simțită în instrucţia trupei. 

Apoi la fuzionare nu s'a prevăzut regimentelor 

ateliere de croitorie şi cismărie pentru întreţinerea 

reparaţiunilor îmbrăcămintei și încălțămintei şi nici 

celelalte nevoi administrative ale corpului. 

Pe când eram șef de corp, am arătat, în nenumă- 
rate rânduri, că orice regiment trebue să aibă un atelier 

de 12 croitori şi 12 cismari pentru întreţinerea a peste . 
10.000 de efecte de imbrăcăminte şi a peste 3.500 de 
perechi de cisme ; am avut chiar audienţe la minister 

în această privinţă și răspunsul a fost următorul: 
„Că de vreme ce îmbrăcămintea și încălță- 

| mintea se dau confecționate gata, numai este 

nevoe de ateliere“. | 
La un asemenea răspuns am rămas ut. 
M'am întors la regiment, mi-am format ateliere, 

luând din fiecare companie câte un om şi toți croi- 

torii şi: cismarii din trupa cu schimbul, cari intrau în 

garda frontierei şi a penitenciarelor, când veniă rândul 
regimentului, îi opriam la reşedinţă, pentru ca să pot 
întreţine efectele in bună stare, şi să nu ajung cu re- 
gimentul desbrăcat şi desculț.
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Statul nu poate înlocui efectele decât la anume: 
epoci şi atunci cu mare greutate, orice efect cu oare- 
care degradaţiune nu se poate înlocui; trebue con- 
tinuu reparat și întreținut. | 

Prin urmare, când s'a făcut contopirea infanteriei 
cu regimentele teritoriale, pentru ca bugetul să poată. 
face faţă la sporirea batalioanelor permanente dela 16. 
la :34, S'a redus toate mijloacele de întreţinere ale cor- 
purilor cari le aveă şi regimentele de linie şi regi- 
mentele teritoriale, fâră să se gândească că împreju-- 
rările vor forță să se înființeze, ceeace se desființase; 
Bindcă alimintrelea corpurile, neavând gospodăria lor, 
ar fi ajuns fatalmente la o completă dezorganizare: 
administrativă. 

Regimentele de linie aveau companiile afară din. 
rânduri; iar regimentele de dorobanţi aveau plutoa-. 
nele afară din rânduri, .în care erau trecuți bugetar, 
meseriaşii necesari; astăzi se iau dela companii. 

lată cum toate aceste neprevederi aduc de drept. 
slăbirea efectivelor batalioanelor permanente, pe lângă - 
cari se mai adaogă și obligațiunile exterioare puse în 
spinarea actualelor regimente. | 

Toate acestea au decurs:. 
1. Dela lipsa unui buget hotărit; 
2. Dela lipsa unui studiu bine cugetat, când 

s'a întreprins toate soiurile de organizări făcute: 
Dână acum. 

3. Dela lăcomia. unora de a voi să permanetizeze. 
toată infanteria, fără să ţie seamă de mijloacele fi- 
nanciare, uitând că un stat n'are în sarcina Sa numai. 
armata, ci şi toate instituțiunile ţării. 

4. Nu S'a ţinut seamă că valoarea unei armate nu.



  

consistă numai în a afirmă că se dispune de sute de 

mii de braţe. | 

Armata trebue încadrată, administrată, în- 

Drăcată, hrănită, mișcată, comandată, sustruită 

Și prevăzută cu tot ce-i trebue, din ziua consti-. 

tuirii și până la finele răsboiului. 

Nimic nu trebue Iăsat ca să se înfiinţeze sau 

să se formeze în ziua trecerii pe picior de 

răsboiul. -. 

Dela 1891 timp de 16 ani s'a perindat multe per- 

soane în capul administraţiunii răsboiului, fiecare din 

ele veniau cu ideia sa de organizare. Unii ziceau: 

«Nu vreau să am decât armată permanentă; nu vreau 

sa mai aud de dorobanţi şi călăraşi» și porneau în 

această idee de organizare, stricând tot, prin creaţi- 

uni permanente pecomplecte și fără legătură. Alții, 

văzând că mijloacele ţării nu sunt suficiente ca să ne 

“-aventurăm a avea toată armata permanentă, procedau 

la. desființarea celor înfiinţate. “Toate aceste schimbări 

„şi transformări mau avut alt rezultat decât a. altera 

- calitatea și a unităţilor permanente şi a trupelor te-: 

vitoriale. - | | 

Din toate: câte văzurăm nu se poate ajunge decât 

Ia concluziunea lot a lipsei anui program stabilit 

Și nici nu S'A știut în mod hotării, nici ce dorin, 

nici cât putem, și nici unde voim să ajunge. 

“Eră foarte natural ca oricare origanizator să-şi pue 

- ântrebarea: Dacă suntem în stare să avem 180 bata- 

lioane permanente a câte 5oo oameni batalionul; ceeace - 

ar fi însumat 90.000 de infanteriști. 

Bugetul ar fi răspuns că nu. 

Prin urmare, ca să se ajungă la această cifră tre- 

“
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buiă să se recurgă la o organizaţie, care să fi dat cifra: 
voită întrun mod puţin costisitor, dar productiv. 

Atunci ar fi rămas de drept la judecata. sănă-- 
toasă de a aveâ un număr hotărit de unităţi perma- 
nente şi ar fi îmbunătăţit şi înmulțit instrucţiunea 
și încadrarea complelă a armatei teritoriale, 
înstituțiune intrată în datinele și obiceiurile: 
jării, şi care ar fi dat rezultate excelente, cul- 
tivând-o continuu, ajungând să o aduce la 
acelaș nivel cu trupele permanente, 

Dar, din nenorocire, 'nu s'a cugetat nici cu matu-. 
:ritate nici cu prevedere. 

Repeziciunea pornirii şi impresiunea momentului, 
contra armatei teritoriale, au fost aşa de mari, încât 
nu S'a căutat decât a o desființa, fâră să se “cugete că. 
ţara nu poate întreține 18 regimente cavalerie per-. 
manentă, nici 180 de batalioane permanente, şi că. . 
având poporul acesta blajin, unic in lume, care să. 

„. Primească cu atâta-drag, pe lângă contribuţia de sânge, 
şi contribuţia bănească de a-și cumpără și întreţine: 
caii, trebui profitat cu inteligenţă și pricepere de sen- 

+ timentele acestea, pentru ca să se obţie cele mai mari. 
foloase. | 

Țara, ca şi individul, nu trebue să se întindă peste: 

Meritul este că, cu ce ai, să poţi organiză și să. 
trăeşti. făcând față la toate nevoile ce se prezintă. 

| Să mai cercetăm şi să vedem ideile ce s'au mai 
emis în acest din urmă timp, pentru-a se mai aduce. 
Oarecare indreptare în organizaţia actuală a regi-- 
mentelor. N a | 
„Anul trecut s'a organizat câte 4 batalioane de re-.
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giment pe timpul manevrelor, ca experiență, pentru 

a se vedea rezultatul ce lar da: 
S'a concentrat: 
1 Contingent de rezerviști, 

IL: > » concediaţi, 

2 Contigente de teritoriali activi şi contigentul 1906 

«de recruți teritoriali. | 

Aceşti oameni s'au împărţit în mod proporţional la 

cele 4 batalioane ale regimentului, iar permanenţii 

celor 2 batalioane s'au împărţit în mod egal la cele 

16 compănii, sub motiv ca fiecare conipanie să aibă 

un miez de parmanenţi ; or partea cât a revenit unei 

companii n'a fost decât 15 la 20 de permanenţi. 

„Acest numâr este ridicui a se socoti câ putea să 

formeze vreun miez oarecare, fiindcă în numărul de 

170—180 oameni, cât avea fiecare companie, nu în- 

semnă nimic. | 

Această împărţire a atâtor elemente diverse ca pro- 

veniență la 16 companii, n'a avut alt efect decât a 

consumă activitatea regimentului timp de aproape 15 

zile, pentru a puteă face împărțirea atâtor oameni, 

producând și încurcături în administraţie pentru a jus: 

zifică cheltuelile ; iar ca rezultat militar -a fost o ade- 

vărată încurcătură fiindcă : | 

Toţi şefii, începând dela comandantul de companie 

şi până la cel din urmă caporal, nu cunoșteau aproape 

nici un om, derogându-se astfel dela principiul funda- 

mental, că între șefi și subalierni trebue să existe 

0 perfectă cunoștință. Ni 

S'a găsit aproape So %, cari nu cunoșteau pe nisi- 

unii din şefii cari constituiau compania. 

In această stare de lucruri numai există niciun prin-
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cipiu, care să formeze. baza educativă militară a o- 
mului, nu crâ spirit de corp nu eră coeziune și prin 
urmare nu putea să fie nici încredere reciprocă. 

Cât despre omogenitate nici numai trebue vorbit. 
Unele companii au fost constituite cu câte un lo-. 

cotenent comandant, cu câte un sergent-imajor din re- 
zZervă, 1 sergent activ, 2—3 sergenţi din rezervă, 
2—3 caporali activi şi 3—4 din rezervă; deci se poate 
lesne vedea tăria unei asemenea unităţi cu un efec- 
tiv aşă de mare și neincadrată. | 

Prin urmare, organizaţia făcută ca” încercare anul 
trecut pe 4 batalioane, sub raportul încadrării şi al 
constituirii, n'a dat alt rezultat decât că mam avut 
cu ce să le încadrăm şi am slăbit și pe celelalte 3 
şi mai ales diversitatea elementelor, cari au format 
companiile, a fost o adevărată. nenorocire. 

Numărul ofițerilor, care se găsiau pe la companii, 
nu treceă de 2, iar unele companii nu aveau decât 
unul; aceiaș stare de lipsă se „Simţeă şi în gradele 

“inferioare. „ 

Un şef de corp, făcând oarecari observaţii unui co- 
mandant de companie, i s'a răspuns categoric: Că 
"niciunul din oamenii companiei sale na fost 
instruit de dânsul și nici că-i cunoaște. 

Toate acestea dovedeşte lămurit că Organizaţia in- 
* fanteriei, cum se găseşte azi, trebue neapărat îndreplată 
radical şi fără şovăire, începând chiar din temelie. 

Măsurile: de potriveală și de îndreptări făre d 
fond nu mai merg. 

Trebue stabilit o organizaţie definită şi solidă | pre- 
văzută cu tot ce-i trebue şi pe urmă este uşor să 
se întreprindă programul dezvoltării instrucţiunii, fiindcă
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orice S'ar întreprinde, fârâ a aveă organizaţia stabi- 

lită, este în zadar. 

In urma expunerii acelor petrecute” cu organizaţia 

infanteriei în aceşti 16 ani, Sa dovedit în modul cel 

mai evident, că starea, în care este inlanteria, cere im- 

perios o organizație simplă şi hotărită ca să poată 

progresă și mai ales să fie uşoară pentru a se puteă 

mobiliză repede şi intră în campanie în cele mai bune 

“condițiuni. Tocmai întracest sens se va face propu- 

nerile, ce se cred mai nemerite, pentru ca organizația Să 

aibă repeziciune, pregătire lesnicioasă, adminis- 

trație simplă și lesne' de întreținut corpurile de“ 

trupă, precum și o disciplină mult mai puternică. 

* . 

x 

INFANTERIA.— Cel dintâiu lucru trebue să avem 

“bugetul armatei fixat, ca să ştim în mod hotărit cât | 

putem să ne întindem. . a 

Să se deâ.din buget partea proporţională cât se 

cuvine infanteriei şi apoi să se facă: socoteală câte 
batalioane permanente se. poate întreţine cu un efec- 

tiv de şoo oameni; iar restul să se sozotească câte: - 

batalioane teritoriale ne mai trebue, pentru ca să. 

ajungem la etectivul de 180 batalioane. 
Idealul ar fi ca ţara să poată ajunge să aibă 12 

divizii, atunci puterea militară a ţării ar fi compietă.. 
_ Indiferent, dacă: vom aveă 9 sau 12 divizii; baza. 

orgânizaţiei trebue să se rezeme pe: consideraţiunile: 

enumăfate mai sus. 
Ar trebui ca toate batalioanele armatei să aibă or- 

ganizaţia batalioanelor de vânători, adică corp aparte..
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3 Batalioane grupate sub comanda unui locotenent-. 
colonel sau colonel să formeze -un regiment. 

3 Regimente o brigadă. 
2 Brigade o divizie şi socotind batalionul : a 1.000 

luptători; divizia ar avea 18.000 baionete în timp de 
răsboiu, maximul cât se poate da unei divizii ca in- 
fanterie; depăşind această cifră, divizia devine imobilă. 

Să discutăm ideia propusă. . 
Să ne întrebăm, care este raţiunea să avem 2 in- 

fanterii deosebite, una organizată în cele mai perfecte 
condițiuni administrative şi de comandament, cealaltă 

organizată în- aşa mod, încât niciodată nu va putea 
ajunge să egaleze pe cea dintâi şi tocmai aceasta este 
cea mai numeroasă. | 

Infanteria unei ţări trebue să fie una şi aceeaşi sub 
toate rapoartele, prin urmare, or organizaţia vânăto- 
rilor este bună și atunci se transformă toată infan- 
teria la fel cu dânșii, or infanteria este bună şi atunci 

să transtormăm și pe vânători în. infanterie.. 

Origina batalionului de vânători, după cum sia 
văzut în timpii trecuţi, a fost mobilitatea, repeziciunea 

în mișcări, -uşurinţa de a putea trăi şi a se îngriji, 
încât să se poată: mișcă cu înlesnire dela un punct 
la altul. , 

Până la crearea batalionului de vânători, am văzut 
cum diferiți organizatori crease pe lângă regimentele 
de infanterie, companii de grenadiri şi voltijori. Aceste 
“companii erau armate mai uşoi, li se dedea o in-. 

strucție mai aleasă şi se întrebuinţau pe câmpul de 
luptă în diferite scopuri şi însărcinări speciale, până 
când se intruniră şi se formară . batalioanele de. vâ- 
nători.
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Este peste putinţă ca un comandant de regiment 

actual să poată îngriji, din punct de vedere adminis- 

trativ, un regiment compus din 5.000—6.000 oameni 

după cum se tinde să se formeze regimentele cu + 

batalioane şi un batalion de miliții. 

Este absurd a se crede că un singui ofiţer cu apro- 

vizionarea poate să îndestuleze 5. 000— 6.000 oameni, 

peste 90 ofiţeri şi peste 300 cai. 

“Toată lumea va rămâneă nehrănită şi neingrijită. 

Detaşarea batalioanelor pe câmpul de luptă va fi 

grea din cauza imobilităţii, care le crează necesitatea 

existenţei de a se deslipi de regimente. | 

Pe câtă vreme batalioanele de sine stătătoare, cum 

sunt vânătorii, se mișcă cu mare uşurinţă, se pot 

utiliză oricum s'ar dori fără nicio greutate. 

N'avem decât să examinăm diferenţa enormă, care 

există între un regiment de infanterie și un batalion 

de vânători şi să ne convingem că batalioanele de 

vânători, cum sunt constituite, sunt adevărate unităţi 

militare din toate punctele de vedere. 

Sunt fericit că nu mai am nevoie să dau argu- 

mentaţii şi în această privință, pentru a nu intinde 

prea mult cadrul acestei scrieri.. Am fost scutit de 

această parte de colonelul : Mărăşescu prin articolul 

său din Revista Infanteriei publicat în No. 119 

din luna Noemvrie 1906 sub titlu: | 

«Sunt mai buni vânători». 

Comparaţie ce domnia-sa a făcut cu multă jude- 

cată, adevăr şi cu mult bun simţ, cunoscând bine 

realitatea. - 

. Batalionul de: vânători „se mişcă repede, se “hră- 

neşte uşor, este bine îngrijit, fiind pus sub „ochiul
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chiar al şefului său de Corp, care are loală răs- 
Dunderea bunului mers al propriului. său Co- Manudăment. | 

Comandantul unui batalion în subordine dintrun 
regiment, n'are nicio răspundere care să-i-atragă vreo 
gravitate asupra poziţiei sale militare, El găsește 
totdeauna o scuză că n'a primit ordin dela regiment, 
că nu sa trimes dela regiment cele necesare, că regimentul a uitat să-i. transmită cutare Sau cutare 
dispoziţiune, lucru ce poate fi adeseori adevărat ; cu 
un cuvânt n'are nici iniţiativă, nici hotărire ŞI nici 
puterea de a luă măsurile proprii împrejurărilor, în cari Sar găsi, fiind nevoit a cere dezlegare pentru orice 
cestiune administrativă şi de comandament. 

Sub raportul disciplinei este 0 diferință atât 
de mare, încât nu pot găsi termeni destul de Duternici ca să pot arătă această diferință. 

Maiorul în subordine, sub raportul presţigiului său, presiunii sale de comandament şi a autorităţii sale, 
este alt mai prejos decât maiorul șef de corp. 

Acesta ţine în mână direct, și pe a sa ăs- 
Duudere, situația morală și materială a tuturor ssubordonaților săi. | | 

Având toate batalioanele constituite precum 
Se propune, vom ridică foare sus disciplina în ofițeri şi trupă. . | e 

Un şef de regiment, având 5 batalioane, îşi va con- sumă tot timpul numai cu. cestiunile administrative ale regimentului, : nemai având timp de a îngriji de 
instrucţia regimentului şi nici de a puteă controlă şi Supraveghiă pe subordonații săi, şi dacă. se în- 
tâmplă mutări mai dese între şefii de corpuri, atunci
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putem fi siguri că regimentele vor rămânea totdeauna: 
necunoscute de șefii lor. 

In timpii trecuţi, efectivul de ş.000o—6.000 oameni 

formau divizii constituite şi noi voim a da unii sin- 

gur şef de corp a comandă şi administră acest efectiv.. 

Aceasta ar însemnă că cu bunăvoință să ajungem să 

nu ne putem mișcă, sau să rămânem pe drum îndată. 

ce am pornit. 
Astăzi, la un regiment de: infanterie, avem urmă- 

torul personal în administraţie: 
1. Un 'casier, 
2. :» ofiţer cu îmbrăcămintea, 
3,» ».» aprovizionarea, 
4» »  » armătura şi tragerea, 
$. » »:» cazarmarea, 

6. Un maior şi un ofițer subaltern la mobilizarea: 

regimentului, | | 

Ta un batalion, corp aparte, funcțiunile acestea Ss ar 

putei împărţi în modul următor: 
„ Casierul .poate fi şi ofiţer cu. cazarmatea. 

2. Ofiţerul cu îmbrăcămintea poate fi şi olier cu. 

aimătura batalionului. i 

„ Un ofiţer cu aprovizionarea: a 

- 1. Capitanul ajutor va aveă “în sarcina sa: admini- 

“Straţia și lucrările de mobilizare ale batalionului. 

“Tabloul alăturat arată efectivul constituit în: timp 

de pace al unui batalion'corp aparte.: 

Cu 'acest sistem, companiile fiind degajate de orice: 

oblig gație, nu vor imai fi silite .să aibă detaşeri, fiindcă. 

tot personalul necesar pentru administraţia corpului 

este prevăzut la plutonul afară din” rânduri.
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Pentru comandantul diviziei, ai brigadei, al regi- 
-mentului şi pentru ofiţeri, cari fac parte din coman- 
damentele menţionate, să se prevadă în mod propor- 
ţional numărul ordonanţelor la plutonul A. R. din 
batalioanele de sub comandamentul lor. 

Pentru ofiţerii fâră trupă precum şi oamenii cari sunt 
destinaţi pentru toate . serviciile dileritelor autorităţi 
militare şi oamenii de cari au nevoe diferitele şcoli, să 
se creeze o companie în Bucureşti, având un ofiţer, 
un Sergent-major, 2 sergenţi şi 2 caporali cari să fie 
însărcinaţi cu acest serviciu. - | 

Pentru Craiova, Galaţi şi laşi să se formeze câte 
un pluton tot în sensul. companiei din Bucureşti: 

Aceste unități administrative să primească direct 
dela depozitele | de. recrutare numărul necesar de oa- 
meni , într'aceşti oameni S'ar puteă da parte din ca- 
tegoria de auxiliari, cari apasă astăzi efectivele com- 
Patanţilor pe cari Să-i instruiască tim» de 6 luni dela 

„1 Aprilie până la -1 Octombrie, când să schimbe pe 
cei ce urmează a trece în concediu. 

Trebue să se socotească un spor de 10% pentru 
„ca să fie o mică rezervă de: schimbat pe cei . cari ' 
Sar constată viţioși şi pentru cazuri, de boală. 
„Ei vor fi trecuţi în concediu, însumându-se propor- 
ional la batalioanele permanente şi să se cheme la 
concentări în toți anii cât vor fi în poziţiunea de 

* concediat, pentrucă stau mai puţin în activitate 6 
luni, de oarece sunt „chemaţi, pe 1 „Aprilie al fie- 
cărui an. 

Pentru grăniceri, să lise. dea direct Oamenii dela 
depozitele “de recrutare pentru ca să-i formeze singuri. 

Jandarmii pedeştri să înceteze cu selecțiunea. din.
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trupele de infanterie şi să li se deă direct de: depo- 

zite toţi oamenii de cari au nevoe. 

": Cu această organizaţie, infanteria va ajunge să fie 

o instituțiune curat militară nemai fiind menită a 

munci de dimineață până seara peniru alții și 

nici odată pentru dânsa. | 

După organizaţia produsă, rezultă desființarea mu- 

zicelor. Aceste muzici sunt întreținute de administra-- 

ţia răsboiului nu pentru vreun folos militar şi cu 

toate acestea se cheltueşte sume dzstul de însemnate 

cu hrana, cu solda, cu îmbrăcămintea, cu încălță- 

mintea, cu încălzitul, cu luminatul, etc., etc. 

Ele servă numai de a fi închiriate tuturor antre- 

prenorilor de grădini, baluri, petreceri, etc. | 

Intreţinerea muzicelor numai cu ceea ce se 

dă de administrația răsboiului este "peste pit- 

"tință să se aibă muzici bine organizate, de unde: 

rezultă angajarea gagiștilor, al căror ștat, fie el cât de 

mic, ajunge la cifra de peste 1.000 lei pe lună; la 

unele corpuri; cari vor să aibă muzici mai bune, ajunge 

chiar până la 1.600 lei. | e 

Această sumă trebue scoasă din comerțul care se 

face cu dânsele; în plus încă, să se strângă iondul ne-- 

cesar pentru cumpărarea de instrumente, cari nu du- 

rează mai mult de 6—8 ani. Preţul unei garnituri: 

complete de instrumente este minimum. de 8.000 lei.. 

lată cum se petrec lucrurile cu muzicile militare: 

Dela 1 Septembrie, până la 25 Decembrie este o 

epocă moartă; într acest interval şeful de corp exe- 

cută mereu pe şeful şi sub-şeful de muzică de a 

căută angajări pe la morţi, nunţi, botezuri sau ori 

care altă petrecere, pentru a putea scoate măcar solda. .
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gagiştilor şi întreţinerea instrumentelor; tot în inter- 
valul acesta, aleargă după închceri de contracte cu 
antrepenorii sălilor de baluri deschise, baluri mas- 
cate, teatre, circuri, berării, etc., pentru că dela 25 

Decemvrie şi până în postul Paştilor este o epocă 
productivă din._ cauza carnavalului. 

Cât ţine postul Paştelui sc recurge la aceleași mij- 

loace ca și dela.1 Septembrie la 25 Decembrie; în 
timpul acesta începe căutarea angajărilor pe la gră- 
dini și teatre de vară, precum şi pe la diferite sta- 
ţiuni balneare, făcând angajamente până la 15 Au- 
gust sau 1 Septembrie, 

Astfel că tot anul șeful de corp nare altă erijă 
decât să alerge să-și precupeţească - venitul muzicei, 
pentru a 0 putea întreţine. 

Să vedem acum care e folosul care ni-l dă ca parte 
militară, în raport cu chetuiala, pe care o face adminis- 
traţia răsboiului cu întreţinerea lor şi cu truda ce o 
au corpurile de trupă de a le puteă întreţine în bune 
condițiuni. 

Aproape niciunul, pentrucă, în timpul marşuri- 
lOr, muzicile cântă din când în când câtevă cântece 

“şi acestea auzite numai de o „companie sau două din 
capul batalionului, unde se găsesc; îar pe timpuri 
rele nu se pot utiliză la nimic. Ajunse în zona tac- 
tică, muzicele numai cântă și devin o sarcină în pri- . 
vinţa cartiruirii și a hrănirii, în plus că mulți din 
gagişti, fiind oameni bătrâni şi de oare-care condiţie, 
au nevoe de îngrijiri mai deosebite, cari toate măresc 
grija administrativă a şefului de corp. | 

Este surprinzător înlesnirea cu care s'a lăsat să se 
înfiinţeze muzici pe la corpurile cari n'aveau nicio
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rațiune să le posede, precum la artilerie şi cavalerie; 

aceasta din urmă a stat angajată în Bucuraşti în 1905, 

şi toată iarna a cântat la patinajiul din Cişmegiu. 

Aceste muzici mau servă decât ca antrepeno- 

rii să le aibă la dispoziţie, fără să aibă ghia 

îndr oținer ii lor, în plus că consumă o mulţime de 

oameni luaţi din serviciul frontului ca muzicanți şi 

elevi de muzică precum şi cai. 
Asemenea geniului ce-i foloseşte acest lu? N'ar fi 

mai tolositor ca cei 1.800 oameni, poate şi mai mult, 
pe cari îi absoarbe muzicele, să formeze 3 batalioane 

permanente bine constituite. 

Cred că a venit timpul să fim serîoși, pozitivi și 

realiști, şi de unde putem economisi 0 pușcă şi.un 

soldat să ni-l formăm pentru front. 

Să încetăm cu fanfaronadele trecutului şi. cu lusul 

neproductiv. 

Fiecare companie poate să-şi formeze corurile ne - 

cesare, pentru ca să aibă şi această distracţie. 

De unde putem economisi chiar un ban, să-l strân- 

gem şi să ne formăm combatanți și o.bună admi- 

nistrație militară. 

Oare vânătorii nu sunt trupe de elită şi fâră muzică? 

Oare dacă n'au muzici valoarea şi bravura militară 

Je scade întru ceva? şi cu toate acestea dela un timp: 

Oarecare li s'a permis cu aceeași ușurință, să-și for- 

meze muzici tot pentru dispoziţia antrepenorilor. 

„Se propune. ca să se ţie în Bucureşti 2 muzici bine 
organizate şi cu tot ce le trebue direct sub ordinele 

- şi administraţia comandantului pieţei. 
. Vara una 'din ele să ţie garnizoana la Sinaia.
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Toate celeaite. desfiinţate, iar sumele ce se cheltu- 
„eşte să se verse capitolului infanteriei. 

Pe lângă cele expuse, apoi se mai adaogă şi greu- 
_tăţile ce se produc corpurilor cu muzicanţii,. ce vin 
“la mobilizare între combatanți. Ei nu. pot fi „vârâţi 

în front fiindcă nu ştiu nimic, decât instrumentul cu 
care au cântat, | | | 

Din organizaţia propusă, rezultă ca să se calculeze. 
„câte batalioane permanente putem să avem bine CON- . 
stituite şi bine comandate, scutite după cum s'a ară- 
tat mai sus, de orice atribuţie, care iese din caracte- 
rul curat militar şi să se împartă în mod egal la cele 

9 divizii. | 
„Restul de oameni, care nu poate coprinde infanteria 

permanentă, să formeze trupa cu schimbul, Organizată 
pe batalioane, iar compăniile teritoriale să: nu depă- 
şească numărul de 350 soldaţi, pentrucă.. astăzi avem 
companii, cari în unele părţi trec peste 1.000 oameni, 
iar în termen mediu se poate socoti peste 800 oa- 
meni de companie. Cu asemenea efective, aceste com- 
panii nu se pot comandă, nu se pot instrui şi nu se 
pot administră de comandantul de companie. Ele for- - 
mează mai. mult nişte bande, cari nefiind destul de 
bine ţinute în mână, ajung cu timpul neinstruite şi 
nedisciplinate. . : | i a 

Efectivul trupei cu schimbul în activitatea de serviciu, 
este 90.900; prin urmare, dacă s'ar constitui compa- 
niile numai cu 350 oameni efectiv, le-am avea mobili- 
zate gata numai cu activi; aşa dar, din toată trupa . 
cu schimbul să se formeze atâtea batalioane, câte ar 
reeşi, socotind batalionul teritorial a 1.400 oameni după 
cum. se va -vedeă mai jos. i
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Astăzi, cum sunt constituite companiile teritoriale, 

prezintă greutăţi la mobilizarea lor. 
Efectivul de 350 de oameni teritoriali activi s'a cal- 

culat pe următoarele consideraţiuni; ca la mobilizare 

să se poată chemă 4 contigente în număr 'de 280 

oameni vechi, din care, luându-se 250 combatanți pen- 

tru compania mobilizată, iar în perisosul de 3o să se 

aibă un joc de câţiva oameni pentru înlocuirea „celor 

bolnavi, debili, accidente, etc, şi dacă ar mai îi vreun . 

prisos să ramână depozitului batalionului pentru um- 

plerea golurilor ivite în batalion în timpul campaniei. 

Diferenţa de 70 până la 350, efectivul companiei, 

- sunt recruţii anului, în cari am întră în campanie şi 

cari nau avut timpul a fi instruiți în concentrarea 

de primăvară. | 

Aceştia, adunaţi în număr de 28o dela cele 4 com- 

panii ale batalionului, să formeze depozitul batalio- 

nului pentru a se instrui și a umplea solurile bata- 
lionului. 

Companiile teritoriale, având 5 contigente, s '2 socotit 

contigentul anual la 70 oameni. 
Concediaţii şi rezerviştii, proveniţi din armata teri- 

torială, să formeze batalioanele armatei de a 2-a linie, 

astfel că nu om mai aveă nevoie să recurgem și la 

elementul milițiilor, care nu se va putei incadră ȘI 

constitui. - 
Actualii comandanţi ai batalioanelor de miliții să 

rămână comandanții trupelor din linia 2-a, organizând 

„companiile cu .toţi concediaţii şi rezerviştii trupei cu 

schimbul; cu modul acesta, vom avea câte un ba- 

talion de a 2-a linie de fiecare regiune de regiment
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cu un efectiv de peste 1.000 oameni, compus din ele- 
mente mai tinere şi cu instrucția mai proaspătă. 

Aceste batalioane să se construiască în unităţi: pen- 
tru operaţiunile ce ar avea de executat. 

Elementul miliţian, dejă încărcat cu tot felul de greu- 
tăţi, împovăraţi de copii și de multe alte nevoi, să 
rămâie numai pentru poliţia şi ordinea comunelor, și 
afară de aceasta 300.000 oameni lăsaţi în interioul 
ţării ar servi pentru destule nevoi, cari se nasc în: 
timpul campaniei, precum transposturi şi multe alte 
necesităţi. La rigoare, s'ar putea forma batalioane de 
miliții numai din oamenii chemării I-a, adică din cei 
neînsurați, văduvi fără copii şi însurați fără copii. . 

Incât priveşte gloatele, ele trebue desființate pentru 
a mai ușură ţinerea a atâtor scripte, nefiind de nici 
un folos. | 

Relativ la vânători, cari se zice că sunt hotăriţi ca 
trupe de acoperământ, ar fi de dorit ca să fie con- 
Stituiți din timp de pace cu :000 de oameni de ba- 
talion ; dar mijloacele bugetare nepermiţând această 
constituire, trebue neapărat să aibă un efectiv de 600. 
oameni şi 4 ofițeri de companie, gata de a porni cel 
mult în 30 de ore, rămânând ca concediaţii şi rezer- 
viştii în număr de 400, să li să trimită imediat după 
ce vor fi echipați și completaţi la depozitele bata- 
lioanelor, pe punctele de concentrare, unde se găsesc 
batalioanele lor. 

Fiindcă aceste batalioane “nu pot operă fără o le- 
gătură de comandament, să se constitue în ş regi. 
mente a 3 batalioane, comandate de coloneli sau de: 
locotenenţi-coloneli, sub: comanda unui. general. 

Această brigadă, urmând să plece repede, trebue să
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aibă hotărit numărul cailor de are nevoie a fi înhă- 
maţi la “trenurile de luptă şi regimentare și, pentruca 
această operaţie să se facă cu înlesnire, batalioanele 
de vânători trebue să cunoască chiar în garnizoanele 
lor pe “proprietarii dela cari vor luă caii necesari în 
momentul primirii ordinului de plecare. | 

Brigada, aceasta constituită din timp de pace, este 

0 unitate proprie dea putei operă | în egătură strânsă 
cu cavaleria strategică. . «+ 

In timpul operaţiunilor, când mar rai aveă nevoe 
să "opereze cu cavaleria, se: poate, după necesităţi, 
trimite de comandantul de căpetenie. să întărească una 
din unităţile mari. 

„Din cele expuse rezultă că am puteă avea: 8 ba- 
talioane permanente de fiecare divizie și 10 batalioane 
teritoriale, în total 18” batalioane de divizie, ceeace ar 

“însumă 6 regimente a3 batalioane şi 2 brigade a 
9 batalioane, în plus 9 batalioane de vânători, ca 
trupe de acoperământ, i 

Această organizaţie, bine consolidată, dându-i tot 
ce-i trebue, ar împăcă şi nevoile armatei şi resursele . 

“Țării, 
A se urmări mereu ideia, că- vom pute transformă 
toată infanteria în trupă permanentă, este să perdem 
inutil vremea și Să fot vâniurăan organizația, cum 

S'a făcut de 16 ani, fără să ajungem să avem ceva COmM- 
„plet organizat. 

Trebue să ne oprim la un ce iotăr îi şi acesi 

ducru să-l cultivăm și să- 1 desvoltăm, casă prindă 

rădăcini puternice și fiecare să. șiie că, trebue 

să lucreze întrun sens, îar nu -să se aștepte 
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continuu modificări și transformări, lucru ce 
produce nesiguranță și lipsă de îndemn la muncă. 

Trebue să părăsim ideile, cari 'ne tot frământă în 
conceperea Organizaţiei armatei, de a: combină for-. 

„ marea unităţilor, încât să se constitue prin dublări, 
dedublări, triplări şi alte amestecături de felul acesta; 
in momentul când ar trebui să trecem pe piciorul 
de răsboiu. 

In ziua mobilizării nu trebue absolut săse proce- 
deze la creaţiuni noi; 'abii avem timpul să ne echi- 
păm şi să luăm tot ce ne trebue, ca să fim în stare 
să pornim în regulă şi repede. 

Orice imaginaţiune pornită într'alt sens, nu este: 
decât rezultatul calculelor oamenilor fără experienţă, 
cari nu ştiu ce va să zică o mobilizare cu efective 
atât de mari. | 

In rezumâăt, vom avea pentru infanteria de I-a linie: 
S divizii, 16 Drigade, 48 regimente a 3 batalioane, 
în total 144: batalioane. 

Divizia 9-a să coprindă o brigadă de infanterie de 
9 batalioane, din- care 3 permanente şi 6 teritoriale, 
sau 6 permanente şi 3 teritoriale, după, mijloacele 
băneşti. 

Pentru infanteria de. a 2-a linie, 34 tataioane or 
ganizate după cum s'a. spus. 

Cu, această organizaţie sar puteă ajunge să avem 
infanteria “constituită, încât în momentul intrării: în 
campanie, să nu mai fie nimic de înfiinţat sau de creât.. 
"Se va avea repeziciune, mobilitate. şi administraţie: 

înlesnicioasă, lucru imperios cerut astăzi când înce- 
perea. operațiunilor se ' precipită 'aşă- de-iute, fârâ-a 
mai aveă timpul a ne mai gândi la lucrurile, cari în.
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timp de pace s'au lăsat să se organizeze sau să se 
creeze în ziua intrării în campanie. 

Exemple: pentru Organizaţia propusă: 

Divizia 4-a. . o 
_ Judeţul Ilfov (4 batalioane permanente şi 6 .ba- 

talioane teritoriale): | 
Regimentul 1: 1 batal..permanent şi 2 teritoriale. 

>» 2 >» ] >» >)» » | 

» 3 do » >» » (din 
care unul din judeţul. Vlaşca). 

Regimentul 4: 1 batalion permanent şi 2 terito- 
riale (din care unul din judeţul 'Teleorman). 
Județul Vlașca (2 batalioane permanente şi 2 te- 

ritonale) : | | 
Regimentul ş: 2 batalioane permanente și 1 te- 

ritorial : 
Județul Teleorman (2 batalioane permanente. şi 

2 teritoriale): 
Regimentul 6: (2 batalioane permanente şi 1 teri- 

torial). 
Divizia 3-a. 
Judeţul Dâmboviţa (2 batalioane permanente. şi: 

3 teritoriale): -. | | 
Regimentul 1 : 1 batalion permanent şi 2 teritor. 

» 2:1 » D932 > 

(din care unul din Judeţul Argeş). 
Județul Muscel. (2 batalioane permanente- şi 2 

teritoriale): . 
Regimentul 3 : 1 batalion permanent şi 2 teritor. 
pi » p 92» 

(ambele din judeţul Argeş).
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Județul Argeș cu teritoriiile afectate (4 batalioane 
permanente şi ş teritoriale): 

Regimentul 5 : 2 batalioane permanente. şi 1 teritor. 
» 6:2 » » »I » 

Din împărțirea această reiese că judeţul Vlașca, 
Teleorman şi Muscel vor fi organizate cu câte 2 ba- 
talioane permanente şi 2 teritoriale. 

Judeţul Dâmboviţa cu 2 batalioane permanente şi 3 
teritoriale. | 

Judeţul Ilfov cu 4 batalioane permanente şi 6 te- 
ritoriale. 

Judeţul Argeş cu 4 batalioane „permanente ŞI 5 te- 
ritoriale. 

Pentru ca să se 'aibă în fiecare divizie câte $ ba- 
ialioane permanente. şi 10 teritoriale, trebue ca la 
repartiţia generală pentru tinerii din celelalte arme şi 
servicii să se ţie seamă de efectivele, cari trebue să 
constitue elementele infanteriei. 

Toate celelalte divizii se pot organiză, dupa tipul 
celor 2 de mai sus. 

Pentru divizia 9-a se va formă 3 regirhente după 
cum S'a spus. 

„_ Recapitulaţia ambelor divizii: 
Divizia IV-a va aveă: | 

Reg. 1 compus din 1 bat. perm. și 2 terit. 
d 2 >» >» TI -%) » 2 » 

. 1 din jud. Ilfov DD 3 »I1» » 92.» = > >. Vlașca 
” _ 1 din jud. Ilfov 

>» 4 ». >» II 9). > )2 D= [ 1 >: » Teleor. 

Aceste 4 regimente vor aveă reședința în Bucureşti. 
„ Batalioanele teritoriale din: Vlaşca şi Teleorman, la 
concentrare, manevră şi mobilizare, vin de se înre- 
gimentează la regimentele lor. -
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Regimentul 5 compus din 2 batal. 'permanente și 
1 teritorial, cu reşedinţa la Giurgiu. | 

Regimentul 6 compus din 2: “batal, permanente și 
1 teritorial, cu reşedinţa la Turnu- Măgurele. 

Divizia Ill-a va avea: 
Reg.'1 compus din 1 bat. perm. şi 2 terit. - 

1 din j. Dâmboviţa şi 
2. » 19 9 92 pl, n Argeşşiteri- 

| toriile afectate. . 

Ambele regimente cu reşedinţa Ja “Târgovişte. - 

Reg. 3 comp. din 1 bat. perm. şi 2 terit. 

DD DDD 2 > =: din |. Argeș 
şi teritoriile afectate. 

“Ambele regimente cu reşedinţa la Câmpu- -Lung. 
Regim. 5 compus din 2 batal. perm. şi teritorial. 

» 6 9 92 9» »I >» 

Ambele 'cu reşedinţa în Piteşti. 
Cu organizaţia propusă, vom avea 64 batalioane 

permanente în cele 8 divizii, 3 sau 6 permanente în 

divizia 9-a şi 9 batalioane de vânători ca trupe de 
acoperământ; în totâl 76 batalioane permanente şi 86 
teritoriale, jar armata . de a Il-a linie va . coprinde 34 
batalioane: a 

Numirea regimentelor pe: armata întreagă se > poată | 
face începând dela Severin şi terminandu- -se la Do- 
rohoi. 

In tabloul -de faţă « Sa dat. numirile numai pentria 
a indică numărul regimentelor în compunerea divi- 

ziilor. ) De 
Deşi la. „prima aruncătură de ochi această Organi- 

1). Dacă eriterite, eri le au în zona de recrutare “regimentele 4 Argeş şi 28. 

Radu-Negru 's'ar împărți între Muscel şi Dâmboviţa, atunci s'ar puteă ajunge 

la o organizaţie în sensul diviziei 4-a, având 'a- se luă numai 1 batalioi 

teritorial pentru regimentul 4.. | - 
..
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zaţie ar păreă că prezintă oarecare greutate, insă când 
vom stă să judecăm liniştit, făcând să. reiasă repe- 
ziciunea mobilizării şi a constituirii unităţilor, ne vom 
convinge că nu este nicio greutate, fiindcă batalioa- 
nele, organizate în mod stabil și constituite cu co- 
mandamentul lor, nu vor 'aveă altceva de făcut decât 
să vină: să intre în comandamentele regimentului, bri- 
gadei şi diviziei, și cu modul acesta vom scăpă de în- 
curcătura, care are să se producă în zilele de mobilizare 
prin vărsarea prisoaselor dela unele regimente la al- 
tele, cari au lipsuri în efective, cum de exemplu regi- 
mentul A are să verse regimentului B un număr x 
de caporali și Y de soldaţi. Ma 

Aceste vărsări şi primiri au origina lor dela gre- 
şita repartiție, ce se face unităţilor permanente nelă- 
sând oameni suficienţi pentru infanterie. Trebue să 
părăsim puţin ideia, care ne leagă prea mult de ces- 
tiunca teritorialităţii, în ceea 'ce priveşte repartiţia uni- 
tăților permânente. | Me 

Trebue să ne dăm bine scamă că aceste vărsări şi 
primiri dela un regiment la altul, care se fac în zi- 
lele mobilizării nu ne pot da decât rezultate rele; 

Luând în consideraţie starea phsihologică a omului, 
nu vom ajunge decât să găsim repulsiune în oamenii 
cari şi-au. petrecut o parte din viaţa lor înțr'un corp 
de trupă, să se vază trimişi în ajunul răsboiului . în 
alte corpuri, unde .nu cunosc absolut pe nimeni.. 

Ei vor plecă dela început cu nemulţumire şi du- 
rere şi chiar în actele de dreptate se vor gâsi Jigniţi 
Că pe ei îi tratează alfel, în. raport cu camarazii din 
regimentul în care s'au dus. A 

Prin propunerile de mai sus, hu s'a urmărit decât 
7
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să se aibă unităţile bine constituite, bine incadrate, 

„bine administrate şi foarte mobile și mai ales Or- 

ganizate ca în ziua mobilizării să fie în Stare a fi 

gata cel mult în 7o ore, fâră să se aibă nevoe de 

nicio creaţiune sau vreo formaţiune nouă, lucru de 

cea mai mare importanţă pentru intrarea repede în 

campanie. 
Batalioanele teritoriale, constituite cu 350 oameni 

de companie vor fi mai iute mobilizate chiar decât ba- . 

talioanele permanente, pentrucă oameni activi ai com- 

paniilor teritoriale sunt totdeauna prezenți la com- 

panii şi mutaţiile lor nu sunt mai mari decât 1 

sau 2 o 

INSTRUCȚIA. — In ceeace : privește: batalioanele 
permanente,- fiind. organizate cu.: companii de 122 

oameni, vor. fi în stare totdeuuna să aibă 110 oameni 

prezenţi la instrucţie; cu un asemenea efectiv și cu 

3 ofiţeri in front se poate urmă progresia instrucției. 

cu spor şi. cu folos, 
Cu directivele actuale şi cu ordinele existente putem 

fi siguri că vom dobândi rezultate frumoase - în toate 

batalioanele permanente. 
Este de -dorit ca.toate regulamentele să fe. revăzute . 

și puse la curent cu cerinţele. tactice actuale :pentru 

ca instrucţia să fie. făcută numai in n scopul luptei şi 

al “tragerii. . a 

Daca: tragerea cu. cartuşe. de. răsboiu nu se poate 
execută continuu atunci tragerea redusă să fie. execu- 
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tată cel puţin de 3 ori, pe săptămână de fiecare 
soldat. a 

Toate directivele şi prescripţiunile date prin . di- 
ferite ordine, cari se pierd şi. se uită, să fie introduse 
în rezumate în regulamentele ce se vor reface. 

Pentru batalioanele teritoriale cea mai nimerită 
progresie de instrucție ar fi următoarea : 

Primăvara să se concentreze timp de 80 zile anul 
l-iu (recruţii), cari vor fi în numar de 70, adică a 
5-a parte din efectivul companiei; după şo de zile, 

"adică, când vor termină şcoala soldatului, să se con- 
centreze anul al II-lea în număr de 70, a 4-a parte 
a companiei, pentru 30 zile, în care timp se va face 
şcoala de companie şi aplicaţiuni din serviciul de 
campanie cu un efectiv de 140 oameni compania. 

Toamna, cu începere dela 20 August și până la 
29 Septemvrie să se concentreze. celelalte 3 conti- 
gente în număr de 210, cu cari se va! repetă: şcoala 
«e companie, aplicaţiunile de luptă; serviciul în cam- 
panie, tragerea, școala de: batalion, și apoi” manevrele 
unităţilor mari. Cu sistemul acesta, trupa teritorială va 
trece în fiecare an printro instrucţie mult mai mare, 
comparativ cu ceeace se face. . RR 

- Instrucţia ofițerilor cu efective mari câştigă şi îi 
leprinde a comandă asemenea. unități. 

- Pentru instrucţia de Duminecă dela companii, să se 
procedeze astfel: Compania să fie împărțită în două 
chemări, adică câte 175 chemarea de fiecare. Dumi- 
necă pentru a repetă. neîntrerupt. tragerea 'redusă şi 
înstrucția aplicativă după - programul "comandantului 
de batalion. SN E 
“Pentru armata de 'a Il-a linie, :care: să . se , înca-
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dreze neapărat, compusă, după cum am spus, din 

congediaţii şi rezerviştii trupei cu schimbul, ministerul 

să hotărască anual concentrarea lor cel puţin 25 zile 

constituiți în batalioane. . 
Cu sistemul acesta cred că se va , satisface instruc- 

ţia trupei teritoriale, fiind continuu în chemări de îm- 

prospătare și de militarizare până la eşirea din Te- 

zervă. 
Pentru chemarea congediaţilor şi rezerviştilor ai ba- 

zalioanelor permanente, ar fi bine să se cheme în; 

fiecare an, toamna, dela 1 Septembre la 29 Septem- 

brie inclusiv, 2 contingente de congediaţi şi 1 con- 

tingent de rezerviști. 
Penţru formarea gradelor inferioare din trupa te- 

zitorială; ar fi nemerită procedarea următoare, .care 

se urmă în vechile regimente de dorobanţi şi care a. 

dat grade inferioare destul de bunicele : 

In fiecare an dela 3 Ianuarie și până la 1 Aprilie, 

să se concentreze din fiecare companie, lă reşedinţa 

batalionului teritorial, câte ş oameni din anul al Il-lea 

și câte 3 caporali din anul al Ill-a “precum şi 2 

soldaţi apți pentru a deveni cornişti şi 2 soldaţi pen- 
tru a deveni sanitari, aceştia câte 4 din anul al II-lea ; cu 

ei să se urmeze o școală practică ca să obție gradele 

şi funcțiunile enumărate şi, pentru ase provocă sti- 

mulentul de a se obţine aceste grade și funcțiuni, să 

]i se acorde o reducere de 6 luni din termenul de 

serviciu. Me 

Recruţii trupei permanente s să se e încorporeze pe ziua 

de 10 Octomvrie în loc de 1 Noemvrie pentru ca până 

la 1 Martie să fie instruiți de a puteă trece la: 

şcoala de companie având şi instrucţia tragerii cât 

 



101 
4 

se poate de completă, aceasta în vedere că ei să 
fie socotiți la mobilizare, fiindcă n'avem mai multe 

"planuri de mobilizare stabilite pe diferite epoci. 
„Pentru ca dezvoltarea instrucţiunii trupelor să nu 

mai fie zădărnicită prin tot felul de gărzi şi servicii 
cari ies din spiritul militar, să se suprime gărzile ce 
se dau pe la diferite penitenciare și închisori, fiecare 
administraţie să-şi tormeze corpul de gardieni, cu 
cari să-și păzească închisorile şi aresturile ce le aparţine. 

Armata să nu dea decât gardele de onoare şi gardele 
închisorilor militare ; chiar serviciile militare să-şi aibă 
personalul constituit pentru paza administraţiunii lor. 

Cu modul cum se practică astăzi, bugetul arma- 
tei ajungea nu mai fi un buget militar, de vreme 
ce din resursele sale se serveşte şi administraţiuni 
cu totul străine de administrația răsboiului şi de aceea 
nu se ajung fondurile pentru a se desvoltă în deajuns 
instrucţia, | i 

Diferitele parade funebre cari se dau militarilor din 
activitate şi din retragere, precum și tutulor civililor 
decoraţi cu diferitele ordine, provoacă pentri trupe prea 
multe corvezi; ar trebui și în această privință pusă o 
stavilă în sensul următor : 

Să se acorde militarilor din activitate şi din retra- 
ere parada numai la domiciliu sau biserică. 

Pentru ofiţerii inferiori, până la o companie. 
Pentru ofițerii superiori un batalion, 
Pentru “şeful de corp, un batalion cu drapel. | 
Pentru ofițerii generali, un batalion cu drapel, una 

baterie şi un escadron, ambele pe jos. 
Pentru înalții demnitari ai statului aceeaşi paradă. 

x - 
E =
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MOBILIZAREA. — Dela repeziciunea constituirii 

unităţilor cu efectivele ce” trebue să aibă pentru a 

intră în campanie, având toate materialele ce le sunt: 

necesare, depinde -succesul campaniei ; cu alte cuvinte, 

cu cât mijloacele de mobilizare vor fi mai uşoare şi cu: 

cât totul va fi calculat și prevăzut, cu atât mai re- 

pede armata va fi trecută pe picior de răsboiu. Aș 

dar, toată grija unui organizator trebue aţintită numai 

asupra acestui punct şi toate prevederile trebue în- 

dreptate numai în acest scop. . 
Beaulieu a fost bătut prin zăpaceala ce a produs. 

asupra lui mișcările repezi şi succesiunea bătăilor, 

ce-i dete Napoleon. - 

Printr'această artă Napoleon avu neperitoarele sale 

succese până când inamicii săi se deşteptară şi îi opu-- 

„seră și ei aceleaşi mijloace de luptă. 
Astăzi, mâi mult ca. ori când, trebue să-ne servească | 

aceste învăţăminte i să le aplicăm cu cel mai mare 

„câlcul. i 

“In organizaţia propusă pe batalioane, această ces-- 

tiune este rezolvită, pentrucă batalioanele perma- 

nente, având un număr mic de congediaţi și rezer- 

vişti, le va (i uşor de a-i: avea constituiți şi de a: 

cunoaşte aproape: pe toţi oamenii, cari se vor întoarce 

din elementul: congediului şi rezervei ca să constitu- 

iască batalionul de răsboiu, rezolvându-se foarte uşor 

cestiunea echipării şi a încălțămintei, fiindcă în ma-" 

gaziile companiilor se va avei trecute nominal taliile 

și tot “ce trebue să primească fiecare om mobilizat. 

In ceeace priveşte chiar spiritul de corp, va fi în- 

destul. de. satisfăcător, pentru ca toţi concediaţii și 

rezerviștii împreună cu */3. din permanenţi, vor fi
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oameni cari du trăit și muncit împreună, aşa. dar 
vom aveă și omogenitate. - 

Batalioancle permanente pot aveă în magaziile de 
mobilizare toate efectele așezate nominal, după talie 
și mărime, pe numărul concediaţilor și rezerviştilor, 
având grijă ca în fiecare an la epoca trecerii oame- 
nilor din element în element să schimbe eticheta din DR 
casa efectelor de îmbrăcăminte, iar pentru încălțăminte 
mârimea încălțămintei, ce o poartă -omul.. 

La batalioanele teritoriale această greutate nu va 
“există fiind formate numai din activi. | 

Oamenii se vor îmbrăcă numai în câteva ore findeă 
companiile au efectivele de răsboiu constituite în per- . 
manenţă, cu condiție ca magaziile companiilor să fie, 
după cum au mai fost, la reşedinţa „companiilor, cu 
singura deosebire: câ numai armele să se ție la ma- 
gaziile. batalionului, incât companiile când se con- 
centrează să, se..echipeze la reşedinţa companiilor ŞI | 
să vină gata la magazia batalionului pentru a primi !! 
numai armele și -cartuşele; această descentralizare pro- 
duce o uşurare incalculabilă la mobilizare, încât bata- 
lionul este mobilizat gata în 60—70 ore. | 

Mai: rămân încă cestiuni, cari intră în; : domeniul 
" mobilizării batalioanelor, precum : caii. de înhămat la 

S trăsuri de subsistenţă, o trăsură de terasieri, o tră- 
sură de ambulanţă, o trăsură pentru bagajul ofiţeri= 
lor, 4 chesoane de muniţiuni şi poate 1.sau 2 bu- 
cătari de companie, dacă se vor înființa bucătăriile 
de campanie cum le au Ruşii și Japonezii, Zacrat de - 
mare importanță pentru traiul oamenilor, fiind- 
că astăzi n'avem nimic în această privință. ..
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In total, un batalion va aveâ nevoe de:6o de cai: 
ori pentru 162 batalioane .ne va trebui peste 10.000 
de cai, o cifră destul de mare, care cu greu se va: 
rechiziţionă pentru a putea plecă în câteva zile; şi 
pentru a demonstră acest lucru, îmi voiu permite a 
reaminti în mod: real, cum acum câţiva ani, când s'a 

dorit să se încerce rechiziţionarea cu plată numai a 

30 cai de batalion sau 9o cai pentru un regiment: 

In anul 1699 sau 1901, nu-mi aduc bine aminte, 
regimentul fiind constituit cu 1/2 efectivul de răsboiu, 

având toate serviciile puse în condiţiunile unui re- 
giment mobilizat, corpul de armată dete ordin ca în 
“privinţa cailor, să ne: adresăm prefecturii judeţului şi 
prefecturii capitalei, care au ordin ca, în baza legii 
rechiziţiunilor, să procure caii necesari cu 4 lei pere- 
chea pe zi. 

Punctul de adunare pentru caii din  judey eră Colen- 
tina şi pentru caii din capitală însăşi curtea prefecturii. 

Ziua hotărită cra cu 24 ore înainte de plecarea re- 

gimentului în manevră, când .delegaţii regimentului 
urmau să se ducă să primească caii destinaţi. Când 
S'au prezentat, au găsit la Colentina 3 cai, în curtea 
prefecturii 2 cai, toţi s'au refuzat. Ă | 

Prin urmare, âr fl urmat ca trenul regimentar și 

de luptă să rămână nepornit din Bucureşti, şi fiindcă 

ştiam că acest lucru se va întâmplă, aveam organi- 
zaţi în fiecare companie teritorială câte .12—16 
căruţaşi cu 'câte o pereche de cai; aceşti oameni erau 
destinaţi ca, în caz de mobilizare, să vină să inhame 

trenul regimentar. Ei erau scutiţi de orice serviciu în. 
companie şi numai odată pe lună veniau cu caii la 

N
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companie pentru a se vedeă modul cum sut îngri- 
jiţi şi întreţinuţi. - | 

In ziua când s'a trimis delegaţii la locurile de a- 
„dunare pentru caii de rechiziţie, parte din cărutașii re- 
gimentului cu 5: perechi de cai se găseau sosiți în 
curtea regimentului şi așezați la conovăţ. | 

Acest sistem este ce] .mai practic şi cel care dă si- 
Suranţă de a nu rămânea cu trăsurile neînhămate, 

Oamenii din trupa cu schimbul, cari posedau cai, 
erau mulţumiţi ca în schimbul avantajelor şi a plăţii 
de + lei pe zi, ce li se dedea, să vină. cu caii pentru 
a-i conduce singuri. Cu sisterhul acesta avem uh a- 
vantaj şi mai mare, acela că stăpânii, fiind cu proprii 
lor cai, îi îngrijesc şi îi menajează, aşa că mortali- 
tatea va fi foarte mică, pe câtă vreme cu caii luaţi 
de rechiziţie și daţi pe mâna conducătorilor î10p70- 
vizați din soldaţi, cari nu cunosc animalele, putem fi 
siguri dinainte că nu vor aveă nici o îngrijire și nici 
O dragoste pentru ele, de unde va rezultă o mortali- 
tate mai imare şi multe pierderi prin accidente şi ne- 
îngrijiri. - Pa | 

Cel mai bun lucru ar fi ca din cei: 350 oameni 
ai companiilor: teritoriale să se reguleze şi numărul 
de căruţaşi cu caii lor pentru înhămarea trăsurilor 
batalionului, rămânând a se rechiziţionă numai dife- 
rența de cai, cari poate ar există, nefiind în batalioanele 
teritoriale destui oameni cu cai. - 

Afară: de aceasta, caii de rechiziţie cari se dau cor- 
purilor, nu sunt mai niciodată imperechiaţi astfel” că: se 
primesc cai de diferite talii, temperamente şi carac- 

„ere, cu cari s'ar perde un timp' preţios de a-i împe- 
.
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rechiă şi potrivi, şi mulţi chiar dintr'i înșii, cari nau 

fost învăţaţi la ham. 

Numai aşa vom ÎL siguri că vom porni la timp cu 
batalionul mobilizat gata. 
"Tot aşa se poate face oarecare: socoteală şi cu 

caii batalioanelor permanente. căutându-se printre con- 

gediaţi şi rezervişti oameni, cari ar voi să înhame 
trenurile regimentare. 

Cred că cu greu vom urni la timp trenurile regi- 

mentare, așteptând să ni se procure cai prin rechiziţie 
în ziua dorită. 

Este natural, că caii cari se vor perde în timpul 
campaniei, să. se plătească integral oamenilor sau fa- 
miliilor după taritele horărite., 

Afară de aceasta, mai este şi o cestiune, care, deşi 
pare în aparență neînsemriată, însă în fond este des-. 
tul de serioasă. 

Corpurile au un :stoc de potcoave confecționate 
după tot felul de mărimi, cea mai mare parte nu se vor 
potrivi pe copitele cailor rechiziţionaţi; pe-câtă vreme 

„dacă S'ar şti cu Oarecare aproximație, talia cailor, cari: 

probabil .se. vor înhimă la trăsurile batalionului, s'ar 
putea mai mult sau mai puţin modulă forma şi di- 
mensiunea potcoavelor; tot astfel și cu hamurile cari 
sunt în magaziile batalioanelor, înhămându-se în fie-. 

care an cu ocazia manevrelor, va fi oarecare mani- 

pulare în .cunoaşterea sistemului harnașamentuiui. 
Cu un cuvânt, repetându-se odată pe an tot ruajul 

materialului ce comportă mobilizarea unui. batalion, : 
se ajunge cu timpul că atât ofiţerii cât şi gradele in- .. 
ferioare, să se. deprindă în mod” practic cu tot ce : 
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coprinde un batalion trecut: pe picior.de răsboiu, ştiind 
fiecare de unde să ia obiectele şi cum să le “mani- 

puleze. | Se 
Batalionul, fiind unitate mică, şeful de corp poate 

cu uşurinţă supraveghiă 'şi experimentă singur. toate 

cestiunile cari comportă ansamblul “mobilizării uni- 
tăţii sale. o 

Comandanții de regiment, de brigadă și de divizie, 
vor putea lesne inspectă şi dirijii toate” cestiunile, 
cari se execută mult mai uşor întrun batalion corp 
aparte, decât într'un regiment de ş batalioane, unde 
şeful de corp mare niciodată timp de a dirija şi ob- 
servă toate cestiunile, de detaliu, cari toate în sine - 
formează viaţa unui batalion de răsboiu. . 

Să ne reprezentăm tabloul real'al unui regiment 
de 5—6.000 oameni sosiți pentru mobilizare în 
„intervalul zilelor fixate pe lângă cari se mai adaogă 
peste 300 .cai şi 90 ofiţeri, în plus încă o mulţime 
de rude şi cunoştinţe, cari mai totdeauna însoțesc pe 
cei chiemaţi ; toţi aceştia vor: mișună prin curtea: 
şi imprejurul regimentului, cerând tot felul de dezlegări 
personalului administrativ al corpului, care tot. se! 
grămădeşte la şeful de corp, pentru a obţine hotărirea 
lui, pentru orice caz ivit şi soluţiunea definitivă. Greu-. 
tatea va Îi şi mai mare când va fi vorba să se pri- 
mească obiecte. sau efecte de pe la diferitele: depozite 
sau autorități și mai ales, dacă va fi vorba de creări 
sau înfiinţări noui.: a Si 
„Într-un regiment ca şi-într'un batalion, corp aparate, 
orice. măsură directivă sau soluţiune hotăritoare pleacă 
numai dela șeful de corp; prin urmare, se vede uşor -
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unde are să fie repeziciune, ordine şi execuţiune; fără 
întârziere, 

Numai acei cari au avut fericirea să practice timp 
mult experienţa acestor nevoi își pot da bine seama 
de enormele greutăţi și intârzieri, ce produc aceste 
cestiuni, | 

A se porni neorganizat şi nepreparat este să avem 
dela început chiar o înfrângere morală și materială. 

Nu cred că mai este nevoie a se mai cită exemple “ 

concrete, fiindcă din nenorocire, sunt multe şi în destul 

de cunoscute. Cei ce le-au studiat, trebue să ştie să 

tragă învăţăminte în profitul propriului i interes al insti- 
tuţiunii, când sunt chemaţi să organizeze. 

Ce ar.folosi unei armate că ar “posedă un corp ofi- 
ţeresc luminat şi instruit, înzestrat cu cele mai înalte 
sentimente de devotament şi sacrificiu pentru orice 
împrejurare, capabili de acte mari, pentru dragostea 
ţării și a instituţiunii; când nu li sar da o maşină 
capabilă de a fi mânuită şi condusă în bune condi- 
ţiuni de răușită? | 

Aceasta ar însemnă ca să ai un mecanic de va- 
loare plătit scump. şi .să-i dai să conducă un expres 
cu o mașină veche şi stricată. 

| Campania din 1877—78 nu trebue luată ca termen 

«de comparaţie în raport cu Situaţia de astăzi, pentru - 
că atunci mobilizarea şi preparațiunea intrării în cam- 
panie .a început în Ianuarie şi operaţiunile pe câmpul 
«de luptă au avut: loc în August, şi ar fi o eroare neer- 
tată ca să ne bazăm pe vreo consideraţiune din tim- 
purile acelea. 
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CAVALERIA. — Idealul ar fi ca toată cavaleria să. 
fie permanentă, adică să avem 6 sau 8 regimente: 
pentru cavaleria strategică îmbrigadate, şi 9 regi- 
mente pentru cele 9 divizii. 

Resursele bugetare ale ţării nepermiţând a se în- 
treține în mod permanent o cavalerie atât de nume- 
roasă, trebue fatalmente să recurgem la o organizaţie 
mai economică, profitând de instituţiunea călăraşilor 
teritoriali, care este intrată în datinele şi obiceiurile: 
ţării şi să-i organizăm astfel, ca să putem dobând 
tOată dezvoltarea posibilă sub raportul instrucţiunii. 

Regimentele de cavalerie permanentă, cari sunt 
chemate să pornească cel mult în 30 ore pe pune- 
tele de concentrare, trebue să se găsească totdeauna 
complet mobilizate, având tot ce le trebue, adică 
150 cai în front de fiecare escadron, în: bune con- 
diţiuni şi capabili de a suportă greutăţile răsboiului, 
hrăniţi bine în timpul operaţiunilor, pentru a com- 
pensă munca ce li se cere. . 

Economiile, sub. acest raport, nu pot da decât scă- 
derea efectivelor. - | 

Caii se înlocuesc forte greu în timpul campaniei - 
şi numai cu o hrană bună şi îndestulătoare se pot 
păstră pentru a puteă rezistă oboselilor şi intemperiilor. 

Una din cauzele care produce scoaterea multor: 
cai din serviciu pe timpul manevrelor, din cari unii 
trec şi la reformă, este că în timpul manevrelor nu 

„se sporeşte -în deajuns hrana lor, perzându-se din.ve= 
dere că scumpetea ce o punem în a imbunătăţi oare- 
cum hrana ne produce pagube mari prin costul. celor 
ce trebue să inlocuim.
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Furgoanele, trenul regimentar și trenul de luptă, : 

să fie capabile de a pleci î în bune condițiuni odată 
cu regimentele.. 
“Proviziunile şi accesoriile trebuincioase. « să fie tot- 

deauna gata în remizele regimentelor. 
Să se desființeze escadroanele teritoriale, cari sunt 

afectate regimentelor permanente, şi cari nu le sunt 
de nici un “folos, atât din punctul de -vedere al cali- 
tăşii cailor, cât şi din -punctul de vedere al instruc- 

țiunii oamenilor, şi mai ales că se găsesc:în regiuni 
cu totul “depărtate de regimentele lor, lucru ce în 
timpul mobilizării are să -producă multe întârzieri. 

“ Magaziile regimentelor de roşiori să se stabilească 
în garnizoanele ce ocupă; fiindcă regimentele. fiind 
într'o garnizoană, iar magaziile în alta cum de exemplu : 
Regimentul : 1 roșiori cu garnizoana în Galaţi, iar 

magaziile : regimentului: în 'Lurnu-Severin, produc 
foarte mari greutăţi în echiparea şi manipularea ad- 
ministraţiunii, mai ales în. timpul mobilizării.. 
- În această categorie se găsesc toate > regimentele de 
roșiori. 

Să se înființeze la fiecare regiment de cavalerie per- 
-mahentă al 5- -lea escadron . de depozit, care să aibă 
caii necesari. pentru a înlocui la escadroane, pe cei 

cari n'ar fi în Stare să intre: în campanie şi să împli- 
mească golurile ivite în timpul. operaţiunilor. 

În regiunea Corpului IV .armată ne mai putându-se 
recrută 'numărul "trebuincios de călăraşi “teritoriali în 
condiţiunile. cerute, . s'a organizat: 2 regimente de 

călăraşi permanente : al 7-lea şi al S-lea: 
In interesul unificării şi al omogenităţii cavaleriei
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permanente ar fi bine ca și aceste 2r regimente să fie 
transformate în regimente de roșiori. | 

Toată cavaleria permanentă trebue garnizonată în 
regiunea cea mai proprie pentru manevrele şi exerciţiile 
ce ar trebui sâ execute, iar divizionul de artilerie 
călăreaţă să fie dat cavaleriei din timp de pace, ca să 
poată manevră în toate exerciţiile, ce vor indreprinde . 
brigadele de. cavalerie ; de unde urmează că cele două 
regimente de călărași dacă S'ar transformi în roşiori, 
precum şi regimentul $ roşiori, care n'are nicio ra- 
ţiune de a se găsi în Turnu-Severin, să fie distribuite 
între garnizoanele Bârlad-Tecuci-Galaţi- Focşani, şi 
chiar Brăila, afară de un singur regiment, care ar veni 
pe rând să ţină garnizoana în Bucureşti, şi aceasta că 
avem dejă cazarme şi grajduri construite pentru un 
asemenea regiment. .. | 

Remonta cailor cavaleriei permanentă să. fie sosită 
în ftecare an, până la 1 Octomvrie cel mult, încât 
regimentele să poată aveă cai dresați până la 1 Mar-! 
tie, ca să fie -socotiţi la mobilizare în efectivul! de 
răsboiu al escadroanelor. . 

Sa se pue cea mai mare rigoare la remontărea cailor | 
de a nu se cumpără cai 'mai mici de ș ani; fiindcă 
de multe -ori se strecor unii de 3!/, ani, cari între- 
buinţaţi la această „vârstă în . serviciul escadroanelor, 
nu fac decât să mărească numărul celor. ce se pro- 
pun pentru reformă. - i 

Caii strecuraţi cu o vârstă mai mică de Ş ani să 
fie însumaţi în-escadronul de depozit al regimentului. 

„ Să se sporească preţul cailor pentru -a avea o cali- 
tate mai superioară în raport -cu.cecace -avem fi- 
indcă şi calul prost şi. calul bun mănâncă aceeaş hrană
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şi este preferabil să hrănim cai buni, de cari să ne 

folosim cu succes, decât cai prosti, dela cari nu putem 
obţine serviciul dorit după cum se găsesc mulţi în 
toate escadroanele. 

Dacă nu se poate spori preţul cailor, cel puţin din. 
preţul, care se hotărăște pentru cumpărarea unui cal, 
să nu se mai socotească în preţul calului cheltuelile 
comisiunilor de remontă. 

Aceste cheltueli să intre în capitolul. misiilor şi 
transporturilor. 

Cu acest sistem vom avea de drept sporirea pre- 
țului. | 

Incă o cestiune de mare importanță este și ces- 
tiunea cailor ofițereşti, care trebue studiată şi rezol- 
vită încât ofițerii să poată aveă cu înlesnire cai buni, 
"rezistenți și cu preţuri mai mici. 

Toate statele din Europa : s'au gândit la această 
cestiune şi fiecare a rezolvit-o în modul cum a cre- 

zut mai nemerit. | 
Caveleria permanentă, în programele instrucţiunii 

ar trebui să aibă prescris, să. recunoâscă şi. să ex- 
ploreze direcţiunile : probabile, ce va aveă de acoperit 
în diferitele probleme strategice. 

Cu modul .acesta, va aveă ocaziune. să cunoască 

în detaliu diferitele regiuni ale țării, formând pentru 

dânsa un studiu practic de cea mai mare necesitate. 
„Regimentele de călărași, coprinzând în organizaţia 

lor mai multe judeţe, este necesar ca escadroanele,: 

cari -se. găsesc în “alte judeţe decât reședința re- 

.pimentului, să: aibă -cazarma escadronului : pentru 

cadrele. -permanente şi . toate . nevoile serviciului ; 
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cu modul acesta, comandantul de escadron şi ofiţerii 
vor putea să conducă unitatea ce o au sub comanda 
lor, | a 

Fiecare escadron teritorial să aibă un miez de ca- 
dre permanente compuse. dintr'un sergent-major, 1 
sergent-lurier, 4 sergenți, 8 brigadieri, 2 trompeţi şi 
44 Soldaţi cu caii lor, plus ro soldaţi fără cai pentru 
diferite servicii ale escadronului. 

In total am avea la un escadron teritorial Go cai 
şi 7O oameni. - | 

Dificultatea pentru cavaleria teritorială fiind caii, 
trebue neapărat ca remontarea cailor călăraşilor te- 
ritoriali să fie făcută, ca până la 1 Martie ale fiecă- 
rui ah, toţi caii recruţilor, cari urmează să se, con= 
centreze în primăvara anului, să fie. sosiți şi. distri- 
buiţi; fiindcă recruţii, cari urmează să se concen- 
treze, nu Sunt în stare să poată începe deodată și 
instrucţia pe jos şi călăria pe cai nedresaţi. Ei, în tim- 
pul concentrării primului an, să înveţe: călăria pe caii 
vechi ai cadrelor permanente; iar cadrele permanente 
să. dreseze remonţii recruţilor. 

„Recruţii cu caii lor să nu fie socotiți la mobilizare 
în efectivul escadroanelor, ci să rămâie toţi concen- 
traţi la reşedinţa regimentului în momentul intrării 
în campanie pentru: a li se completă instrucţia, for- 
mând escadronul de depozit al regimentului pentru 
completarea vacanţelor ivite la partea activă împreună 
cu prisosurile din celelalte contigente, dacă ar fi. - 

Escadroanele la mobilizare să nu se formeze decât: 
din cadrele permanente şi cele 3 contingente terito- 
riale, cari râmân disponibile: La regimentele. de călă- 
raşi, ar fi necesar ca organizaţia să fie pe ş escadroane, 

8
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din cari 4 să formeze regimentul activ al diviziei, 

iar escadronul“al ş-lea să serve pentru escorte, or-. 

donanţe şi alte multe servicii de cari au nevoe sta- 

+ele-majoare ale diviziilor, ale brigadelor, precum şi 

serviciile administrative: cu modul acesta nu s'ar 

scădea efectivele regimentelor active ale diviziilor, 

fiindcă este o adevărată nenorocire pentru cavaleria 

divizionară, care din primele zile ale operaţiunilor 

sale, efectivele se reduc foarte simțitor prin între- 

buinţarea oamenilor în serviciile de mai sus, încât 

regimentele rămân numai cu 3 escadroane. 

“Instrucţia călăraşilor. 'să se urmeze în. chipul ur- 

mător: 
“Intâiul contingent (recruţiii) să se concentreze pri- 

măvara pentru 90 de zile. 

„Contingentul al II-lea să se concentreze tot pri- 

măvara pentru. 30 zile, adică după “ce recruţii au îm- 

plinit 60 :zile de concentrare, pentru a mai repetă 

„instrucţia ce a dobândit în anul L-iu şi mai ales a-i 

„întări în călărie. 
“Toamna să se concentreze dela 20 August până 

la 29 Septembrie contingentele II şi. IV. 

Cu acest procedeu vom aveă mult mai multă in- 

-strucţiune în trupă și în dresarea' cailor, în raport cu 

ceea ce se face. 
Pentru  escadroanele, cari au reşedinţa în alte j ju- 

deţe, concentrarea de primăvară să se facă la reşe- 

dinţa escadronului sub direcţia căpitanului şi sub con- 

trolul şefului de divizion şi şefului de corp. 

- Numai toamna să se concentreze toate escadroa- 

nele la reşedinţa regimentului.
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Astăzi, regimentele de călăraşi au împărțit Oameni” 
din trupa teritorială în 3—.4 schimburi. 

Oamenii din fiecare schimb vin la reşedinţa regi- 
mentului, când toate escadroanele sunt în acelaş judeţ 
pentru a se inspectă starea cailor; iar, când esca- 
droanele sunt în alte judeţe, vin la reşedinţa esca- 
-dronului,. 

| 
Lucrurile se petrec după cum se expune mai jos. 
Oamenii din comunele cele mai depărtate ale jude- 

ţului au de parcurat în venire şi în ducere la comune 
peste 'roo kilom., unii dintrânșii ating chiar 1şo lilo- 
metri, A | | a 

„Ei sosesc de sâmbătă seara şi-poposesc pe la di- 
ferite gazde după marginea oraşului și a doua zi se 
prezintă la regiment pentru a li se inspectă caii, 

Parte din oameni sunt întrebuinţaţi în diferite cor: 
vezi fâră a face vreo instrucție, iar caii stau pripo=' 
niţi şi nemâncaţi prin curtea regimentului până la 
orele 3 sau 4 p. m. când li se dă drumul, 

Cei cari au .imai puţini kilometri se întorc” în 
“comunele :lor;.iar cei mai depărtaţi se reintorc la 
gazdele lor, unde stau până dimineaţa, când pornesc acasă, e i 

Neajunsurile ce decurg dela- modul cum se practică 
aceste :chemări sunt multe, atât în Sarcina oameni- 
lor, cât şi în sarcina cailor, şi anume: Oamenii cu . 

„distanțe mari și cu căi „grele de comunicaţie perd - 
aproape 3 zile și sunt expuşi la cheltueli mari atât 
pentru ei cât și, pentru cai; apoi, pentru cai mai 

„este un pericol de a contractă tot felul de boale, și 
mai ales morva, pentrucă cine poate garantă că graj-'
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durile sau coșarele de pe marginea oraşului nu sunt: 
contaminate de tot felul de boale şi cu modul acesta. 

se risică de a se introduce morva şi la caii perma- 
nenţi din cazarmă şi în comunele unde se întorc, 

fără să se poată şti origina de unde a provenit și: 
de aci decurge continuu reclamaţiuni, ale administra-. 

țiunii şi ale serviciului sanitar, că militarii sunt pro-- 
pagatorii morvei şi altor epidemii din ţară şi, pe lângă: 
acestea, se mai adaugă şi despăgubirile, ce se dau: 
pentru caii: morţi sau împuşcaţi. 

Cred că. mar fi rău ca şi pentru călăraşii teritoriali: 

să se fixeze în fiecare judeţ 3 sau 4 centre depăr- 
tate cel mult 25 kilometri “de. capitalele judeţelor,. 
unde duminicile să se concentreze la aceste centre 
oamenii teritoriali pentru a fi insepectaţi- şi a se face. 
2 sau 3 ore călărie; cu modul acesta, am avea 30—35 

şedinţe de călărie pe an, lucru ce ar mai întreţine“ 
această parte a instrucției, fiindcă. partea siabă a că-: 
lăraşilor teritoriali este călăria. 

Pentru ofiţerii escadronului: n'ar fi nicio greutate: 

a se. deplasa câţiva kilometri făcând instrucție | cu plu-. 
toanele lor, iar căpitanul ar putea în fiecare lună 

să-şi vadă pe rând escadronul. Ofițerii vor instrui: 
oamenii întocmai după cunmi se face și la companiile 
teritoriale şi S'ar scurtă cu mult distanţele ce au de; 

parcurat upii călăraşi de pe la marginea judeţelor,: 
având caii mai odihniţi . pentru a putea face călăria,. 
iar oamenii ar fi scutiţi de. cheltuelile dela gazdele 
de pe: marginea oraşelor şi caii. ocrotiţi de boale. . | 

„La. centrele alese pentru. aceste chemări, nu este: 
nevoe de inchirierea vreunui local,: „pentrucă „exerci
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ţuile nu vor dură decât maximum 3 ore şi se pot face 
pe câmpiile din marginea comunelor alese ca centre 
de adunare. a 

Pe timpul când câmpul este acoperit cu zăpadă, 
aceste chemări să fir suspendate, întocmai după cum 
este și la infanterie. 

Preţul remontei cailor să fie fixat Ja 500 lei după 
cum se plăteşte, actualmente, prin recipisele depuse. 

Misiile comisiunilor să se plătească, după cum s'a 
Propus, şi pentru cavaleria permanentă, şi astfel sar 
spori preţul cailor şi am aveă şi în călăraşii teritoriali 
-0 calitate mai bună de cai. | E 

Fiindcă dela un timp oarecare s'a admis o talie 
mai mică pentru cai, este nevoe ca şi harnaşamentul 
actual să fie studiat în scopul de a se uşură sarcina 
cailor la întreaga cavalerie. - , 

Greutatea ce o poartă un cal este prea mare în: 
raport cu calitatea și talia cailor ce atem, de 
unde decurg. multe neajunsuri, | : 
„La plutoanele afară din rânduri ale regimentelor să 

se prevadă personalul necesar administraţiunii şi gos- 
podăriei corpului de care se simte nevoe; fiindcă alt- 
mintrelea regimentele vor luă forţat oamenii, ce le 
Sunt necesari din efectivul combatanţilor, precum și 
caii: pentru oamenii ce intră în front, ca sergentul- 
adjutant, port-drapel etc., cari n'au cai bugetari; luân- 
-du-se din caii escadroanelor, 

Ofierii, la regimentele de cavalerie, trebue să atingă 
efectivele următoare: 

1. Şef de corp, . . 
I Ajutor, 
1 Şef de divizion,
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La un escadron : 

1 Căpitan, 
2 Ofiţeri cel puţin, 
Pentru regimentele permanente, 3 ofiţeri cel puţin,. 

fără a se mai detaşă niciunul, fiindcă deşi contează. 

mulți ofiţeri în' buget la regimente, însă nu sunt 

niciodată compleți la trupă, ci se găsesc detaşaţi în 

alte servicii. 
Propunerile emise pentru organizaţia cavaleriei, au 

fost fâcute după starea cum se găseşte actuala orga- 

nizaţie a cavaleriei, propunându-se modificările şi în-- 

" dreptările ce s'au crezut de cuviință. 
Numărul regimentelor este prea mare, ceeace ne: 

dă o organizaţie nu destul de puternică şi completă, 

"pentru a aveă regimentele bine formate: Ar fi mai 

nemerit să avem 6 regimente de roșiori pentru ca-: 

valeria de acoperământ şi câte 1 regiment de ca-- 

valerie de fiecare divizie, în total 15 regimente or- 

_ ganizate, în condiţiunile spuse mai sus: adică regi-: 

mentul. de roșiori pe 4 escadroane active şi unul per- 

manent de depozit, iar regimentele divizionare: pe 5. 

escadroane active. 
“Economiile, rezultate din desfiinţarea a 2 regimente, 

ar servi pentru consolidarea organizației celor 15. 

cari ar rămâne; asemenea S'ar puteă desființă escadronul 

de jandarmi din ași, iar divizionul de jandarmi din-- 

Bucureşti să se reducă la un escadron format dintrun. 

căpitan, 4 ofiţeri şi 160 cai. Economiile rezultate dela. 

aceste două reduceri: să servească tot la consolidarea: 

organizării celor 15. 
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ARTILERIA. — Artileria, precum este organizată, 
având în sarcina ei Ja mobilizare coloanele de muniții, 
se găseşte împovărată, cecace i-ar produce greutăţi 
la mobilizare. | 

Artileria trebue să fie gata ca să poată pleca cu 
cea mai mare ușurință împreună cu celelalte arme, 
şi pentruca să poată îndeplini această condiţiune, tre; 
buc să fie organizată, ca să nu aibă nici o piedică 
în timpul. mobilizării. 

Pentru a se ajunge la această soluţiune, nu trebue 
să fie împovărată cu alte servicii străine rolului ci, 
prin urmare, coloanele de muniții trebue să se ia 
din sarcina regimentelor de artilerie.. 

Organizația coloanelor de. muniții din timp 
de pace este o necesitate de prima linie. 

Coloanele de muniții sunt tot atât de. Necesare ca : 
şi pâinea zilnică a soldatului, de unde - urmează că 

„toţi aceia cari vor fi chemaţi să le conducă, să fie pe 
deplin iniţiați:în tot ce vor avea de indeplini în 
timpul campaniei. 

Constituirea coloanelor -de. muniții, după cum este 
făcută, va întâmpină greutăţi ; fiindcă cei hotăriţi să 
le organizeze nu. cunosc materialele, trăsutile, hamu- 
rile, cu un cuvânt tot ce intră îni compunerea . lor, 

„de aceea este foarte necesar ca din timp de pace să 
“se aibă un miez de pesonal cât de mic pentru 
fiecare coloană, care, prin. deprinderea zilnică a 
mânuirii tutulor obiectelor, să fie în perfectă „Cuno- 
ştință ca în timpul mobilizării, când-vor sosi oamenii 
ce trebue să încadreze coloanele de muniţiuni, să 
aibă cine: să-i instruiască în ceeace . au de fâcut, 

“mai cu seamă la coloanele de muniţiuni, unde,
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compunerea lor intră oameni proveniţi din toate 
armele. 

Pe lângă toate acestea, depozitarea trăsurilor şi ha-. 

murilor, timp îndelungat, fără să se mai poată îngriji, 
curăţi, repară şi întreţine, ar ajunge în stare ca în: 

ziua când vom deschide uşile remizelor pentru a le 
întrebuință să găsim vechituri stricate, fără să se 
poată întrebuinţă în scopul pentru care s'a inființat. 

Artileria uşurată de sarcina coloanelor de muniții, 

Sar putea organiză pe 9 baterii de regiment a câte 
4 tunuri bateria, aceasta pentru a aveă, dapă cum 
gic unii, mai multă mobilitate și ușurință în mane- 

vrarea bateriilor: și în conducerea tragerii de către co- 

" mandantul de baterie, fiindcă organizaţia bateriilor, 
cu tunurile de tragere repede, comportă un număr 
mai mare de trăsuri; însă această organizaţie prezintă, 
din punctul de vedere financiar, un spor prea mare 

_de cheltueli, în raport cu mijloacele țării şi mai ales 

cu numărul regimentelor ce ar trebui să avem. 
Pentru a Împăcâă aceste 2 cestiuni, S'ar putea -or- 

ganiză regimentele pe 6 baterii a 6 tunuri şi am avea 

în ambele cazuri tot numărul de 36 tunuri de fiecare 
regiment. (Generalul Bonal preconizează bateria a 6 
anuri), _ 

„ Cestiunea aceasta, aparţinând organizatorilor armei, 
rămâne ca să fie studiată. astfel, ca să împace şi re- 

sursele bugetare şi numărul de tunuri ce trebue să 
„aibă armata. 
"Pentru ca proporția artileriei să fie destul de puternică 
iaţă de infanterieși ca diviziile să oaibăla îndemână, tre- 

bue să se dea câte 2 regimente de fiecare divizie adică câte 
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1 regiment de fiecare brigadă de infanterie ; am avea 
atunci 16 regimente de artilerie pentru cele S$ divizii 

Şi un regiment pentru divizia 6-a, în total 17 regi- 
mente de artilerie. 

Incât priveşte. artileria de corp de armată, să se 
suprime, trecându-se între cele 17 regimente ce vor 
constitui artileria divizionară, fiindcă rolul ce ar pu- 

teă aveă în anumite cazuri de întrebuințare, este mai 

mic decât utilitatea ce se simte ca diviziile să aibă 
bine stabilită artileria lor. 

Corpul de armată în operaţiunile sale, dacă ar fi 
constituit pe 2 divizii, va aveă totdeauna 0 rezervă 
generală de o brigadă, în care va întră şi regimentul 
de artilerie al brigadei. 

În caz când corpul de armată ar fi constituit pe 3 

divizii, dânsul ar avea a. 3-a divizie cu toată antile- 

Tia la dispoziţie pentru a manevră cum ar găsi mai 

nemerit. | 
Bateriile de obuziere să st fornăeze în divizioane 

de 2 sau 3 baterii, după puterea financiară, dându-se 
câte unul fiecărei divizii. | 

„Pe lângă cele 17 regimente de artilerie mai este 
nevoe să avem.şi un divizion corp a parte de 3 ba- 
terii călăreţe pentru cavaleria strategică şi a regiment 

de artilerie pentru brigada de vânători, cari formează, 

„după cum S'a arătat, perdeaua strategică a țării, 

Aceste 2 artilerii impreună cu coloanele lor de 
"muniții să fie constituite cu efectivele de răsboiu în 

cai şi Oameni pentru a putea porni în 30 ore. 

Incă o cestiune, care, fâră nici o rațiune de utilitate 

«din punctul de vedere .militar, se mai găseşte dată în
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„Sarcina unor regimente de artilerie şi care produce. 
“multă încurcătură atât în comandament cât și în ad- 
ministraţie : 

«Sunt pompierii». | 
Folosul ce se 'crede că se trage din sarcina, care 

şi-a luat-o ministerul de răsboiu, este așa de neînsem- 
nat în raport cu neajunsurile, ce se produc actuale- 
lor regimente, încât cel mai bun lucru ar Îi ca să | 
se lase comunele să organizeze şi să întreţie pompi- 
erii, după cum vor crede -mai nemerit, fiindcă această 
institițiune, precum se găsește astăzi lasă de dorit din 
multe puncte de vedere, mai ales al „materialului,. care 
este “insuficient, uzat și "rămas înapoia pro-: 
gresului făcut în această privinţă. 
„Partea cea mai grea, care trebue avută în vedere 

-la mobilizarea artileriei, fiind caii; trebue ca în această 
privinţă să se cugete cu multă băgare de seamă ca 
în ziua mobilizării să nu ne trezim în imposibilitate: 
de a putea înhămă toate trăsurile artileriei. 

De aceea, trebue neapărat ca remonta artileriei să 
fie complet sosită la 1 Octomvrie ale fiecărui an 
pentru a se puteă dresă remonții “în timpul iernei şi 

„a-i socoti în primăvară la mobilizare. 
Aceeași dispoziție să se aplice artileriei, după cum 

S'a cerut şi. la cavalerie de a nu se: "permite remon- 
tarea cailor mai mici de 5 ani. 

Să se mai sporească, pe cât ijloacele bugetare vor 
permite, numărul cailor la baterii, pentru a se mic- - 

-şoră numărul cailor de rechiziţie, de cari vor avea 
nevoie, mai ales la regimentele cari sunt în regiunile 
lipsite «de cai. | 
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ESCADROANELE DE TREN au sârcina de a 
contribui la mișcarea și transportarea materialelor ne- 
cesare armatei, formând toate convoiurile, precum Şi. 
ambulanţele unităților mari. 

Toate aceste, însărcinări constituesc o parte destul 
de însemnată pentru ca şi escadroanele de tren să 
aibă o organizaţie bine stabilită, a îndeplini serviciile 
la cari vor fi chemate în timpul 'operaţiunilor. Aşă 
cum Sunt organizate, cu mijloacele cari li se pun la 
dispoziţie din timp de pace, şi constituirea lor în tim= 
pul mobilizării, lasă de dorit şi formarea lor are să 

" întâmpine: greutăţi destul de însemnate. 

“Constituirea escadroanelor nu. se. bazează decât 
pe mijloace improvizate ce le. sunt fixate în zilele de 
mobilizare. 

Aşa de exemplu un escadron oarecare al unui corp 
de. armată trebue să formeze ș coloane cu un număr 
de aproape 3.000 de cai şi de peste ş.000 de c oameni 

„având 600 de trăsuri.: e 

„Cele cinci coloane sunt puse fiecare sub comanda 
„unui Ofiţer şi câteva dintr'aceste coloane vor fi co- 

mandate de ofiţeri de rezervă, cari, chemaţi în mo- 
mentul intrării în campanie, 722 cunosc niciun ele- 
înent din compunerea coloanei ce aresă comande. - 

Unitatea escadronului scapă cu desăvârşire din mâna. 
comandantului de escadron, care nu va putea să mai 

” exercite niciun control de. comandament şi admini- 
straie a unitâţii sale şi nici nu va fi în stare să or- 

ganizeze escadronul având un număr atât de mare 

de cai şi oameni, cei dintâi proveniţi -numai din re-
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-chizițiuni, iar cei de al doilea din elemente din alte 
-arme, fiindcă constituirea miezului escadronului în 
timp de pace este foarte mic.. 

Caii, cari constituesc escadronul, se găsesc în con- 
dițiuni ce nu corespund serviciului, fiindcă sunt daţi 
din. acei cari nu mai pot face serviciu în trupele că- 
lări şi, afară de aceasta, efectivul cailor în timp de 
pace este așă de mic, încât nu contează în raport cu 
efectivul de răsboiu; asemenea şi hamurile, ce po- 
'sedă un escadron, nu sunt în deajuns ca să se poată 
“înhămă toate trăsurile. | 

Ar. fi de dorit, pe cât va fi posibil, să se deă și 
acestor unităţi o organizaţie definită ca să poată cu 
înlesnire. să se constitue în condițiuni de a puteă sa- 
Tisface cerinţele ce vor aveă de indeplinit şi, pentru 
ca să se poată ajunge la această condiţiune, este mult 
mai ușor ca fiecare divizie să aibă escadronul său 
“Organizat, cu efectivele în cai și oameni bine înca- 
«drate în mâinele personalului .ce. va aveă sâ-l con- 
ducă, şi câte un escadron de fiecare corp de armată. 

Să se precizeze în instrucţiunile ministeriale ca să 
„mu se mai înscrie, pe tabelele de rechiziţie ale esca- 
-droanelor de tren, cai mai mici de 1m. 48mm. mini- 
mum, fiindcă comisiunile de recensământ al cailor 
trec tot felul de cai, dintre cari mulţi nu se vor puteă 
înhămă din cauza micimii taliei şi a imposibilității de a: 
trage trăsurile; şi, pe lângă aceasta, nici hamurile, ce. 
se posed, nu se vor potrivi pe dânşii. 

Să se determine aprovizionarea -sau .rechiziţionarea 
felului . de hamuri ce mai trebue până la comple- 
“tarea lor, pentrucă diferenţa între ceeace posedă un 
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escadron și ce mai trebue până la complet este sim-- 
ţitoare. 

Să se imprime pe fiecare trăsură greutatea în ki- 
lograme cât se poate încărcă, fiindcă în general în-- 
cărcarea se face totdeauna peste măsură de mare, 
ceeace produce stricarea trăsurilor și imposibilitatea: 
tracțiunii. | 

Comandanții coloanelor şi cei ce le. vor avea în: 
serviciu să ştie în mod precis că peste greutăţile în-. . 
semnate nu se poate depăși încărcătura. 

Cu un cuvânt, cestiunea organizării escadroanelor: 
de tren, fiind complexă, merită un studiu serios şi. 
bine chibzuit, fiindcă constituirea lor numai cu cifre, 
așteptând să se trimeaţă din diferite direcţiuni ele-- 
mentele și obiectele necesare acestor escadroane, nu 
ajng a rezvolvi constituirea lor în mod hotărit pentru: 
a corespunde așteptărilor organizaţiei, ce li se dă din. 
diferitele birouri, de unde a pornit formarea !or. 

* 
* * 

GENIUL. — Organizaţia actuală a geniului este ță-- 
cută după pure vechi ale armatei franceze și: 
belgiene. Se 
După cum sunt org anizate, regimentele de . geniu: 

nu mai put corespunde necesităţii „timpului, pentrucă: 
în campanie: nu pot avea nicio ființă -de unitate! de 
regiment; astfel că din prima zi a începerii opera-: 
ţiunilor de răsboiu, batalioanele au-să fie împărţite: 
pe la diferitele: divizii, ba uneori chiar companiile ale: 
aceluiaşi batalion, ay. să fie despărțite de. batalioane;
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flindcă umărul batalioanelor nu corespunde numă- 
rului diviziilor ce avem. | 

De unde urmează că comandanții regimentelor de 
geniu și ajutoarele lor nu vor puteâ avea nicio ac- 
ţiune de comandament şi administraţie asupra _regi- 
mentelor, dându-li-se alte însărcinări în timpul mo- 
bilizării şi ale campaniei. 

Pentru ca această armă să poată corespunde - sco- 
pului necesităţii, trebue să avem de fiecare ! divizie 
câte un batalion, corp a parte, coprinzând 3 companii 
«de săpători-minari şi o companie cu 2 secţii de te- 
legraf.şi telefon şi o secţie de automobile şi cicliști. 

Această din urmă- companie va servi pehtru co= 
respondenţă şi comunicație între corpul 'de armată, 
divizii şi brigade, purtând numele de companie de 
«corespondență şi comunicaţie. 

Pe: lângă aceste batalioane ale: diviziilor, mai este 
“nevoe de un batalion de căi ferate, un batalion de 
pontonieri şi o companie de aerostaţie, corp a parte, 
Organizată cu toate necesariile pentru a puteă înde- 

„plin acest serviciu. 
Aceste doiă batalioane, împreună cu: compania de 

„aerostaţie, să fie la dispoziția generalului de căpetenie 
pentru a le întrebuință pe teatrul. de operaţie acolo 
unde va fi nevoe; iar în timp de pace la dispoziţia 
marelui stat-major. . Se Si 

Cu modul acestă, organizaţia geniului ar. corespunde, 
“scopului pentru care este creat. 

A se'crede că triipele de infanterie pot fi intrebu- 
inţate mereu pentru fortificarea: pozițiunilor de „Pe 
“câmpul de bâtae, este o greşeală. 

Trupele de infanterie se pot întrebuință „în unele 
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cazuri, când se găsesc în afara zonei de luptă, adică 
atunci când dispun de timp pentru a putea lucră, fără 
a fi întrebuințate imediat în luptă. 

Infanteria, executând marşurile, luptând mereu și 
făcând serviciuri de avanposturi, îi rămâne prea puţin 

„timp disponibil pentru odihnă, ca să mai poată fi în- 
trebuințată şi la lucrări de fortificaţie. 

Cel mult, i se poate cere să construiască mici 
adăposturi, ce i-ar servi în diferitele situaţiuni în: care 
Sar găsi, | 

De unde urmează, că trupele de geniu sunt. nca- 
părat folositoare diviziilor, pentru ca să le aibă la 
dispoziţie pentru lucrările de fortificaţie ale câmpului 
de bătae, întărirea obstacolelor şi reparaţiunile căilor 
de comunicaţie. 
-. Tot după tipurile luate. din armatele străine, există 

„serviciile de geniu pe la corpurile de armată. 
Aceste servicii nu mai au nicio rațiune de a aveă 

fiinţă, pentrucă costă peste măsură de mult în raport 
cu ceeace au de îndeplinit. .Ex.: un serviciu de geniu 
deia un corp de armată oarecare, a. avut întrebuin- 
ţări de vreo 25.000 lei, iar personalul său costă anual - 
peste 100.000 lei. 

» Corpurile de trupă sunt capabile de a întreţine sin-- 
gure localurile ce le au, fără'să mai aibă nevoe de 
ajutorul sau sprijinul serviciilor de geniu, . 

In locul serviciilor de geniu cari S'ar desfiinţi, să 
se înființeze în București un serviciu central de geniu 
direct sub ordinele ministerului de răsboiu, cu un 

personal anumit, care să aibă construcţiunile noui, 
transformările radicale de localuri, adăogirile sau în- 

>
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locuirile la diferitele construcțiuni, precum şi repara- 
țiunile importante pentru întreaga ţară. 

- Personalul acestui serviciu, să fie recrutat din ofi- 
ţerii cari provin din geniu şi cari, din diferite cauze 
sau motive, renunță de a: mai figură în cadrele arma- 

tei, fixându-li-se, din epocă în epocă, câte o gradaţi- 
une de soldă. Ei nu vor mai fi între ofițerii com- 

batanţi ci vor formă un corp aparte de ingineri mi- 
Jitari. | 

Cu modul acesta se va avea stabilitate și conti- 

nuitate în lucrări, având oameni, cari vor fi în curent 

cu toate lucrările de construcţiuni ale armatei întregi, 

şi am scăpă de o mulţime de pagube, cari se pro- 
duc prin practica ce o fac cei cari trec vremelniceşte: 
prin “serviciile de geniu. | 
Pentru a se curmă rivalitatea şi discuţia, ce există 

între ofiţerii celorlalte arme şi arma geniului în pri-: 
vinţa înaintărilor, lucru ce se vede zilnic tratat prin 

tot felul de scrieri, ar fi bine ca anuarul ofiţerilor de: 

geniu să fie desfiinţat şi toți ofiţerii, cari coprinde ac-- 
tualmente acest anuar, să fie trecuți, la vechimea lor, 

în anuarul ofiţerilor de intanterie; şi am aveă îna-- 

intările tuturor ofiţerilor din trupele pedestre făcute: 
după aceeaşi normă şi în spiritul -legii de înaintare. 

“Toţi căpitanii vor depune examenul înaintea comi-- 

siunilor examinatoare de infanterie, iar. ofiţerii supe-. 
riori să fie clasăţi toţi pe un singur tablou, fâră a'se: - 

mai avea tablouri deosebite. pentru infanterie și geniu... 
Din. cele expuse, rezultă că geniul nu mai formează. 

o armă.aparte și: prin urmare această numire.n'ar mai: 

fi proprie în raport cu 'organizaţia. ce se propunc;. 

aşă dar cele 9 batalioane. vor purtă numirea: de ba- 
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talioane de sapători-minari, având aceeaş uniformă ca 

infanteria, cu o mică distincţiune, care le-at deosebi de. 

trupele de infanterie. 
„Fiecare divizie-ar ave batalionul său de săpători- 
minari, după cum S'a spus. 

Această organizaţie a geniului pe divizii, este foarte 

necesară pentrucă în Starea actuală, cum se găsesc 
organizate regimentele de geniu, nu vor putea cores- 
punde nevoilor, şi fracţionarea regimentelor în uni=. 
tăţi neconstituite cu administrația în sarcina directă 

„a ofiţerilor, ce vor fi ataşaţi pe la diferite divizii, va 
da rezultate foarte rele în ceeace priveşte bunul 
traiu și îngrijirea companiilor trimise în atâtea di- 
recţii, având comandamentul regimentului atât de de- 
părtat. _ 

In privinţa garnizonării batalioanelor de săpători-. 
minari, pot fi cazarmate în localurile actuale ale re- 
gimentelor de geniu: 

2 sau 3 batalioane în cazarma regimentului 1 geniu ; 
3 batalioane în cazarma regimentului 2 geniu. = 

Ar urmă să se găsească localuri numai pentru 3 
sau 4 batalioane. | 

Batalionul: de drum de fier să fie cazarmat în lo: 
calurile de pe linia de centură a cetăţii Bucureşti, 
„unde, are ocazia a-şi: face practica serviciului ce are, 
având la dispoziţia sa toată linia de centură ; iar nu 
ca acum când batalionul de drum de fier stă în ca- 

zarmă, iar serviciul de pe linia de centură îl face ba- 
talionul de geniu de cetate, a cărui menire este cu 
totul alta. | , 

Batalionul de pontonieri să fie cazarmat la Brăila,. 
Compania -de aerostaţie, fiind o creaţiune nouă, i 

9
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se va procură toate mijloacele ca să poată îndeplini 

scopul pentru care s'a înființat. 
In timpul mobilizării, batalioanele de săpători- mi- 

nari vor plecă fiecare la divizia căreia aparţine. 
Când mijloacele financiare ale ţării vor permite, 

atunci se poate instală fiecare batalion de săpători- 
minari la divizia .lui. 

In general, materialele ce- trebue sâ posede toate 
companiile de săpători-minari, precum şi compania de 
acrostaţie, urmează să se completeze în sensul de 

a se aveă aparate radiotelegrafice, aparate fotoelec- 
trice, baloane, automobile, precum şi orice invenţiune 

care -sa mai creat în sensul de a putea înlesni ope- 
“rațiunile armatei sub toate rapoartele. 

CETĂȚILE.— Cetatea București şi regiunea întă- 
rită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, pentru care s'a chel- 
tuit destule sume, reclamă completarea unor lucrări, 
cari au rămas încă neefectuate, precum şi comple- 
tarea unor părţi din armament si muniţiuni. | 

Aceste cestiuni trebue avute neapărat sub ochi, 
pentru a se completă treptat, după an anumit 
Program, în [iecare an, cu cdle o parie, căutân- 

du-se resursele necesare. . , a 
Pe lângă aceste necesităţi, trebue avut în vedere şi 

organizaţia trupelor ce sunt chemate a deservi aceste - 
cetăţi; trebue întâi bine organizată artileria de cetate; 

destinată a mânui materialul din forturi, apoi trupele
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-de asediu, destinate a mânui materialul mobil pentru 
diferitele linii de apărare. - o o 

Organizaţia acestor trupe din urmă este cu atât 
“mai necesară, cu cât sunt trebuincioase și în Upera- 
“ţia armatei active, pentrucă în timpul campaniei pot 
fi transportate pe teatrul de operaţiuni cu parcul de 
asediu, care ar servi la învestirea cetăților. o 

Pe lângă aceste trupe, cetăţile mai au nevoe şi de 
trupe de sapători-minari, care asemenea trebue să fie: 
proporționale cu necesitatea acestor cetăţi. | 
"Cetățile nu pot fi apărate. numai de trupele ce se 

-enumărară mai sus, ele au nevoe și de infanterie; 
aşa dar trupele din a II-a linie, formate. din cele 34 
batalioane, despre care s'a vorbit în capitolele prece- 
dente trebue exercitate cu ocazia concentrărilor -de 
toamnă, în operaţiile de manevră, cu trupele cetăţi- 
lor. În fiecare toamnă, când se concentrează trupele 
din a II-a linie pentru zilele propuse, să se trimeată 
cetăților, pentru a combină problemele de exercițiu, 
ce au de efectuat în apărarea. lor; iar nu cum se 
practică astăzi cu batalioanele de miliții, cari, în loc 
Să se trimită a face exerciţii la cetăţi, se înregimen- 
tează la regimentele de infanterie pe timpul ma- 
'nevrelor. | 

Teritoriul ţării are, în ariume părţi ale frontierei, 
puncte slabe, cari vor trebui repede întărite prin. lu- 
-crări de fortificaţie chiar din timpul zilelor de mobili- 
zare ; aşa dar, aceste puncte trebue studiate şi cunoscute 
cu toată siguranța, hotărându-se din timp de pace anume 
lucrările ce trebue executate, luându-se măsuriie, prin 
:studiile preparate ca să se poată întrebuința la, lucru şi . 

7
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populația de prinprejurul acestor: puncte, sub direc- 
ţia trupelor ce se vor trimite pentru execuţie. 

Cu acest sistem trupele şi ofiţerii vor cunoaşte, în: 

momentul plecării, scopul pentru care sunt trimise și:. 
ceeace au de executat după planurile date. 

. : * %* | 

MARINA ȘI FLOTILA. — Un stat a cărui fron-. 
tieră sudică este limitată cu un obstacol atât de im- 
portant ca Dunărea, i se impune de drept, să aibă 
organizată paza și chiar apărarea acestei frontiere;. 
prin urmare, organizaţia serviciului fluvial militar are: 
partea ei de însemnătate. 

Deşi în timpii din urmă ideile. sub. acest raport au: 
fost. împărţite, încât unii pretindeau că flotila militară. 
pe Dunăre n'are rațiune să existe, cred că se comite 
O eroare a se lăsă: această frontieră. fâră să aibă o. 
floulă militară destul de bună. 

Intradevăr nu trebue. împinsă această cestiune ca. 
să ajungem la o dezvoltare atât de mare, încât să treacă: 
peste: puterile noastre financiare şi peste limita absolută: 
necesară scopului ce ar aveă de e îndeplinit O ase-.. 
menea flotilă. 

- Insă trebue neapărat să avem o flotilă militară,. 
4 

timpul campaniei, sprijinind cu succes operaţiunile ar- 
matei de pe uscat. 

bine Organizată, ca .să poată aduce foloasele ei în: 

Pe Marea- Neagră trebue organizată o diviziune de: 
mare, capabilă să apere şi- să împiedice, pe cât: va fi 
“posibil, atacarea coastei: estică: a teritoriului național, 
pentrucă armata de pe uscat, chemată să opereze pe 
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teritoriul diviziei a g-a, ar fi totdeauna expusă la griji 
mari şi la amenințări serioase în operaţiunile ei. 

Afară de aceasta, divizia de mare ar mai avei ro- 
lul de a împiedică toate operaţiunile vrăjmașului, cari 
le-ar. întreprinde în porturile sale, pentru a se apro- 
vizionă cu. tot felul de resurse şi mai ales de a-l îm- 
piedică să facă incursiuni pe coastele teritoriului, 

Divizia de mare nu trebue împinsă în dezvoltarea 
"ŞI organizaţia ei decât până la limitele raţionale ce 
ne-ar permite starea financiară şi în vederea vrăjma- 
şului cu care probabil vom avea de luptat. 
„Portul Constanţa, pentru care sa cheltuit sume 
foarte însemnate, fără o diviziune de mare, ar fi ame- 
ninţat să fie distrus în căteva ore, chiar din primele. - 
zile ale. răsboiului. Ana 

Atât flotila militară cât şi divizia de rare pot 
avea un mare sprijin în flotila şi marina comercială, 
fiindcă. aceste. vase pot servi pentru tot felul de tran- 
sporturi şi aprovizionări în cursul unui răsboiu, unele 
„din ele pot fi chiar armate; de aceea este de mare 
trebuință ca, în .planul de mobilizare al trupelor de 
pe apă, să se prevadă toate măsurile cari sunt tre- 
buincioase. în legătura ce trebue să aibă în timpul 
campaniei aceste flotile și marine; de unde urmează 
că din timp de pace studiul acesta trebue făcut cu multă 
îngrijire şi completat, ca, în momentul intrării în | 
campanie, să nu ne rămâie decât. execuţiunea repede 
şi fără întârziere a oricărei măsuri ce vom .aveâ de 
întreprins.
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* PULBERARIA, PYROTEHNIA ȘI ARSENALUL. 
— “Armata, îndată ce a tost constituită şi organizată, . 

ca să corespunză cerinţelor şi aşteptărilor ţării nu 
rămâne decât a o armă, procurându-i toate maşi-- 

nele şi uneltele de care are nevoie, întrebuințându-le 

ca să se tragă cele mai mari foloase, și păstrate în. 

timp de pace, în așa condițiuni, încât în timp de: 

râsboiu să ne putem folosi. cu succes, având la în- 
demână cu prisosință toate munițiunile gata şi fabri-. 

cate în bune condițiuni şi uşor de transportat. 

Ca să ajungem cu înlesnire 'a îndeplini aceste con- 
dițiuni, trebue ca stabilimentele, cari au în sarcina: 

lor fabricarea acestor materiale şi muniţiuni, să fie 

organizate în măsură de-a puteă produce ce li sar: 
cere, fâră să întâmpine întârzieri sau lipsuri pentru 
efectivele de răsboiu, calculându-se consumaţia ce s'ar: 

face în timpul operaţiunilor, ca săâ fie în stare să le: 
înlocuiască tără întârziere sau întrerupere, astfel: 

Pulberăria Armatei să nu înceteze, în dezvoltarea: 

şi organizaţia ei, ca să aibă mașinile şi toate ingre- 

dientcle în cantităţi suficiente, pentruca să fabrice- 
pulberile necesare, precum: fulmicotonul, acidul sul- | 
furic, acidul azotic şi eterul sulfuric; încât armata să: 

nu aibă nicio grijă: 
Să aibă magazii construite în bune condițiuni de a- 

păstră cât mai mult timp pulberile fabricate, “fiindcă 
se' ştie că pulberile fâră fum. lasă de dorit când nu: 

sunt păstrate în condițiuni ezceleute. o 
Pirotechnia Armatei. — Deşi se găseşte. în bune: 
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condițiuni, cu toate acestea trebue să progreseze ne-. 

încetat ca să aibă complet toate instalaţiunile, putând 
fabrică toată munițiunea necesară în cele mai les- 

nicioase condițiuni, fără ca să întâmpine nici cea mai 

mică greutate. | 
Fiindcă stocul de muniţiuni, ce trebue avut și fa-. 

bricat, este mare, cestiunea cea mai principală este de 
a se avea magazii suficiente şi construite în aşa con- 
diţiuni, ca conservarea muniției să fie garantată din 
toate punctele de vedere, și mai ales accesul pentru . 
încărcarea muniției dela diferitele magazii să fie ușor, 
ca să nu producă nicio întârziere sau greutate la 
încărcare sau descărcare, de unde urmează. ca depo- 
zitul de muniţiuni să aibă construite linii ferate şi 
şosele de comunicaţie, pentruca manevrarea vagoa- 
nelor să fie cât se poate de lesnicioasă, deschizându- -se 
mai multe porţi de intrare în depozit pentruca in- 
trarea şi eşirea vagoanelor să nu se facă numai pe 
aceeaşi intrare. Porțiunea de teren, care ocupă astăzi 
depozitul de muniţiuni, în curând n'are să mai fie 
suficient pentru a coprinde toate magaziile, ce va 
fi nevoe a se mai construi; așa dar, trebue gândit 
şi la necesitatea înființării unui alt depozit, alegân- 
du-se terenul propriu pentru-asemenea instalaţiuni. 
„Este o greşeală de a se depozită toată muniţia în- 

tr'un Singur loc; cel mai bun şi lesnicios sistem ar 
fica fiecare divize să aibă depozitele sale de muniţiuni, 
dacă nu pentru toată, cel puţin pentru prima perioadă 
a campaniei. 

Arsenalul de Construcțiuni. — După cum este 
Organizat, poate să îndeplinească în bune condițiuni 
aproape mai toate cerinţele armatei; prin urmare,
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dacă şi acest stabiliment s'ar îndrumă în: aceleași di- 
recţii, după cum 'S'a spus pentru pulberărie şi piro- 
technie, ar putea face față la tot ce i S'ar cere, 

Pentru ca aceste stabilimente militare să poată da 
roadele ce trebue să se obţie dela ele, este nevoe 
ca să fie mereu ocupate de a produce singure 
toate confecțiunile și fabricațiunile ce sunt me- 
mite să dea; prin urmare, trebue puse în condiţi- 
uni, încât să fie capabile de a face faţă la orice ce- 

„rinţă, procurându-le mijloacele de a execută trebuin- 
„şele armatei, încetându-se cu sistemul de a tot co- 
mandă în străinătate lucrurile, pe care stabilimentele 
noastre sunt și ar fi în stare să producă, pen- 
trucă cu acest sistem producem neajunsuri foarte 
mari : fiindcă pe de. o parte stabilimentele 7”a2 oca- 

„aie de a se deprinde cu lucrările, cari li sar 
puteă cere într'un moment de mare nevoe, atunci 
când n'am mai putea face. comenzi peste frontieră ; 
pe urmă, se înstreinează o mulţime de bani, cari ar 
rămâne în: consumaţia interioară a țării pentru a pro- 
cură de lucru populaţiunii cu meserii. 
„„ Această parte a populaţiunii, dispărând zilnic, nu o 
vom mai putea găsi în ziua când 'ne va trebui. 

Cu sistemul de a comandă în străinătate până şi 
obiectele ' pe care aceste stabilimente sunt în stare - - 
să le fabrice, nu putem să ajungem decât la o sin- 
gură concluziune;, la aceea de-a se zice căr de 
vreme ce nu li se dă confecţiunea. obiectelor de cari 

avem nevoe şi nu se prepară din timp de pace ca 

să ne puteri folosi-de ele atunci cârid vom avea cea 
mai mare nevoe, nu rămâne. decât să le desființăm 

şi sumele ce se cheltuesc cu întreţinerei lor să le între- 
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buinţăm pentru acoperirea altor nevoi ale armatei ; 
dar aceasta, neputându-se face sub nici un cuvânt, 
alunci datoria ne impune și ne comandă, să le 
Organizăim, ca să poală satisface trebuinţele ar- 
maiei în orice împrejurări ne' vom găsi şi mai 
ales în timpul campaniei. 
„Şi aci este cazul de a se“ propune ca toți ofiţerii 
cari vor fi întrebuinţaţi pentru conducerea tutulor sta- | 
bilimentelor militare, să formeze corpul : inginerilor. 
militari, cari vor avei în atribuţiunile lor cestiunile 

“1echnice şi ştiinţifice. 
Cu modul acesta, vom aveă stabilitate şi continui- 

tate în toate cestiunile, cari inlănţuesc întregul mers 
al tuturor lucrărilor. . N 

Schimbările dese ale ofiţerilor, din capul acestor 
stabilimente nu pot fi decât vătămătoare bunului mers 
al unor servicii atât de delicate, cari reclamă o cu- 
noştinţă perfectă până în cele mai mici detalii, 

Schimbările dese, ce se produc în capul acestor 
stabilimente, nu pot fi decât păgubitoare însuși buge- 
tului statului. . 

„* i 

STATUL MAJOR. AL. ARMATEI. — Este. servi- 
ciul de cea mai mare importanţă, pe care o armată 
trebue să-l aibi preparat, organizat și formal; 
încât să fie în stare să iîmbrățişeze, prin- capacita- 
tea şi valoarea lui militară, -toate serviciile ce va aveă 
de îndeplinit pe lângă marile comandamente cari con- 
duc armata. 

„Educaţiunea şi instrucțiunea statului-major formează
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adevărata făclie, care va lumină drumurile şi locurile 

unde operaţiunile armatei vor avea loc. 
Capacitatea .statului-major în răsboaele viitoare va 

fi punctul hotăritor care va determină succesul sau ne- . 
succesul campaniei ; fiindcă dela- studiile pregătitoare, 
“ce vor fi îndeplinite în timp de pace, . dela prepara- 
țiunea tutulor cestiunilor de organizare şi mobilizare, 

„_dela prevederile administrative, precum şi dela stu- 
diul tutulor cestiunilor până în cele mai mici detalii 
cari intră în compunerea armatelor, depinde valoarea 
unei armate; prin urmare, toată ştiinţa răsboiului, în 
conducerea lui cu sorţi de isbândă, este concentrată 

în valoarea ofiţerilor de stat-major ce va avea o 
armată, 

Ofiţerul de stat-major, pe lângă condiţiunile de o 
instrucţie solidă asupra cunoștințelor ce i se cere, îi 

„trebue şi o practică în serviciul corpurilor de trupă, ca 
să poată fi la curent, în mod real, cu mersul și execu- 
iunea serviciilor ce se îndeplinesc în toate unităţile. 

- Un ofiţer de stat-major, nu poate fi considerat pe 
deplin format şi preparat pentru delicatele și .grelele” 
însărcinări, decât numai atunci când toate cestiunile 
militare îi vor fi cunoscute; încât niciuna să nu-i 

cauzeze nici cea mai mică şovăire în dispoziţiunile 
cari. va fi chemat să. conceapă, pentrucă, dacă nu le 
posedă, nu va putea avea hotărirea şi siguranţa, în 
măsurile ce ar voi să întreprindă. 

” Calitățile morale, ce se cer unui: ofiţer de stat-ma- 

jor, formează fondul valorii lui personale, de unde 
istituțiunea va puteă trage  foloasele ce-i. sunt tre- 
buincioase, 
„Ofiţerul de stat-major trebue să fie: inteligent, ho-   
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tărit, prevăzător până în cele mai mici detalii, mun- 
citor, fără preget, devotat până la abnegaţiune, îndu- 
Tător, pâtruns că dela conștiința pusă în lucrările: 
sale depinde soarta evecuțiunii, zelos de a se distinge 
a se luptă ȘI a învinge; cu .un cuvânt, ofiţerul de 
stat-major trebue. să fe un adevărat om de caracter, 
această calitate formează baza adevăratului ofiţer de 
stat-major. . 

Să examinăm această cestiune desbrăcaţi de orice 
“corisideraţiune subiectivă sub raportul persoanelor 
sau sub raportul serviciului de stat-major, şi să 
O discutăm numai din. punctul de vederc al dntere- 
sului armatei.şi vom vedeă că ofiţerii de stat-ma: 
jor nu sunt în mare parte destul de formaţi şi pre- 
Sătiţi pentru cerințele rolului” ce vor avea de. înde- 
plinit. 

Un tânăr ofiţer, ieșit din şcolile: militare, după ce 
a. petrecut câtvă timp în corpurile de trupă în -pri- 
mii ani ai tinereţii, ocupat în mare parte cu agre- 

mentele vârstei, nu poate. prinde firul carierei cu des 
tulă pătrundere și prevedere. 

Această stare psihologică este naturală și inerentă 
tinereţii oricărui om, abiă. intrat pe marea scenă a 
lumii, îmbrăţisând starea socială în- care trăeşte. 

După câţivă ani .se prezintă ca candidat la: școala: 
superioară de răsboiu pe care o urmează 2 ani; după . 

„terminarea şcoalei este trimis a îndeplini stagiul la 
marele stat-major şi. .pe la diferite arme; de .multe 

ori acest stagiu se face numai prin detașare, căruia 
ofițerul nu-i. acordă importanţa . ce O are pentru do- 
bândirea cunoștințelor ce-i sunt folositoare. . 
După indeplinirea - acestei tormalităţi, se trimit:
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prin diferite biurouri ale comandamentelor sau. ale 
statului-major, de unde iese din timp în timp pentru 
a merge vremelniceşte în corpurile de trupă. 

In tot timpul cât ofiţerul de stat major își petrece 
“viaţa în aceste birouri, își consumă mare parte din 
vreme cu verificări și întocmiri de situaţii, cu expe- 
dieri de ordine şi dispoziţiuni, cari le-ar putea inde- 
plini oricare arhivar civil, sau cu alte lucrări, cari 
ies din cadrul lucrărilor curat militare, şi de aceea 

mulți din ofiţerii viguroși, inteligenţi și zeloși, ajung 

a se deprinde cu această viaţă comodă încât servi- 
ciul la trupă îl consideră împovărător şi. neplăcut, 
transformându-se astfel întrun om molatec, pierzând 

vigoarea, nedorind a-și. deranjă viaţa regulată a bi- 

-zoului, fugind de arșiţa soarelui, de praful drumului şi 

«de ploaia cerului, lucru ce în mare parte se întâm- 
plă din greşita întrebuințare a acestor ofiţeri. 

Prin şederea îndelungată în biurourile enumâărate, 

ofiţerii de stât-major, pe lângă că pierd în parte ca- 

lităţile inerente. temperamentului şi caracterului mili- 

“tar, dispun de un timp relativ comod, care le per- 
mite a se: Ocupă de orice cestiune, ce le convin să 
rateze părăsind in mare parte cestiunile de domeniul 

curat. militar, întreprinzând discuţiuni critice asupra 
unor subiecte, cari de multe ori, în loc să fie folo- 

„Sitoare instituțiunii, nu produc alt efect decât a pro- 

_Yocă un antagonism periculos, care vine să se inter= 
pună între dânşii şi restul ofiţerilor armatei şi de 

“multe ori îl imping atât de departe, încât ajunge a 
da naştere la sciziuni periculoase chiar în sânul. ce- 

„lor ce au absolvit şcoala de răsboiu. II RI 

. Această cestiune îşi are origina 'în sistemul ce - 'se 
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practică cu diferenţiarea ofiţerilor, prin acordarea de 
brevete, dând loc la formări de grupe intocmite pe 
caste de intelect moral; însăși legea de stat major 
introduce aceste diferenţiări în două grupe, unii în 
viruutea art. 12 şi alţii în baza art 15, diferenţiare; 
care adese-ori nu poate da rezultate sigure și drepte 
în momentul părăsirii şcoalei, şi răul acesta nu -se 
oprește numai aci, fiindcă în urmă se procedează la 
o nouă diferenţiare chiar a 'acelor coprinși în art, 12 
prin brevetarea unora şi declasarea altora. 

Cu modul acesta se formează 3 caste de intelecţi, 
proveniţi toţi din acelaş isvor, cari sunt într'o con- 
tinuă luptă de rivalitate. şi invidie, căutând a se. 
depreciă unii pe alţii. 

* Această stare de lucruri produce o adevărată neno- 
rocire din punctul de vedere moral al ofițerilor şi 
chiar din punctul de vedere al intereselor armatei. 

Rezultatul consecințelor acestei situațiuni va avea | 
efectul său dureros tocmai în ziua când vom aveă 
nevoe de întruparea. forțelor morale ale tutulor ele- 
mentelor cari constitue armata. 

Aceasta este în trăsură generală realitatea lucruri- 
lor de: astăzi. 

In toate armatele, 'candidaţii pentru şcoala superi- 
oare de răsboiu se - aleg dintre ofiţerii tineri pentru 
următoarele consideraţiuni: 
J. Pentrucă numai până la o vârstă oarecare un om 

se poate angajă cu folos la o muncă grea, precuni 
este aceea dintr'o şcoală superioară de răsboiu. .  * 
„2. Fiindcă dacă elementele eşite din şcoala supe- 

! 

rioară de răsboiu sunt prea înaintate în vârstă, ser- - 
viciul de stat-major ru poate să tragă un folos mai
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îndelungat din cauza vârstei, pentrucă este ştiut că ab- 

solvenţii școalei superioare de răsboiu trebue să facă: 
diferite. stagii necesare pentru formarea lor ca ofiţer 
«de stat-major ; aşa dar, vârsta prea înaintată a ofiţe- 

rilor, ce vor trece prin şcoala superioară .de răsboiu, 
“va fi o piedică pentru a stă mai mult în acest serviciu, 

Ar fi de dorit ca limita. de vârstă pentru admite- 
“rea candidaţilor în şcoala superioară de răsboiu să 
fe maximum de 30 ani şi neînsuraţi. 

3 Un ofițer de stat-major, ca să poată dobândi ca- - 

“lităţile necesare specialității laăi, lucru ce nu se do- 
bândește decât, printr'o practică mai îndelungată, tre- 

„.bue să aibă proporţionalitatea stagiului stabilită, încât 
practica, ce trebue sâ facă în corpurile de trupă, să 
fie hotărită la proporţia de 2 treimi în serviciul de 
“stat-major și O treime completa la trupă. 

Colonelii nu vor fi definitiv opriţi în serviciul de 
-Stat-major, pânâ ce nu vor fi comandat 2 ani un re- 
„giment ; aici se va putea vedea calităţile și aptitudi- 
nile de bun conducător al unui corp de trupă. 

Generalul Bronsart de Schellenforf a emis urmă- 
“toarea opinie asupra acestei cestiuni : 

«Ofițerii de stat-major trebue să cunoască mersul 

-«regulat al armatei, trebue să se. întoarcă din timp 
din timp ca să intre în practica corpurilor de trupă; 

-caci vor simţi intluenţa tutulor cestiunilor de orga- 
_.«nizare şi instrucţie pentru a-şi formă organismul; În 

„«care. sângele din vinele lorsă pătrundă toată armata, 
-«ca să poată câștigă învăţămintele practice împreună 
«cu principiile şi doctrina». | Sa 

Triagiul, care se face între absolvenţii şcoalei . su-
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perioare de răsboiu, este necesar, fiindcă numai 
aşă se poate obţine ofițeri de stat-major cu ca- 
litaţi desăvârșite, cari să se bucure de încrederea tu- 
tulor ; şi fiindcă acest sistem produce dela sine ani- 
mozitați şi rivalități, cari totdeauna vor provocă ur- 
mări netolositoare instituţiunii, de aceea acest triaj 
trebue făcut încât să nu dea loc, nici. în fond nici 
âu formă, la cea mai mică aparenţă de depre- 
cieri; prin urmare, trebue să se renunțe ca triajul 

“să fie făcut în mod oficial pr în etichetare, clasării, 
sau declasări. 

Şeful marelui stat-major şi ministerul -de răsboiu 
să aibă câte un registru confidenţial, în care să fie 
înscrişi toţi ofițerii absolvenţi ai şcoalei superioare de 
răsboiu, cari au dovedit în toate lucrările, la 
cari au fosi. încercaţi în decursul carierei, că 
posedă adevărata capacitate și valoare de vfițer 
de stat-major, aleși din diferitele promoţiuni şi 
numai aceștia să fie într ebuinţuji în serviciile 
de stat-major. : „ 

Ei vor formă şi miezul celor hotăriți să ajungă 
în capul marilor comandamente, acordându-li-se şi 
drepturi excepţionale pentru înaintare la alegere. 

S'a văzut atât în armele străine cât şi la noi, că 
uneori capete de promoţiuni eşite din şcoalele supe- 
rioare de râsboiu. m'au fost reţinuţi în serviciul de 
stat-major, aceasta nu din consideraţie că acești ofi- 
feri nau avut o cultură şi. o instrucțiune supe- 
vioară, ci poate că na corespundeau la unele 
din condițiunile şi: calilățile ce se cereau unui 

” desăvârșit ofițer de stat-major. 
"Un rău, care există încă în opinia unora din şefi,
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este că consideră ca declasaţi pe unii ofiţeri absolvenţi: 

ai școalei superioare de râsboiu neîntrebuinţaţi în ser- 

viciul de stat-major, în urma triajului şi etichetării o- 

ficiale care se fac astăzi, şi îi privesc cu oarecare în- 
doială asupra valorii lor, uitând că acest triaj în fond 
nare un scop de declasare, ci un scop de o selecţi- 
une superioară. 

Aceasta este o idee cu totul greșită şi o judecată 

falşă ; fiindcă personalul de care are nevoe serviciul 
de stat-major este restrâns, în raport cu numărul! ab- 

solvenţilor şcoalei superioare de răsboiu, şi prin ur- 

mare, nu toți pot fi chemaţi în acest serviciu şi apoi 
sunt şi multe alte consideraţiuni, cari ar putea dovedi 

că aprecierile, ce se fac de unii asupra celor ce nu sunt 
chemaţi -în serviciul -de stat-major, sunt nefondate; 

așa dară toți şefii, cari au în serviciul lor absolvenți 

ai şcoalei superioare .de răsboiu, să caute prin toate: 
mijloacele a le completă în totul instrucţiunea de bun 
trupier şi oameni de răsboiu și vor formă un miez: - 
excelent pentru conducerea şi instrucţia trupei şi chiar 
pentru formarea tinerilor ofiţeri intraţi în carieră. 

Pentru a nu se produce lipsa' de continuitate în 

lucrările birourilor statelor majoare, prin întreruperea: 
serviciului celor cari urmează a trece pentru stagiu 
în corpurile de trupă, trebue ca succesiunea ofiţerilor 
să fie fâcută în mod interminent, încât cei ce revin: 
să fie puşi la curent de cei ce rămân cel puţin un an: 
în fiecare birou -al serviciului: respectiv. 

Pentru serviciul de adjutantură sau oricare alte ser-i 
vicii de îndeplinit: pe' la comandante, se va întrebuinţă | 
fâră distincțiune de 'diferenţiare;, toți ofiţerii absolvenţi:
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ai şcoalei superioare de răsboiu, precum și orice ofiţer 

cu aptitudini pentru acest serviciu. 
Cu modul acesta, se va curmă pretențiunile nejus- 

- tificate, ce au absolvenţii şcoalei de răsboiu în a crede 

că absolvirea şcoalei le dă numai drepturi, fără obli- 
gaţiuni, şi că serviciul la trupă este numai un ac- 
cesoriu. 

Aprecierea, prin notarea ofiţerilor din serviciile de . 
stat-major dela diferitele comandamente, nu se face 

cu destulă siguranţă şi putere convingătoare, pentrucă 
acești ofițeri sunt inspectaţi odată pe an de şeful ma- 

relui stat-major ajutat de personalul său, dându-li-se 

o cestiune sau două de tratat -pe câmp într'un timp re- 
lativ scurt. | 

Or, o apreciere de moment, unde impresiunea are 

în mare parte o putere preponderentă, mai ales în 
probleme unde concepția măsurilor și judecata per- 
sonală poate da loc la discuţiuni contradictorii, nu 
poate “formă baza de, convingere în cotarea capaci- 
tăţii unui asemenea ofiţer; prin urmare, notarea şi 

aprecierea ofiţerilor, cari indeplinesc serviciul pe lângă 
marile comandamente, trebue să fie -făcută în întâia 
linie de aceşti comandanţi, singurii în măsură de a-i 

putea cunoaște în fond apreciindu-i zilnic în toate. 

lucrările şi în valoarea lor intelectuală; fiindcă de 

vreme ce şeful marelui stat-major ar trimite în aceste 

servicii numai din ofiţerii înscrişi în registrul său” 
confidenţial, numai este. nevoe de o supra-notă, care 

de multe ori cade în contradicţie de vederi cu notele 

comandamentelor mari ; ci numai de un control exer- 
citat ânual asupra modului cum aceşti ofițeri își în- 

deplinesc serviciul şi dacă se ţin la curent cu cuno- 
10
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-- ştinţele și calităţile “ce le sunt impuse, fără examen 

şcolăresc. 

Aprecierea și notarea să fie trecute în registrul 

confidenţial ce. se ţine pentru selecţiunea ofițerilor, ce 

sunt chemaţi a îndeplini serviciul în statele majoare. 

Pentru împrospătarea și ținerea la curent a 'cuno- 

ştințelor ce trebue să aibă ofiţerii de stat-major, este 

de cea mai mare necesitate ca ofițerii de. stat-major 

să fie mereu trimiși în serviciul marelor coman- 

damente pentru ca să poată fi deprinşi şi cu exe- 

cuţiunea serviciului în aceste comandamente ; atunci 

ofiţerul de stat-major va fi complet luminat cu mer- 

sul tutulor cestiunilor ce intră în întreaga organizaţie 

a armatei ; iar nu cum se petrec în general lucrurile, 

că sunt ofiţeri în marele stat-major, cari, intraţi în a- 

cest serviciu, '72'qa trecut prin cunoștințele prac- 

tice ale inarelor comandamente şi numai ies timp 

îndelungat din birourile marelui stat-major. 

„Prin urmare, marele stat-major să nu aibă “în ser- 

“viciile sale decât ofiţeri: luaţi din acei, cari trebue să 

facă continuu drumul între marele comandamente și 

marele stat-major; aceasta va procură şefului marelui 

stat-major, ocaziunea de a-i apreciă şi notă în de- 

plină cunoştinţă şi nota sa va avea valoarea ei pre-" 

ponderentă.. . 
Înainte de a se încheia discuţiunea acestui capitol, 

este bine-a se adăogă şi câteva cuvinte asupra şcoalei 

de răsboiu. . 

„Această şcoală bună din toate punctele de vedere, 

„ca creațiune şi menire de-a produce, a devenit prin 

interpretaţiunea dată produselor ei, un rău,în loc-să 

fie vatra luminelor, cari să se. dea ofiţerilor ; fiindcă
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Sa îndoctrinat în spiritul lor că odată ce au părăsit-o 
“sunt armaţi numai cu drepturi, fâră să fie siliți a da 
produsul lor de capacitate, de muncă şi de pricepere, 

“de care instituţiunea” trebue în întâia linie să se 
„folosească. | 

Răul ce decurge din această îndoctrinare, se vede 
zilnic în consecinţele ce se nasc atât între ei, cât şi 
între restul ofițerilor. S'a arătat destul de clar cauza 
originei acestei stări de lucruri; S'a propus în trăsură 
„generală, și măsurile cari ar putea: remediă acest rău; 
rămâne ca cei în drept să judece cu băgare de seamă 
„această cestiune și să ia. măsurile trebuincioase pentru 
îndreptare, lăsând la o parte orice considerațiune de 
ordin privat în raport cu interesul general al institu-. 
ţiunii. Pentru a răspândi cât mai mult instrucţiu- 

“nea în corpul ofițeresc, ajungându-se cu. timpul ca 
ofiţerii armatei să fie la “acelaş nivel de instrucţiune 
şi provenienţă, ar trebui ca porţile şcoalei de răsboiu 
să fie cât de larg deschise pentru cei ce voiesc să o “treacă, fără însă să aibă drepturi ” excepţionale decât 

“numai în raport cu ceeace vor produce în carieră, 
prin muncă, devotament și pricepere. a 

Inţelepciunea cea mare pentru patrioții buni şi 
pentru adevărații oameni de stat este, ca din toate 
“evenimentele petrecute. în sfera lumii, să știe să tragă. 
invăţăminte din - toate - cauzele :cari. au determinat 
schimbări, fie.în. bine .fie în râu, pentru a şi le apro- 
pia şi a îndreptă instituțiunile ţării, aducând îmbună- 

“tățirile cuvenite şi -trăgându-se “numai foloase. 
Aşa de ex: Generalul IKuropatkin, în. ordinul dat 

pentru a-şi luă -rămas bun dela ; trupele ce a :coman- 
dat şi care a fost. publicat în «Invalidul Rus» şi. pe
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care generalul H. Bonal în scrierea sa «Questions: 
militaires d'actualite, I-re serie. La prochaine guerre- 
etc.» le rezumă întrun stil viu şi concis, din care 
“putem extrage multe părţi spre folosul învățăturii 
noastre făcând să reiasă cauzele cari au determiriat: 
înfrângerea armatei ruse de câtre Japonezi. Intre al-- 
le semnalează următoarele : 

„Că ofițerii n'au destulă rezistenţă fizică şi nu 

sia să-şi îngrijească îndestul sănătatea în timp de pace. 
2. Că nu s'a avut destulă prevedere, fie de ordin: 

moral, fie de ordin material, pentru ca organizația: 
să fie la înălţimea cerinţelor de: a se. întrebuinţă cu. 

succes calităţile trupei. 
3.. Lipsa unei artilerii de munte numeroasă. 

4, Reaua calitate a proectilelor explosibile. 
5. Lipsa de mitraliere, şi 
6. Lipsa mijloacelor de transport. 
Sub ravortul intelectual, dânsul rezumă cauzele în- 

următoarele consideraţiuni : | 
7. Marea deosebire în instrucția trupelor. 
2. Lipsa de pregătire tactică. 
3. Recunoaşterile fâră temeiu ale vrăjmaşului îna- 

intea luptei, şi 

4. Lipsa. de iniţiativă -a şefilor în sub ordine. 
„Pe lângă toate acestea, mai constată cauze, cari se 
pot atribui la cea mai mare parte din ofiţeri, produse 
prin lipsa îndestulătoare de pregătire precum i la ne- 
păsarea comandamentelor mari: 

* Generalul Kuropatkin mai enumără şi cauze pro-. 
duse numai din consideraţiuni morale, precum: 

"1. Lipsa de entusiasm de a. se luptă, 
2. Puţina dorinţă de a se distinge,
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3.. Lipsa de dorinţă de a ajută pe vecin, 
+. Voința de a învinge. | 
Dânsul mai explică aceste cauze Şi prin lipsa unui 

număr de ofiţeri, cari să aibă 247; caracter încercat şi 
demperameut, ca să poată rezistă oboselilor mai 
multor zile de luptă. | 

Generalul Kuropatkin atribue toate șaceste cauze şi 
«defecte constatate, următorului Dunctgesenţial : 

«A lipsei de oameni, cari să se distingă |prin înde- 
«pendența, energia şi inițiativa caracterului lor. 

«În timp de pace zice: Oamenii înzestrați cu a- 
««ceste calități se consideră ca nesuferiți, atri- 
«buindu-le că au caracter rău și în multe cazuri 
«sunt siliți a părăsi serviciul armatei înainte 
«de timp. 

«Din contră, oamenii fără caracter, totdeauna gata 
«a aprobă avizul şefilor lor, sunt consideraţi şi impinşi 
«in carieră. Să nu uităm că în acest răsboiu am plă- 

“tit destul de scump. puţina grijă cefam pus în darea 
«notelor subordonaţilor noștri». o 

Acum 20 de ani, Generalul von der Goltz, emitei 
aceeaşi părere în uvrajul său «Nafiunea Armată» în 
termenii următori: 

«Caracterele hotărite se prezintă de obiceiu 
«iai puțin favorabile pentru înaintare în timp 
«de pace. | | 

«Dacă Bonaparte și Carnot var fi trăit în 
«timpul revoluțiunii, probabil că şi-ar fi termi- 
«nai cariera în gradul de locotenent-colonel». | 

Generalul Kuropatlkin, constatând prin el însuşi toate 
xelele, . lipsurile şi neajunsurile armatei ce a coman- 
dat, ar fi singurul în măsură să le îndrepte complet,
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dacă S'ar întoarce iarăşi ministru de răsboiu: fiindcă 

cu practica recentă ce.a făcut cu însăși per- 

"soana sa, ar puleă tăiă relele și cauzele. cari 

le-au produs, acolo unde au ființă, mai bine ca: 

oricare altul, care nu le-a văzut și nu le-a simțit. 

Zicătoarea românească ne spune: 
„«Că tot pățitul e priceput». 

S'a recurs la citarea acestor mari învățăminte - 

ca să se știe de oamenii, cărora le revin dreptul” 

de a se ocupă neîncetat de organizaţia și înces- 

lularea armatei, ca să nu se expună la criticile 

îusuficienţei preparațiunii, cari se vor aduce de: 

cei ce li se va încredință conducerea armatei. 

Critici, cari de drept se resfrâng na numai GSu-- 

pra oamenilor de stat, cari mar fi știut să prevadă, 

și sd înzestreze armata cu tot ce-i trebue întii, 

oameni și material ; și al doilea, pentru cei ce: 

sunt chemaţi a îndrumă educația și preparația 

ofițerilor pentru a le formă : caracterul și a le: 

dezvoltă dustr ucția și calitățile militare. 

CORPURILE DE ARMATĂ. —După cum sunt 0r- 
ganizate, centralizând toată administraţia corpurilor de: - 
trupă și a serviciilor până în cele mai mici detalii, au 
ajuns să: fie la rândul lor patru mici ministere, 
încât. se poate zice că comandanții de corp de armată 
sunt mai mult nişte administratori militari. 

"Divizia n?are nicio putere de a luă hotăriri și -a- 
junge ca pentru “cele mai mici cestiuni să recurgă la. 

dezlegarea corpului.-de armată,. aceasta pentru a se 
degajă de orice răspundere şi a nu-şi crea dificultăți.. 

Prin această centralizare “administrativă, am ajuns-
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la rezultatul, că sînzic nat se mișcă până ce corpul de . 
armată n'a dat hotăririle sale. Divizia” este un organ 
de înregistrare şi transmitere, neputând hotărî nimic 
până nu obţine dezlegarea corpului de armată, fiindcă 
deşi ar [i cestiuni pe cari le-ar putea tranșă: singură, 
de teama însă de a nu diferi, în soluţiunea vreunui 
caz, de vederile corpului de armată, supune tot apre- 
cierii corpului de armată. Divizia nu poate da apro- 
bare nici pentru mutarea unui om din comandamen- 
tul său, nu poate aprobă punerea: în subsistență a 
unui cal, precum și alte multe cestiuni tot atât de 

| neinsemnate. 

Aceasta este starea corpului de armată în timp de 
pace; dar cum armata este creată numai pentru răs- 
boiu,: trebue ca corpurile de armată să fie cu totul 
uşurate de toate! cestiunile cari le îngreuiază activi- 
tatea și le consumă timpul de.a se putea ocupă nu- 
mai de cestiunile de comandament şi de studiul prac- 
tic şi real al tuturor problemelor curat militare. 

Armata ţării, întrun caz de răsboiu, va formă o 
singură armată, comandantul de căpetenie având să . 
conducă operaţiunile acestor patru corpuri de armată. 
„Așa dar, corpurile de armată, în operaţiunile ce vor 

aveă de executat, vor aveă o mai mare: independență 
şi libertate de acţiuni decât într'o ţară, care.ar avea 
constituite patru sau cinci armate, formate sub co- 
mandamentul unui general de căpetenie. 

Prin urmare, trebue ca diviziile să fie constituite 
din timp de pace cu tot ce le trebue, fară ca COrpu- 

rile de-armată Să mai aibă preocupaţiunile adminis- 
_trative ale acestor unităţi, de unde urmează că cor- 

pul de armată să fie constituit numai din statul-major
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necesar Operaţiunilor şi un personal redus pentru a . 
ţine la curent lucrările ce sunt necesare pentru înspec- 
ţiunile ce ar aveă de fâcut corpurilor de trupă, având 
sub autoritatea sa justiţia militară a tuturor unităților 
după întregul teritoriu. 

* ă E 

* * 

MUNIȚIUNI.— Aprovizionarea muniţiunilor ' de răs- 
boiu a fost în tot timpul obiectul unei griji neador- 
mite în toate armatele, căutându-se toate mijloacele 
ca aprovizionările să fie suficiente şi avute. la în- 
demână la timp. 

Pâinea și mamiția sunt Crezul soldatului, tără 
ele nu poate nici Zrd? şi nici luptă ; prin urmare, este 
uşor de înţeles câtă orijă trebue pusă ca aceste ma- 
teriale să fie complete din timp de pace și mij- 
loacele de aprovizionare bine calculate, ca să se poată 

„tace cu uşurinţă; iar fabricile bine şi complet orga-: 

nizate ca să'poată produce cu înlesnire şi repeziciune 
tot ce trebue înlocuit în timpul operaţiunilor. 

" Consumaţia muniţiunilor astăzi, este mult mai mare, 

din cauza perfecționării tragerii armelor de foc. şi a 
efectivelor imari ; de aceea grija acestor aprovizionări 
este foarte serioasă. 

Maiorul Meunier, în lucrarea sa, ne dă multe in- 
dicațiuni asupra consumaţiei muniției infanteriei din 
răsboiul ruso-japonez ; dânsul arată că: | 

La 25 şi 26 Maiu, regimentul 3 de tiraliori a con- 
sumat 738.000 de Cartuşe, ceeace revine câtă. 205 

cartuşe de om pe zi. 

La şo şi 31 August, regimentul 34 de tiraliori a
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consumat 1.200.000 de cartuşe, ceeace revine câte 
300 cartuşe de om pe zi; 

La 14 Octombrie, regimentul 136, a consumat 
974.461 cartuşe, ceeace revine câte 400 cartuşe de 
om pe îi. | 

“La 1 şi 15 Octombrie, tot regimentul 138, a con- 
sumat 1.068.068 cartuşe ceeace revine câte 262 car- 
tuşe de om pe zi, etc. | 
„Aceste cifre ne dau o idee îndestulătoare asupra 

consumării cartușelor ; insă trebue ținute seamă că re- 
gimentele rusești au consumat mult mai multă mu- 
niţie decât cele japoneze, cari nu trăgeau când îna- 
intau. | | | e 

In general consumaţia acestui mare număr de car- 
tuşe de către regimentele sus citate, se poate atribui 
Situaţiunii critice în care s'a găsit divizia 35 în zi- 
lele notate ; fiindcă au fost și regimente cari au avut 
O consumaţie mult mai inferioară, în' tot. cazul, au- 
torul arată în lucrarea sa că consumația muniţiuni- 
lor a fost foarte însemnată în această campanie, şi -. 
că au rămas regimente fără cartuşe, cari au trebuit 
să se imprumute la regimentele vecine. 

In ceeace priveşte artileria, dânsul ne spune că 
aprovizionarea muniției acestei arme este mult mai 
grea, și ca să arate cum i s'a sporit consumaţia în 
raport cu timpii: din urmă, ne indică consumaţia mu- - 
niţiunii artileriei diviziei a 3 ş-a din zilele dela 12—15 
“Octombrie la bătălia dela Cha-ho. 

12 Oct. 3.611 lovituri sau 100 de fiecare tun 
13 > 0232795 9 o og o» o» 
I4 >». 12:997 p9 36L 9.» » 
I5 » 9:62» » 266 » o»
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De unde se vede: că consumaţia cea mai mare a 

fost în ziua de 14 Octombrie, când s'a tras 361 lo-. 

vituri de tun, ceeace revine. că: în 4 zile sa tras 

843 lovituri de fiecare tun. 
" Comparând această consumaţie cu aceea dela Vi- 

onville a bateriei a ş-a călăreţe din divizia s-a, care, 

în campania din 1870 a avut cea: mai mare consu- 

maţie de muniții, n'a tras decât 1.164 lovituri sau 

17I lovituri de tun. | 

Se vede ușor diferența de consumaţie între artile- 

ria de atunci-și cea de astăzi. 

Japonezii, în special, au fost mai economi în 

consumaţia muniţiunii, cea mai mare întrebuințare: 

au avut-o la bătălia dela Mukden, când un grup de 

'3 baterii din divizia 12-a din ârmata generalului Ku- 

'roli a tras 8.207 proectile, din care 7.576 şrapnele 

și $31 obuze. brizante, ceeace revine 456 de „obuze 

de tun. -- 

- Din arătările sale, Maiorul Meunier: trage uimi 

toarele concluziuni.: : 
1. Aprovizionarea actuală a bateriei este suficientă. 

2. Aprovizionarea totală a liniei întâi trebue spo- 

rită până la 600 lovituri de tun. 
„ Arsenalele, trebue din timp de pace să aibă un 

apovizionament de 2.500—3.000 obuze de fiecare 

“tun ; fiindcă nu se poate bizui pe fabricație în tim- 

pul răsboiului, din -cauza multor cazuri de. forță 

majoră. n 

qi Improspătărea, prin serviciile de dinapoi, trebue | 

făcută cu multă ușurință, aducându-se muniţia chiar 

direct la baterii dela parcul general. al” armatei, când: 
împrejurările ar permite.
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Din cele arătate asupra consumaţiei muniţiunii din. 
răsboiul ruso-japonez de Maiorul Meunier, se de- 
duce ușor cât de însemnată este această ces- 
tiune și câtă gândire trebue pusă ca munițiu- 
nile armatei să fie complet asigurate din tip 

* de pace, iransportarea lor foarte ușoară, pentru 
d se putea aprovizionă cu înlesuire trupele, și 
cât de bine trebue organizale fabricele ca să 
poată înlocui cu repeziciune muniţia consumată. 

Atât locotenentul-colonel Neznamov cât şi Maiorul 
Meunier: arată în lucrările lor că mitralierile au un: 
nare efect atât în ofensivă cât și în defensivă şi re-. 
zultatele obţinute au fost cât se poate de bune și.fo- 
lositoare, fiind necesar ca să fie întrebuințate atât de: 
infanterie cât şi de cavalerie. 

Lt.-colonel Neznamov este de părere ca fie-care di-- 
vizie să aibă 12--16 mitraliere, organizate în unităţi 

-de sine stătătoare, arătând că trupele, în general, pun: 
mai multă incredere pe mitraliere decât chiar: pe tunuri.. 

Maiorul Meunier se exprimă astfel în privinţa or- 
ganizaţiei. mitralierelor :. 

«Ni se păre mai avantagios de a se -uşură în prin- 
«cipiu infanteria de grija - mitralierelor şi a organiză. 
«dintr'această armă corpuri speciale puse la dispozi- 
«ţia generalilor de divizie şi de brigade, .cari să le: 
intrebuinţeze la unităţile infanteriei, după cum vor 
«crede mai nimerit». - 

Sub raportul organizării mitralierelor, opiniunile sunt: 
împărţite: unele preconizează împărțirea lor pe bata- 
lioane sau regimente, altele de a se creă unităţi spe-- 
ciale date ia divizii şi brigade; de această din urmă 
opinie sunt şi cei doui autori, cari se citară mai sus.
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Oricare ar fi modul organizării mitralierelor într'o 
armată, este indiferent; fiindcă ceea ce se constată în 
mod „absolut. este nevoia de a le aveă ca orice preț. 

Din cele arătate, se poate trage următoarele con- 
cluziuni : | 

I, Aprovizionarea muniţiunilor de infanterie din 
timp de pace 'să fie calculată la şoo cartuşe de fie- 
-care armă. | | 

2. Aprovizionarea . artileriei între 2.000 — 3.000 
obuze de fiecare tun. | | | 

3. Organizaţia fabricelor, în bune condițiuni, de a 
putea produce. în timpul operaţiunilor cantitatea ne- 
„cesară pentru înlocuirea muniției întrebuințate. 

4. Organizarea coloanelor de muniţiuni, precum şi 

“transporturile, să fie bine calculată -şi mai ales bine 
eşelonată, pentru a nu se întâmplă întârzieri sau În- 

“treruperi.. | 
ş. O disciplină de fier din partea tutulor co- 

„mandanților în consumația mumniţianilor. 

6. Să se socotească aprovizionamentul de arme la 
:3 arme pentru 2 soldaţi; iar în fiecare an să se îrn- 
prospăteze -armele, socotindu-se 2%, din totalul .ar- 
„melor infanteriei pentru înlocuirea celor uzate în timpul 
de pace şi cari nu vor mai putea servi în timpul 
campaniei, ceea ce ar reveni, dacă s'ar socoti numă- 
rul total la 300.000 arme, ca în timp de şo ani 
să se primenească toate armele. 

7. Pentru artilerie să se aprovizioneze în fiecare an 
«câte o baterie pentru înlocuirea tunurilor uzate; ceea 

ce ar reveni, dacă s'ar socoti. numărul bateriilor la 

100, ca înlocuirea tunurilor să se” facă într'o sută 

«de ani. 
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In ambele cazuri, reaprovizionările pentru înlocuire: 
să se oprească când s'ar vedea că se produce inven-. 
ţiuni sau perfecţionări în armament. 

* 

* * 

DEPOZITUL DE RECRUTARE.— Oricare ar fi 
principiul, pe care S'ar întemeia constituirea unei ar-- 
mate, Organizaţia €i se reazămă pe o singură teme- 
lie, pe aceea de unde 'isvorăsc toate elementele cari 
constituesc unităţile armatei întreagi. | 

. Dacă isvorul acesta se găseşte organizat în condi- 
ţiuni rele, de sigur că tot ce decurge dela el nu va 
putea da niciun rezultat complet și hotărit; prin ur=- 
mare, obârşia regularităţii pentru buna funcţionare a 

“ întregului organism sunt depozitele de recrutare, cari 
formează baza pe care se reazămă funcţionarea liniş- 
tită şi regulată a întregei organizații. 

Depozitele de recrutare nu 'sunt numai agenţii de. 
toate zilele, cari trimit: elementele necesere corpurilor: 
de trupă pentru a se putea constitui în mod regulat 
pentru bunul mers în timp de pace. 

Depozitele de recrutare, 'au “mai cu seamă în sar- 
cina lor, toate cestiunile cari comportă mobilizarea 
şi numai dela o bună şi completă funcţionare putem. 
fi siguri că corpurile se vor putea mobiliză cu repe- 
ziciune şi regularitate, evitându-se enormele confu-— 
Ziuni cari S'ar naşte în timpul mobilizării, de n'ar fe 
la înălțimea menirii pentru care sunt create. 

Ţin mutaţiile tuturor elementelor cari întră în com- 
punerea armatei. | 

Trebue să aibă efectivele reale ţinute la curent, ca
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să se ştie mişcarea fiecărui individ pentru a nu că- 

“dea în greşala certată de-a avea numai cifre pe 
hârtie; aşa dar relaţiunile lor cu corpurile de trupă 
sunt aşa legate, încât trebue să existe un control ri- 

guros şi reciproc ca să nu dea loc niciodată la .. 

doeli sau neexactităţi asupra operaţiunilor ce . ircbuc 
îndeplinite şi ţinute la curent zilnic, la cari se mai 

adaugă şi cestiunile de rechiziţii entru . nevoile ar-: 
matei. 

Pe lângă aceste atribuţiuni, destul de complicate, 
depozitele mai au în sarcina lor şi taxele militare, 

serviciu destul. de delicat, pentru: care se cere o deo- 

sebită giijă ca să nu se strecoare greşeli sau omiteri, 
fiindcă taxele militare alimentează Casa generală a 

pensiilor. 

„Se vede uşor câtă incurcătură sar produce i in mâ- 

nuirea fondurilor, în caz când depozitele n'ar fi la 
înălţimea lor. | 

“Dacă depozitele, nu le-ar urmări cu scrupulozitate, 

am avea în fiecare an descreştere în loc de creștere a. 

veniturilor ce coprinde acest articol. 

După art. 47 al legii, se prevede că depozitele să 
funcţioneze după un anumit regulament, totuși, până 
astăzi, acest regulament nu este întocmit. o 

Legea recrutării, cu regulamentul ei, nu prevede în 
deajuns toate directivele şi detaliile .operaţiunilor: ce 
„trebue să îndeplinească, şi de aceea se naşte şi O co- 
respondență foarte: mare, fiind nevoe a se da instruc- 

ţiuni şi directive prin ordine. şi decizii; iar coman-, 
danţii depozitelor au ajuns, prin rutina și deprinderea 
de toate zilele, să conducă acest serviciu, fiecare după.
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„priceperea ş: destoinicia lor, de unde urmează că imai 
fiecare depozit are procedeurile sale de lucru. 

In cât priveşte personalul, nu este tocmai la înăl- 
țimea sa, fiindcă de obiceiu se numesc comandanţi de 

depozite din două categorii. de ofiţeri..: 

Unii, dintre căpitanii cari şi-au limitat cariera până 
la acest grad. | 

Alţii, dintre căpitanii, cari, din diferite cauze fizice, 

numai sunt în stare să ducă greutăţile frontului şi de: 
aceea decurge de drept lipsa de vigoare şi vigilenţă, 
ce ar trebui să existe în mersul acestui serviciu. 

Trebue să recunoaştem în mod hotărit că serviciul 

depozitelor de recrutare este un serviciu grea şi 7i- 
gălos, care reclamă multă trudă şi multă conștiință 

în orice lucrare, care iese din birouiile lor şi mai 

presus de toate se cere cea mai desăvârșită exactitate 

în orice operațiune; încât este necesar ca alegerea 
personalului să fie făcută în bune condițiuni şi orga- 
nizat ca să-l aibă complet ; iar nu cum se petrec lucru= 
rile, neacordând destulă importanţă şi atenţiune, cre- 

zând că acest serviciu se poate îndeplini de oricine 

şi cu mijloace insuficiente. ” 
Pentru ca.un depozit să fie condus cu succes trebue 

ca personalul ce-l compune să fie în deplină cunoştinţă 
de cauză şi deprins cu toate lucrările sale ; fiindcă 

memoria tutulor cestiunilor, cari se ivesc în manipu- 

„larea lucrărilor, arc şi ea un mare rol; de unde ur- 

mează Stabilitatea comandanților de depozit. 
Ca un depozit să fie bine condus, trebue ca co- 

mandantul să stea cel puţin 4 ani în capul depozitu- 
-lui şi să-aibă un ofițer ajutor; care să înveţe. întregul 
mecanism pentru a 'puteă înlocui 'pe: comandantul de-
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pozitului când ar fi absent, precum în cazuri de re-- 
crutare, comisiuni de apel, boală, congediu, etc. 
“Astăzi, numai depozitele din Bucureşti şi laşi au 

asemenea ajtitoare ; iar celelalte depozite, când coman- 
„danții lipsesc, se ataşează câte un ofițer pentru a-i în- 

„locui. 
Acest ofițer este strein, neputând aduce nici un ser- 

viciu. 
Unde. populaţiunea ţării este mai numeroasă s'a 

inființat un număr mai mare de regimente de infan- 
terie, afectându-le și teritorii din mai multe judeţe în- 
vecinate, aceasta pentru ca .regimentele să aibă îm- 
părţirea teritoriului fisat pentru companiile trupei cu - 
schimbul şi recrutarea pentru oamenii permanenţi. 
De aci s'a crezut necesar, la înfiinţarea acestor re- 

gimente, că este nevoe să se înființeze şi câte un 
depozit de recrutare, care la început se numeau. sec- 
ţiuni de «depozite ; iar astăzi poartă numele simplu de 
depozite de recrutare. | 

Astfel, în judeţul Dolj, sunt ş depozite de recrutăre 
ale regimentelor 1, 26 şi 31 de infanterie; în jude- 

" țul Argeș sunt 2 ale regimentelor 4 şi '28; şi în ju- 
dețul Prahova sunt iar 2, ale regimentelor -7 şi 32 
infanterie. 

Intr'aceste judeţe depozitele: regimentelor '1, + și 
„77 tac recrutare. şi: pentru părțile de teritoriu; cari 
aparțin regimentelor. 26, 31, 28 şi 32. 

Depozitele,: cari' nu, fac recrutarea, primesc numai 
tabelele de recrutare, intocmite de cele ce au făcut: 
recrutarea. 
“Dintr aceasta rezultă că depozitele, cari mau făcut : 

recrutarea, nu- -şi asumă în mod absolut răspunderea
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_Operaţiunilor efectuate de alţii, de unde” decurge une- 
ori că, chiar cazuri bine stabilite, să prezinte în apa- 
rență oarecare nesiguranță, în ceeace priveşte exacti= 

„tatea operaţiunii dând loc la .o serie de corespon- 
dență nesfârșită, interpretaţiuni şi ordine explicative. 
„Aşă de exemplu: depozitul regimentului 28 Radu- 
Negru, care primeşte recruţii din depozitele Argeş, 
Teleorman, Vlașca şi Dâmboviţa, pentru toate ces- 
tiunile referitoare la tinerii din judeţele enumărate, 
ca făcând parte din depozitul Radu-Negru, autorită- 
ţile necunoscând raza de teritoriu, care aparţine depo- 
zitului Radu-Negru, adresează toată corespondenţa şi 
cererile depozitelor din judeţele cărora aparţin co- . 
munele ; acestea la rândul lor, le înapoiază cerând a 
se adresă depozitului Radu-Negru şi astfel urmează 
întârzieri şi o multiplicaţiune de corespondenţă ne- 
tolositoare şi păgubitoare. | 
“Incurcăturile sunt și mai mari la depozitele Bucu- 

rești şi Ilfov, fiindcă aceste depozite coprind fiecare 
câte o jumătate din capitală şi judeţ. 

Mutările, fiind dese dintr'o circumscripție de depozit 
_într'alta, dau loc la mutații între aceste depozite atât 
de numeroase, încât o mare parte din timp” este în- 
trebuințat pentru ţinerea lor .la corent; ceeace se ace 
cu multă greutate și cu.o exactitate foarte îndoioasă. 

Pe lângă aceasta, se mai asoagă enormele neajun=: 
suri ce rezultă din corespondenţa autorităţilor cu: 
aceste două depozite; fiindcă, cum o să -ştie toate: 
autoritățile din ţară, ce stradă sau ce comună apar- 

„ţine unuia 'din aceste două depozite? şi toate autori= 
țăţile, pentru locuitorii capitalei, se adresează depozi-. ! 
tului București, care trebue întâiu să se asigure dacă. 

n
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omul obiect âl' corespondenţei aparţine razei salc, sau 
depozitului. Ilfov, de unde se vede ușor ce muncă 
obositoare şi nesfârşită produce această încurcătură; 

fiindcă locuitorii capitalei, cum au trecut dintr'o cu- 
loare în alta, au schimbat şi depozitul căruia. aparţineau. 
"Acelaș lucru se petrece şi cu jumătâţile judeţului, 

cari aparțin acestor două depozite. 
Din toate aceste urmează o întârziere mare pen- 

tru relaţiunile cerute de autorităţi; iar pentru cei in- 

teresaţi, alergături nesfârşite, | 
Aşa dar, aceste două depozite trebue refăcute după 

cum au mai fost, ca depozitul Bucureşti să aibă nu: 
„mai capitala ; iar -depozitul Ilfov, numai judeţul; de 
drept, chiar înşăşi numirile, cari le au, le indică func- 

- ționarea regulată, unul pentru judeș și celalalt pentru 
capitală. 

A se mai urmă cu organizaţia actuală, făcută nu- 
mai de câţivă' ani, este a se perpetuă încurcăturile şi 
nesiguranța: operaţiunilor. 

Pe când. există vechia împărțire, rezultatele tutulor 
lucrărilor erau lesnicioase, sigure și expeditive. 

]deia, care a condus la actuala împărțire, a fost 

bazată pe greșita judecată, că, de vreme ce capitala 

şi judeţul au fost împărţite între regimentele 6 şi 
21, să se împartă şi depozitele de recrutare.. . 

Incât priveşte depozitele, cari nu fac recrutare, 

adică acelea cari nu sunt ale judeţelor, să se 

desființeze, iar depozitele de recrutare ale judeţelor 

să trimită tinerii regimentelor de infanterie, recru- 
taţi de pe porțiunile de teritoriu ce le: aparţine, in- 
tocmai după cum trimit și celorlalte unităţi perma- 
nente și, cu atât mai mare cuvânt, aceste depozite
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nu mai au rațiune de a există, fiindcă fiecare regiment 
de infanterie are constituite secţiunile de mobilizare ȘI 
Sar mai reduce personalul întrebuințat la asemenea 
servicii, sporindu-sc numărul ofițerilor la front. 

Scopul înființării secţiunilor de depozit a tost, ca, 
«de vreme ce toate regimentele. de infanterie aveau 
«depozitele lor de recrutare, să se creeze şi celor ce 
s'au înfiinţat. Oare, dacă am înființă îucă 20 de 
„regimente de infanterie, urinează să înființăm 
și 20 de depozite ? | 

„Când depozitele s'an trecut la brigade, s'a uitat a 
se desfiinţă, o 

Ca concluziune, se propune ca fiecare judeţ să aibă 
depozitul sâu, iar repartiţia tinerilor să se facă pentru 
regimentele de infanterie după teritoriile ce le aparțin 
întocmai cum se face și pentru celelalte unități ale 
armatei; cu modul acesta se va curmă toate neajun= - 
surile şi încurcările ce decurg din- funcţionarea unor: 
depozite cari nu au nici o rațiune de a există. 

„ Depozitul Bucureşti să aibă capitala, după cum a 
mai fost; iar depozitul Ilfov numai judeţul. 

Cu această organizaţie, operaţiunile depozitelor vor: 
fi clarificate şi unitorme; iar toate administrațiunile 
Ţării precum şi locuitorii vor 'şti cu siguranță unde 
să se adreseze pentru cestiunile relative la legea de 
recrutare şi. operaţiunile depozitelor, 

Un depozit bine organizat, trebue să coprindă: ur- 
mătoarele ș birouri. : 

1. Registatura şi arhiva. 
2. Registru matricol cu toate operaţiunile : activilor,; 

nesupușilor, dezertorilor, amânaţilor pentru studii, su- 
puşi străini, etc. . .
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3. Controlul nominal al: congediaţilor, rezerviştilor, 

milițienilor şi gloatelor, precum și vizele anuale, con- 

centrările, manevrele, etc. 

4. Taxele militare, cu toate operaţiunile relative ca: 
formarea rolurilor de impuneri, carnetele de taxă, 
diferitele mutații de adăogiri, scăderi şi ştergeri din: 

roluri, etc. 
ş. Mobilizarea, rechiziţiile şi controlul ofiţerilor de: 

rezervă cu toate detaliile. necesare. | 
Din cele arătate, se vede uşor câtă importanță au: 

„depozitele de recrutare și cât este de necesar ca sâ 

Ji se dea o organizaţie, încât să poată corespunde în- 
totul sarcinelor ce le incumbă crearea şi menirea lor, 

şi ca consecinţă, trebue luate următoarele dispoziţiuni :. 

1. Să se intocmească regulamentul depozitelor pen-- 
tru a le unifică lucrările şi a se curmă enorma co-: 

respondenţă ce rezultă din această cauză. 

2. La ministerul de râsboiu, biroul recrutării să fie 

sub direcția unui maior provenit din cei mai apți 
comandanți de depoeite, experimentat în toate: 

amănuntele operațiunilor depozitelor de recrutare, 

care să aibă în atribuţiunile sale unificarea, direcţiunea. 

și inspecţiunile tutulor depozitelor. 
. Personalul depozitului trebue să fie astfel compus: 
Căpitan comandant, 
Locotenent “ajutor, | 

Elevi de administraţie, 

Grade inferioare (2 caporali. si 2 sergenţi),, | 
1 Soldat pentru distribuirea corespondenţei şi îngri- 

“firea localului, - 
4. Pentru depozitele Dolj, Bucureşti», Ilfov, Covur- 

D
D
 

-
 

Î
-



165 

  

lui şi laşi să se adaoge în plus 2 rade inferioare, 
fie sergenţi sau caporali. 

Gradele inferioare trebue ca să îndeplinească con: 
diţiuni suficiente sub raportul inteligenţei, moralului, 
conduitei și cu bună scriere. 

5. Losalurile, mobilierele şi toate necesarele depo- 
zitelor să fie complete ca să se poată asigură buna 
şi deplina lor funcţionare ; ; numai aşă vom puteă ob- 
ţine rezultate sigure și hotăritoare dela aceste depozite. 

Consiliile de revizie ale recrutării sunt asistate de 
comandanții depozitelor. 

Ei supun consiliului toate amănuntele operaţiuni- 
lor recrutării, | 

Dela. operaţiunile consiliului. de revizie depinde bu- 
nul mers al recrutării întregi. Dacă prescripţiunile le- 
gii şi ale instrucțiunilor. date nu sunt aplicate în toate 

" amănuntele pentru cazurile ce se ivesc înaintea con-! 
siliului, atunci decurge o mulţime de greșeli, cari se 
transformă în pesfârșitele reclamaţiuni, dând loc Ja o 
corespondență numeroasă; de unde rezultă că coman- 
danţii depozitelor de recrutare și comandanții com- 
aniilor teritoriale. sunt toată ziua pe drumuri pentru 
“tot felul de cercetări născute prin reclamaţiunile pro- 
xenite din cauza lucrărilor consiliului de revizie. 

Multe consilii, de teamă de a nu-şi asumă răspun- 
derea asupra cazurilor ce. li se înfăţişează, nu voesc 
a-şi pierde timpul cu studierea lor-şi preferă să re- 
cruteze tineri, chiar cu cazuri legale, prezentând oare- 
cari bănueli de interpretări, zicând: că mai bine să 
reclame în urmă şi ministerul să tranşeze cazurile ivite. 

De aceea, multe reclamaţiuni pornesc chiar din prima
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zi a funcţionării consiliilor de revizic, cari nu se mai 
sfârșesc tot anul. 

Dacă mobilizarea s'ar face în lunile. Februarie sau 
Martie, tocmai când consiliile de revizie sunt în opera- 
țiuni, personalul care intră în compunerea lor, precum: 
prefectul, ofițerul recrutor, medicul recrutor și coman- 
dantul depozitului, nu mai pot funcţionă, urmând a se: 

„întoarce îndată la serviciile ce au de îndeplinit; aş 
dar, se propune ca, în timpul când armata trece pe 
piciorul de răsboiu, consiliile să fie astfel întocmite : 

Prefectul inlocuit cu un delegat din consiliul jude- 
țean ca reprezentant al acestui minister şi preşedinte - 
al consiliului ; 

Ofiţerul recrutor, prin comandantul. regiunii teri-- 
toriale ; 

Medicul recrutor, printe'un doctor din elementul 
milițiilor ; Sa a 

Iar comandantul depozitului prin ajutorul său. 
Incât priveşte medicii recrutori, aceştia sunt de o: 

scrupulozitate, care întrece orice limită, de teamă de 
“a nu cădeă în bănueli de indulgență sau de neprice- 
pere ; şi când sosesc contingentele, se văd o mulţime: 
de oameni, cari din prima zi se plimbă. pe la comi- 
siunile de. contra. și “Supra-vizită pentru constatarea. 
stării fizice, dacă “sunt apți pentru . serviciul militar. 

Fi preferă a recrută tineri cu debilități sau predis-- 
poziţii la vreo boală oarecare, rămânând degajaţi 
de orice răspundere, lăsând pe seama comisiunilor: 
ulterioare constatările de făcut, de unde urmează; că 
registrele corpurilor sunt încărcate cu o mulțime de: 
oameni amânaţi şi lăsaţi pe la vetrele lor, uitându- 

„se că armata n'are nevos decât numai de oameni.
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valizi şi perfect sănătoși, pentru a putea suportă g gre- 
utăţile răsboiului; iar nu de oameni slabi și fără pu- 

tere .de rezistenţă, cari dela primele marşuri nu fac 

decât să mărească numărul invalizilor şi al trenarzilor 

dela coada coloanelor. 
legea de recrutare, în vigoare, cu regulamentul ei 

nu mai corespund cu realitatea şi cu starea actuală 
a împrejurărilor; se simte nevoia ca să fie modi- 

ficată. și pusă la curent cu cerinţele de astăzi. 

BUGETUL. — Este actul care centralizează sau 
descentralizează administraţia armatei, pentru care se 
prevede toate cheltuelile anuale ce trebue făcute cu 

întreţinerea cei. 
Bugetul este împărţit în capitole și articole; fiecare 

capitol nu trebue să coprindă decât cheltueli de ace- 
caşi natură. | 

Dela alcătuirea acestui act financiar depinde sim- 
-. plificarea sau multiplicarea formalităţilor ce se cer de 
"diferitele legi şi regulamente, pentru. satisfacerea ne- 
_voilor armatei. 

Bugetul se întocmeşte pe anul financiar după -prin- 
cipiile contabilităţii generale a statului, care face oare- 
cari excepţiuni în ceeace priveşte administraţia şi con- 

“ tabilitatea armatei ; aşă dar bugetul militar se poate 

întocmi ca să se reducă la minimum posibil nesfâr- 

şitele formalităţi. cari există în administraţia militară. 

In loc să se urmărească ideea de simplificare, din 

contră bugetul se întocmește într'un mod atât de 
complicat,. încât, - chiar dela punerea: lui 'în aplicare,



168 

se provoacă necesitate de dispoziţiuni, de decizii 
şi instrucţiuni pentru ca să se poată face adminis- 
traţiunea tuturor . instituţiunilor ce depind de mi- 
nisterul de răsboiu, încât, dela inceputul exerciţiului 
financiar şi până Îa sfârşitul lui, nu este decât un Şir 
nesfârșit de corespondenţă, care îngreunează peste mă- 
sură de mult întreaga administraţie militară. 

Relele ce decurg din sistemul ce se practică, sunt 
așa -de mari. şi încurcăturile atât de multe, încât chiar 
cei chemaţi a-l aplică, se poate zice, că nu ajung a 
fi în stare să-l mânuiască cu deplină cunoştinţă și cu 

. regularitatea cerută, de unde rezultă că adeseaori ri- 
mân chiar sume neîntrebuinţate pe la diferite capitole 
şi articole, uitându-se de urma lor, | 
Câteva exemple ar fi suficiente pentru a demon- 
stră complicaţiunile întocmirii bugetului : | 

„1. Furajul a fost prevăzut la articolul soldei la un 
loc cu personalul. Procedarea aceasta a dat naştere 
la multe încurcături, provocând o mulţime de co- 

" respondență cu stabilirea alocaţiilor, lichidărilor,. şi 
justificarea cheltuelilor, încât ajunsese o adevărată pro- 
blemă. de: rezolvit, provocând chiar lipsa' de aprovi- 
zionare la: timp. o | e 

Ideia, în sine, urmării un scop descentralizator ; nu 
Sa putut însă ajunge la un bun sfârșit; fiindcă “cei 
chemaţi, a o execută, n'au fost. pregătiţi şi. pătrunşi 
pentru îndeplinirea unui nou sistem administrativ. 

Descentralizarea aceasta cereă inultă inițiativă şi în- 
“drăzneală - personală de a asumă răspunderea unor 
„asemenea operaţiuni. a 
„2, Astăzi furajul corpurilor de trupă S'a prevăzut 
a un-articol. special, pe când al şcoalelor, depozite-
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lor de armăsari şi hergheliilor armatei s'a lăsat tot 
„la capitolul soldei, cecace dă loc la greutăți mari. 

Lichidarea hranei unui cal, pus în subsistență la 
vre-o școală militară, herghelie sau depozit de armă- 
Sari, cerc formalităţile următoare: 

c) Autorităţile de mai sus sau corpul, trebue să facă 
raport, cerând ministerului, pe cale erarchică, punerea 
în subsistenţă. 

Ministerul trimite aprobarea tot pe cale crarchică, 
0) Unităţile respective, la finele fiecărei luni sau cel 

mai târziu la finele trimestrului, trebue să facă un 
stat în triplu, care trebuc certificat şi stabilit pe zilele 
de prezenţă, apoi se trimite autorităţilor superioare 
ca sâ-l ordonanţeze. Suma ordonanţată se trece ca 
venit în gestiune la fondul furajului. 

c) Lot la finele lunii sau al trimestrului se face 
un alt stat în dublu pentru potcovit, care, după ce se 
verifică de intendenţă, se înaintează corpului respec-. 
tiv, de unde calul este pus în subsistență, car tre- 
bue să aloce suma în foile de lichidare și apoi o 
înaintează locului unde are calul pentru a se face ve- 

* _nit la fondul de întreţinere, de unde s'a cheltuit cu 
potcovitul calului ce-l are pus în subsistenţă. 

Pe lângă numărul cailor, cari sunt fixaţi pentru 
ofiţerii de diferite grade, sunt mulţi “cărora li se acordă 
dreptul de a avea 2 și 3 cai; asemenea căpitanii de 
infanterie au câte un cal. Pentru acești cai nu se 
alocă hrana bugetară, ci se hotărăşte ca hrana lor să 
fie dată din economiile, ce ar rezultă din aprovizio- 
narea furajului sub tarifa alocată în budget; între 
acești cai întră şi un număr oarecare din caii her- 
sheliilor..
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Cu alocaţia ce se fixează pentru caii bugetari, nu 
se ajunge ca să se poată hrăni un spor de cai, cari se 
ridică la Soo sau 900, neprevăzuţi în buget; ur- 
mează ca la sfârşitul anului să se recurgă la credite 
suplimentare pentru a se acoperi atât deficitul rezul- 
tat uneori din cauza micei alocaţii ce se dă pentru un 

cal, precum şi pentru cei ce nu sunt prevăzuţi bugetari. 

Această “procedare nu-și are de loc explicaţiunea 
sa, pentrucâ nu se vede rațiunea, care ar dicta nece- 

sitatea de 4 mască cifra reală a cailor necesari 

armalei. 

In general lichidarea furajelor. pentru toate cate- 

goriile de cai, ce are armata şi cari se lichidează 

atât în natură cât şi în bani, se face. dela mai multe 

articole bugetare, ceea ce dă loc la o mulţime de 

corespondențe şi .întocmiri 'de acte, mărind personalul 

birourilor, consumaţia de timp, 1 registre, scripte şi 

hârtie. 
Cel mai simplu lucru, cred că ar f, ca toate fura— 

jele să fie prevăzute la un singur capitol bugetar, 
în care să fie fixată alocaţia tuturor 'cailor de trupă 
şi alocaţia tutulor cailor ofițereşti. Cu modul acesta 

S'ar şti exact cât se cheltueşte cu toţi caii armatei, 

simplificându-se nestârşitele operaţiuni de pe la dife- 
ritele capitole, după cum se practică, neputându-se cu- 
noaşte în mod exact cât se cheltueşte cu. , hrana tu- 

tulor cailor armatei. , 

Lichidarea corpurilor de trupă se face în două fe- 

luri deosebite; infanteria, după foile de lichidare pen= 

tru oamenii permanenţi, teritoriali şi diferite concen- 

_“trări Și manevre, hindcă are sume . prevăzute la ar- 

ticolele respective. 
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Când sumele nu se ajung la aceste articole, lichi- 
darea cheltuelilor se face dela art. 63. 

Celelalte corpuri de trupă precum: vânătorii, arti- 
leria, cavaleria, etc., neavând sume prevăzute pentru 
concentrări, manevre, etc., la articolele respective se 
face numai dela art. 63. | 

Aceste lichidări dau loc la greutăţi, fiindcă unele: 
se justifică prin foile de lichidare, iar altele prin state 
nominale imborderate în triplu. | 

Cred că ar fi mai practic şi mai lesnicios ca toate: 
cheltuelile de concentrări, manevre și paza peniten- 
ciarelor, precum şi ori ce alte cheltueli să se prevază. 
la articolele respective ale fiecărei arme, pentru a se: 
evită două feluri de lichidări. 

Cestiunea 'subofiţerilor reangajaţi dă loc la tot felul: 
„de corespondenţă și tablouri, cari nu se mai iSpră-- 
vesc. Îndată cu punerea în aplicare a bugetului, se: 
cer corpurilor tablouri nominale ale subofițerilor. re- 
angajaţi pentru a se hotări sumele ce trebue date 
fiecărui corp, aceste tablouri se trimit de corpuri: 
şi în fiecare “trimestru. Aceste operaţiuni mau alte 
avantaje decât a spori ţinerea diferitelor registre şi: 
„condici în birourile administraţiunii centrale. 

Lucrul ar fi mult mai Ușor, ca ministerul să fixeze: 
anual fiecărui corp numărul şi alocaţia, la care are- 
drept corpul, rămânând ca aprobarea reangajaţilor să. 
se deâ de divizii. - | II 

Să se supritne în acelaş timp suplimentul prevăzut: 
în buget, trecându-se într'o singură cifră la solda. 
ca remuneraţie totală, ce trebue să aibă fiecare sub- 
ofițer reangajat, Cu modul acesta s'ar suprimă la li-



chidare toate operațiunile de scripte, cari se nasc prin 
introducerea acestui: supliment în buget. | 

Intocmirea actelor, precum şi justificarea în mai 
multe feluri a cheltuelilor, prezintă greutăţi destul de 
însemnate și se fac mai totdeauna în mod greşit și 

după priceperea ce o are cei ce le întocmesc ; şi mai 
totdeauna se înapoiază dela verificare, pentru ca. să 
se întocmească după explicaţiunile și normele hotărite 
de diferiţi vesificatori. Dacă personalul dela diferitele 

comandamente nu este destul de suficient, de munzi- 

tor şi conştiincios, se strecoară erori destul de în- 

semnate şi, afară de aceasta, li se crează o muncă 

foarte mare pentru ca să poată îndeplini aceste -ve- 
rificări cu exactitate și siguranţă. 

Tot astfel și cu celelalte cestiuni, precum încălzi- 
tul, luminatul etc., cari sunt trecute la mai multe 
articole. 

Pentru întocmirea bugetului, trebue bine stabilit 

tabelele de elective și cred că ar fi mai bine ca bu- 

:etul să coprinză dovâ părți: Partea l-a, în care să 

se treacă toate necesităţile întreţinerii armatei, împăr- . 

it pe capitole și articole, fiecare capitol să coprindă 
articolele. sale, cum de exemplu: | 

Capitolul | să coprindă toate. articolele referitoare 
lui, începând dela unul şi până unde urmează. 

Capitolul IL, asemenea, începând dela unul și până 
unde urmează, iar nu ca astăzi, unde articolele încep 

dela 'capitolul-I şi sunt numerotate până la sfârşitul 
bugetului încât un capitol. oarecare, cum. de exemplu: 
Capitolul IV. coprinde articolele II, 12, 13, 14 15 
I6, 17. 

Modul propus, este mai simplu şi mai meto: lic,
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pentrucă, deschizându-se un capitol oarecare al bu- 
getului, se găseşte îndată sub ochi toate articolele, 
care-i sunt corespunzătoare, nemai încurcându-se me- 
moria și lucrările cu atâtea cifre şi articole ameste- 
cate în diferitele capitole ale bugetului şi a II-a Parte 
să coprindă toate cheltuelile, ce nu intră direct în. 
bugetul militar al armatei, cum de exemplu : grâni-: 
cerii, depozitele de armăsari, institutul geografic al 
armatei, etc., cari sunt servicii ce comportă interesele 
generale ale statului, iar nici de cum ale armatei. 

Aceste, două. părți, să formeze bugetul ordinar al 
armatei şi un al II-lea Buget Extraordinar în care să. 
se treacă complet toate nevoile de aprovizionamente,, 
precum : -echipamentul, armamentul, muniţiuni, etc,, 
şi în care să se prevadă sumele anuale ce se pot: 
acordă, ca completarea tuturor nevoilor să se facă pe 
rând, din sumele acordate în plus şi din resursele ce: 
se vor mai găsi disponibile și să se urmeze treptat 
cu completarea tutulor nevoilor armatei prevăzute în. 
acest buget. 

Excedentele bugetare ce au rezultat în aceşti: din. 
urmă ani, mau isvorât toate din crearea nouilor re-- 
surse budgetare; în mare parte, ele au luat naştere din: 
suprimarea aprovizionării materialelor trebuincioase.. 

Cu. întocmirea unui asemenea buget, - prevăzân- 
du-se tot, or care administrator: poate fi repede lu— 
minat de tot ce avem nevoe, fară ca să mai aibă. 

„ trebuinţă să ceară intocmirea de: tot felul de tablouri, 
liste şi caicule, cari mai totdeauna sunt făcute cu apro- 
ximaţie și fâră să se poată şti, la prima aruncătură de: 
ochi, cum stăm şi ce ne mai trebue. 

Dacă bugetul ar fi întocmit mai simpiu şi dacă.
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administraţia centrală 'ar centraliză toate lucrările 

până în cele mai mici detalii, este învederat că am 

avea şi cheltueli mai mici sub raportul administrativ. 
Ministerul şi-a rezervat atâtea lucrări în sarcina sa, 

încât chiar ruperea unei lănci sau perderea unui toc 
«de lance precum şi orice accesorii, fie cât de mici, 
dela armătură, trebue să se recurgă cu diferite forma- 
ităţi, pentru a se obţine scăderea şi înlocuirea, dacă. 

se aprobă ; iar dacă nu, urmează un şir de cercetări, 
cari dau loc la mai multe cheltucli şi perderi de timp 
decât însăși valoarea obiectului ; tot aşă se urmează.: 
ŞI cu imprimatele, necesare corpurilor în „fiecare 
exerciţiu. 

Imprimatele s'ar putea da în intreprindere prin li- 
citaţie publică, pe perioade de 5 ani. 

Ministerul să întocmească modelele tutulor impri-. 
matelor. Corpurile şi administraţiunile militare să le 
cumpere cu preţurile hotărite, în limita trebuinţelor 
ce au, şi am scăpă de atâtea formalităţi și corespon- 

denţă ce provoacă. acest articol desființâridu-se depo- 

zivul de imprimate, care formează -un birou 'admi- | 
nistrativ, compus din ofiţeri și scriitori, cari n'au altă 
însărcinare decât numai a ingreună administraţia. şi 
a consumă personal. | 

Este nevoe ca, de ori unde se poate face economii, 
să se facă şi să se adauge la trupă, pentru a se putea 
ajunge ca armata, cu serviciile sale, să aibă efectivele 
şi instrucţia cât mai complete și mai răspândită. 

- Biurocraţia a luat o dezvoltare aşi de mare, încât 

înşişi corpurile de trupă au ajuns a face mai. multe 

Jucrări de cancelarie, comparativ cu serviciul unităţilor;
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încât privește comandamentul, îşi consumă aproape 
tot timpul numai cu lucrările de cancelarie, scripte, 
registre şi programe. 

Biurocraţia este necesară, însă trebue să fie simplă, 
regulată și spornică. 

Italia, acum vreo câţiva ani, s'a găsit şi dânsa într'o 
criză financiară destul de acută, fiind nevoită a reduce 
cheltuelile armatei cu “aproape un sfert şi, pentruca 
să ajungă la această soluţiuine, a recurs la tot felul de 
suprimări şi reduceri, :neatingându-se de unităţile 
armatei. . | 
Din cele expuse rezultă ca concluziune: 

1. Ca bugetul să fie intocmit, încât să prezinte 
cea mai mare simplificare pentru a reduce enofma 
corespondenţă, ordine şi decizii. 

Claritatea să fie astfel, ca toată Iumea să-l. 
execute, fără să aibă nevoe.de instrucțiuni, or- 
ine și ezxzplicațiuni ; 

2. Să se reducă toate cheltuelile dela toare capi- 
tolele şi articolele unde se poate suprimă, şi să se 
adaoge Ja capitolele trupei și serviciilor armatei. 

Orice organizaţie militară, fie cât de bună şi cât 
de solidă, nu poate sta în picioare când bugetul o în- 
curcă şi o tace a nu-şi. putea urmă cursul normal 
«de dezvoltare și progresare. 

In anul 1905, domnul intendent-general Minei a a- 
tins în mod competinte studiul bugetului armatei în- 
trun articol din «România militară», anul VIII vo- 
lumul AVI, discutând toate cauzele, cari decurg dela 
întocmirea bugetului armatei, arătând cu multă preci- 
iune, câte complicaţiuni și greutăţi decurg din întoc-
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mirea bugetului şi modul € cum ar trebui « să se întoc- 

mească. 
Studiul d-sale, dacă ar f consultat la întocmirea 

bugetului, împreună cu luminile celor ce vor conlucra 
cred că se va putea ajunge la o soluţiune de a se 
seca mult din izvoarele, cari produc în administra- 
țiunea militară atâtea com plicațiuni, greutăți şi cores- 

pondență, cari nu se fârşesc niciodată, şi cari au 

mare intluență asupra organizaţiei armatei. 

XE * 

CORESPONDENŢA. — Una din cauzele care 
consumă cea “mai mare parte din timp, atât coman- 

damentelor cât şi corpurilor de trupă precum şi tu- 
tulor serviciilor administrative ale armatei, este 770- 

danul vesfârşit de corespondenţă, care ia timpul tu- 
tulor, împedicându-i de a se putea ocupă numai cu 
instrucţiunea şi alte cestiuni curat militare. | 

Toată activitatea se consumă de dimineaţă şi până. 
seară, întrebuințându-se şi un personal foarte mare, | 

cu această cestiune, încât administraţiunile militare au 

mai mult aspectul: unor birouri de notariate, decât a. 

unor unități militare, i, 

„Cauzele cari produc această stare de lucruri sunt 
multe: | „i 

„1. Bugetul care, prin întocmirea sa, dă lot la o: 

contabilitate foarte complicată în justificarea chel- 
tuelilor şi altor formalităţi, fiind nevoe de :o mulțime 

- de acte cari toate ar dispără:când bugetul ar fi în-. 
tocmit în mod simplu. şi hotărit, astfel ca fiecare să 

știe cum să-şi întocmească toate lucrările, fâră să fie



  

177 

  

nevoe de o sumedenie de ordine explicative, pornite 
din birourile tuturor administraţiunilor militare, după 
cum s'a expus mai sus la paragraful bugetului. 

2. Cestiunile privitoare la recrutare, cari asemenea 
dau loc la tot felul de reclamaţiuni, îngreunând cor- 
purile de trupă şi provocând multă corespondență. 

Această cestiune s'a arătat că-și are origina în o- 
peraţiunile consiliilor de revizie şi a depozitelor de 
recrutare. | 

3. Dela formalităţile ce trebue făcute pentru inde- 
plinirea .actelor fără nicio însemnătate, cari înseși cor- 
purile de trupă le-ar puteă indeplini fără să mai ceară 
aprobări autorităţilor superioare, şi acestea la rândul 
lor ministerului, precum este cestiunea imprimatelor, 
care pentru înlocuirea unui registru, cererea trebue 
să meargă până la aprobarea. ministerului, cerându- 
sc constatări şi. procese-verbale, ca să se ajungă, la 
urma urmei, să sc dea ordin ca corpul să le înfiinţeze. 

In tot cursul acesta de cereri, interveniri şi apro- 
bâri, corpurile stau în adăstare şi în lipsa satisfacerii 
necesității la timp. 

Asemenea lucruri se petrec și cu alte multe ces- 
tiuni de felul acesta. | 

4. Dela însăși organizaţia armatei, care nu este de- 
finită, ca comandamentele şi corpurile de trupă: să 
ştie ce au de fâcut la fiecare epocă a anului, cu che- 
mările şi concentrările pentru instrucţie și manevre, 
încât necesită o mulțime de ordine directive și 
explicative, date. până în cele mai mici detalii, 

și cari în mare parte nu se cunosc îndestul de 
cei ce le dau; și de aci rezultă, că unele con- 

lvazic pe altele, sau că tocmai părțile esenţiale 
i 12 -
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de execuţiune. interioară a. corpurilor de trupă 
se omil, de unde rezultă iarăși o corespondenţă. - 
enormă de cereri, ezxplicațiuni și interveniri. 

5. Dela insuficienţa mijloacelor bugetare pentru 
a se da corpurilor de trupă tot ce au nevoe, lucru 
care provoacă cereri zilnice din partea lor „pentru a 

“li se da ce le trebue.. 

Corespondenţa militară 'este o-rană mare, care 
roade instituțiunea şi trebue imperios gândit cu. foarte 
mare seriozitate a se căută origina tutulor îzvoa- 

- velor, cari apasă şi îngreunează sarcina celor ce sunt 
chemaţi a. conduce armata şi a se simplifică, :redu- 
cându-se pe toate căile, cauzele cari consumă toată : 
activitatea, atât a' comandamentelor cât și a corpu- 
rilor .de trupă, mărind astfel şi numărul funcţiona-. - 
rilor tutulor birourilor. 

E 

E 

UNIFORMELE. — Cestiunea aceasta este obiectul 
„discuţiunilor şi studiilor “mai în toată lumea; experi- 
„enţele' răsboaelor. anglo-bur şi . ruso- japonez au .do- 
vedit cu prisosință că uniformele trupei şi în special 
ale ofiţerilor trebue să fie” alcătuite, încât să nu des- 

“ copere trupele dela distanţe mari 'prin culorile vii şi 
aparente ce ar comportă îmbrăcămintea. 
„Mişcările trupelor pe câmpul de. luptă, trebuind s să 
“setfacă în chipul cel mai ascuns, sustrăgându- se, prin 
toate mijloacele, vederilor. adversarului, impun în mod 
imperios ca uniformele să fie confecționate ca să co- 
respundă necesităţilor tactice de astăzi. 

Intr această privinţă avem mult de studiat i de E 
transformat. SE |
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Toată îmbrăcămintea de postav, din cauza culorilor, 
"descoperă trupele. | - 

In ţinuta de vară, întreaga armată fiind îmbrăcată 
în bluze de dril alb, este uşor descoperită de adversar. 

Incât priveşte pe ofiţeri, având pe lângă bluză şi. 
chipiul alb, sunt descoperiţi dela distanţe mari în toate 
mişcările ce fac, lucru destul de vătămător în ser- 
viciul de recunoașteri. a 
„Asemenea, trupa are în echipamentul: său. obiecte 
confecționate din metal alb şi lucios precum game- 
lele, iar ofiţerii şi cavaleria tecile dela săbii. Luciul 
ce produce aceste obiecte, fac ca mişcările trupelor 

„“să fie descoperite la distanţe de ș, 6, 7 kilometre... 
Experinţele fâcute în toate manevrele în mișcările 

trupelor pe teren, ne-au dovedit în mod hotărit că 
"trebue neapărat să se aducă îndreptările trebuincioase 
în această privinţă. E | 

Uniformele trebue să fie simple, puţin costisitoare 
şi să răspundă în totul numai scopului răsbosuluti ; 
prin urmare, trebue modificate şi simplificate numai 
în direcţia acestor idei. | Aa 
„Deşi unii ofițeri pretind că schimbarea - uniforme- 
lor, în urma unui răsboiu victorios, este 0 cestiune 

„cam delicată, aceasta nu poate fi: un argument; 
fiindcă, dacă perioada de pace ar fi pentru o armată de 
100 ani, ar însemnă ca să nu urmăm starea de pro- 
gres ce sa făcut în decursul unui secol şi să ră- 
mânem în .urma perfecţionărilor timpului în 'care 
trăim. | 

Chiar de acum 30 de ani, dela ultimul nostru râs-" 
boiu, s'a schimbat multe din uniformele armatei precum:
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desfiinţarea uniformei vechilor dorobanţi, care eră cu 
paspol albastru, iar bluza lungă până la genuchi, iţa- 
rii S'au înlocuit cu pantalonii seri, opincele cu cisme.. 

La călăraşi s'a desființat bluzele cu paspol roşiu.. 
Uniformele ofiţerilor, în special, sunt foarte costisi- 

toare și apasă mult asupra resurselor Dcineștii: 

de cari dispun ofițerii, şi în loc să se cugete la: 

simplificarea și economisirea cheltuelilor, se sporeşte. 

mereu Îmbrăcâmintea ofițerului prin tot felul de îm- 
brăcăminie nouă, zitându-se a se cugelă la fixarea 

efectelor strict necesare ce trebue să posede un ofițer 
în timpul campaniei, aşa de ex: în trăsurile de ba- 
gaje s'a fixat pentru un ofițer o lădiță mică delemn,. 
în care abiă încape un rând de haine, 2 rânduri de 
primeneli, o pereche de cisme şi o manta de ploaie ; 
aceste obiecte coprinse în 'lădiţă pa pot fi suficiente: 
anaă ofițer. | 

S'au fâcut studii şi memorii, cari s'au înaintat celor: 
în drept,. arătându-se insuficienţa acestor lădiţe dela. 

trăsurile de bagaje. 

Este necesar ca un studiu exact să se facă, deter-. 

minând obiectele, ce trebue să aibi un ofițer trecut 
pe piciorul de răsboiu. 

Cea dintâi grijă pentru orice ofițer și. mai ales. 
pentru ofițerul de infanterie, este a i se prescri să. 

aibă 3 perechi de cisme de iuft, oprindu-se cu desă-.. 
vârşire întrebuințarea cismelor "de vacs. - 

Adeseaori, în manevre, pe timpuri rele, s'a intâm-. 
plat ca unii ofiţeri tineri, fără experiență, necunoscând: 
importanţa ce o are încâălțămintea, să rămâe prin că- 

ruţele ambulanţelor sau în cantonamente din: cauza:
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încălțămintei care nu eră bine confecţionată şi nu crâ 
fabricată din material propriu a rezistă umezelii. 
şi noroaielor; iar alții, căzând bolnavi, fiindcă nu-și 
luaseră mantalele de postav, sub motiv că n'au avut 
unde să le împacheteze. 

Cestiunea conservării efectivelor ofiţerilor în front . 
prin buna lor îngrijire sub raportul sănătății, 
este de mare însemnătate. , 

Trebue dar precizat toate obiectele necesare ofiţe- 
rului în campanie, procurându-se mijloacele de tran- 
sport şi înlesnirea de a se reaprovizionă cu uşurinţă 
în timpul operaţiunilor. 

x 
* * 

„CAI: — Această cestiune este una din cele mai: 
serioase, care trebue să formeze preocupaţiunile zil- 
nice ale tutulor oamenilor care: se ocupă de afacerile 
statului. | 

Rassa cailor ţării, nefiind destul de cultivată şi îm- 
bunătăţită a degenerat în așa grad, încât, dacă nu 

"se vor-luă măsuri urgente şi radicale, vom ajunge în - 
mai puţin de 25 de ani să nu mai avem cai în ţară 
:nică pentru trebuinţele de toate zilele. 

Prin sistemul numai al importării cailor pentru ne- 
'voile ce se simt, nu se poate ajunge la rezultate si- 
ure pentru a împăcă toate necesităţile țării. 

Ne trebue izvoare de unde să putem îndestulă ce- 
rinţele ţării întregi, și aceasta nu se poate obţine de- 
cât având cai produși, crescuţi şi cultivați în țară. 

Toate încercările răslețe, cari se fac în această pri- 
-vinţă de câţiva ani. n'au dat niciun rezultat practic,
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fiindcă nu Sa stabilit un sistem și o normă, 

în baza cărora să se dezvolte și să pr ogreseze- 

rassa cailor. 

" Trebue dar numită o comisiune de câţiva oameni: 

experţi şi pricepuţi: în “această privinţă, cari să stabi- 
lească î7 program holdrit şi care să se aplice rigu- 

TOS şi invariabil în toată ţara; iar nu ca astăzi, când. 

„fiecare funcţionar, numit în serviciul "acesta, aplică. 
ideile sale întrun sens oarecare, și când este înlocuit 

“ în funcțiunea sa, cel care urmează strică tot ce a. 
găsit ban sau zu, pentru a aplică şi dânsul cesact 
se pricepe -şi crede că 'este bine. | 

Cu sistemul acesta nu mai putem face un pas. 
inainte, şi timpul îşi urmează în 7204 normal acţiu- 

nea. sa de consiumare. şi distr ugere. - 
Pentru noi, cestiunea aceasta n'ar fi tocmai grea, 

pentrucă n'avem decât să studiem .ce au făcut celelalte: 
naţiuni şi: să ne tragem o linie de urmare În Orga-: 

i nizaţia ce voim să facem, în raport cu moravurile, 

- datinele și. mijloacele țării, 

„Exemplul cel mai evident il avem în Italia, care... | 
“acum câţiva ani rămăsese aproape fără cai; văzând. | 

starea grâvă în care se găsiă, a luat măsuri grabnice. ! 
„pentru: aşi îmbunătăţi şi îmulţi rassa cailor, încât as-- 

tăzi nu mai are aproape nevoe să importe, cai. | 
| Acelaş lucru se petrece și cu vitele cornute cari au... 
ajuns în aşa grad, încât flizia face ravagii niari. * 

din cauza degener rii. | 

Cestiunea. cailor pentru armată este o cestiune de. 
„Viaţă, fiindcă, prin importarea cailor, nu poate. fi 'si- 
gură niciodată de a' puteă avea, în momentul trebu- 
inţei, stocul necesar, și afară de aceasta, în timpul.
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campaniei, având nevoe a rechiziţionă zecimi de mii 
de cai, nu se vor găsi în “ţară în condiţiunile dorite. 

Ministerul de răsboiu ar trebui să încurajeze, chiar 
cu oarecari sacrificii, cumpărarea cailor din ţară, pe: 
acolo unde se găsesc; iar comisiunile de remontă 

„să nu -fie prea exigente în ceeace priveşte cumpărarea - 
cailor din ţară, . . 

Taxele impuse pentru armăsarii statului surit con- 
trarii îmbunătăţirii rassei, pentrucă prea puţini săteni o 
pot plăti, și tocmai ac) trebue urinărit cu stăruință 
îndreptarea rassei; pe urmă sistemul, ca locuitorii să 

„vină cu iepele la depozitul de armăsari, este cu totul 
Sreșit și împiedică propagarea îmbunătățirii ; fiindcă, 
tocmai în timpul muncii, sătenii nu pot pierde” săp- 
tămâni întregi cu venirea lor pe la diferite, depozite. 

Să 'se studieze sistemul ce întrebuinţează Austria 
şi Ungaria în această privință, şi se va vedeă cât este 

"de practic şi de lesnicios. | 
„Inainte de a încheia acest capitol, repet din nou 

"că această cestiune. este foarte arzdtoare şi reclamă 
urgente șiputernice măsuri, nemai permiţându-ne a 
stă în adormire şi nepdsare, fiindcă am ajuns la o li-- 

„mită, unde timpul ne impune să începem de îndată 
“0 acțiune puternică întracesi sens. 

Ei E - 

VETERANII. — Una din erorile, 'care s'a comis. 
în urma campaniei din 1877—1878, -a fost că nu 
sa stabilit, printr'o "lege hotărită, recompensele ce 

trebuiau să se. acorde tutulor gradelor cari au fă- 
„Cut această campanie, precum. şi un formular ofi-
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cial pentru” acei, cari s'au liberat treptat după cam- 
„panie. Consecința acestor neprevederi a dat loc la o 
mulţime de neajunsuri supărătoare guvernelor ţării 
şi, mai presus de toate, a deschis calea la mulți foşti 
militari, cari mau luat parte în campanie, să sc dea 
drept veterani şi să ceară tot felul de recompense; 
încât astăzi această cestiune a ajuns să formeze un 

“fel -de cestiune socială la ordinea zilei. S'a con- 
stituit societăţi, unde oamenii, cari au făcut campa- 
nia precum şi mulţi dintre cei cari s'au liberat 
mai târziu, plătesc cotizaţii lunare sau anuâle, sub 

cuvânt că aceste societăţi vor luptă pentru a li se 
acordă diferite recompense sau ajutoare, agitând această 
parte a populaţiei rămasă încă în viață. 

Incât priveşte ofiţerii cari au făcut campania, 
trebuia asemenea stabilit prin lege; îndată după cam- 
panie, anume 7ecompense şi drepturi ce li se acordă 

şi nicio lege ulterioară să nu mai atingă drep- 
turile căpătate; prin urmare, dacă ţara va fi nevoită 
să mai aibă vreo campanie, trebue ca, îndată după 
terminarea ei, să se intocmească o lege în care să se 

prevadă: 

1. Drepturile şi recompensele ce: trebue acordate 
veteranilor cari au făcut campania. 

2, Să se stabilească formulare hotărite pentru cei 
ce au făcut campania, întocmindu-se registre speciale, 

la fiecare corp de trupă, în cari să se treacă morţii, E 

dispăruţii, răniții şi cei liberaţi după încheerea păcii, 
cu campania făcută. Sa 

Aceste registre să fie păstrate cu îngrijire, un rând 
la corpurile de «trupă şi al doilea rând în archiva sta-
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tului, pentru ca să se știe precis de urma tutulor 
oamenilor cari au fâcut campania. 

3. Pentru ofiţeri, să se întocmească un anuar aparte, 
în care să se treacă pe arme și corpuri de trupă toţi 
cari au fâcut campania: morţi, răniţi, dispăruţi, pre- 
cum şi cei rămaşi în viaţă şi chiar în activitate. 

Dintr'acest anuar să nu se șteargă nimeni. Cu mo- 
dul acesta se va cunoaşte toţi ofițerii armatei, cari 
au făcut campania şi va fi uşor administrațiunii cen- 
trale să ştie în tot momentul mişcările ce se fac, 

“ având mutaţiile la zi. 
Drepturile dobândite precum şi recompensele ce li 

"se vor acordă în momentul icşirii din armată, fie prin. 
retragere, fie pentru iafirimmităţi, să rămâie în picioare 

"atât pentru dânșii, cât şi pentru. urmaşii lor, fără ca 
statul să mai aibă dreptul, prin legi ulterioare, să le 
ştirbească.. | 

Dacă aceste măsuri nu sc iau la timp, vom cădea 
iarăş în greutăţile de azi, a întreprinde măsuri târzii, 
expunându- ne. la critici întemeiate, că înființăm lo- 
caluri pentru învalizii unei campanii făcute acum 30 
de. ani. 

ADMINISTRAȚIA ARMATEI. — Indată ce o ar- 
mată a fost bine organizată, instruită şi prevăzută cu 
tot ce-i trebue ca să fie în stare să lupte în bune 
condițiuni, nu-i rămâne decât 'să aibă la îndemână 

“toate mijloacele ce-i trebue ca să poată trăi; prin ur- 
mare, administraţia armatei trebue să fie cât se poate 
de bună şi completă, având cu prisosință toate
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măsurile asigurate pentru bunul traiu al tutulor, ele. 
mentelor, cari intră în constituirea armatei. | 

Numai dela o administraţie bună depinde succesul 
operaţiunilor. | | 

Efectivele, fiind peste măsură de mari, şi operațiu- 

ile foarte repezi, administraţia armatei trebue să 

fie bine organizată, atât din punctul de vedere al per- 
sonalului, cât şi al mijloacelor, ca să poată funcţionă 
cu cea mai mare regularitate, înlesnire şi repeziciune, 
nedând loc la nicio greutate comandanților de uni- 
tăți, ca să poată conduce operaţiunile lor, fără ca să 
fie îngrijiţi de mijloacele de traiu . de, cari ar avea 
nevoe trupele-de sub comandamentul lor. 

Efective de 200 — 300 mii de Oaineni. nu se: 

mișcă fâră a avcă din timp - de pace, bine: calcu- -. 
late, mijloacele cari trebue mânuite în: timpul cam- 
paniei; almintrelea nu ajungem decât la un adevărat 

dezastru. | | | e 

„Astăzi, “mai mult ca niciodată, nu trebue uitate 
principiile enunțate în privinţa administraţiunii armatei. 

Se ştie în mod absolut că o armată trebue să în- 
deplinească 3 condițiuni mari ca sd se poală rdsbo : 

“sd .lrdiască, să se mișce și să se luple. 
„Ca să poată trăi trebue asigurată existenţa de toate - 
zilele din timp. de 'pace, ca din prima zi a mobilizării - 
să se aibă toate resursele necesare pe punctele hotărâte 
pentru formarea depozitelor de hrană, atât pentru oa- 

- meni cât şi pentru animale, calculate pe efectivele de 
'răsboiu, plus O rezervă, care să îndestuleze. prizonierii 

precuni şi fixarea sistemului de rechiziţiuni.. ce trebue 

să execute corpurile. şi administraţia militară, pentru
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„a se reduce întreținerea armatei prin convoiurile di-- 
napoi, lucru ce nu se poate execută totdeauna cu în- 
lesnire şi care întârzie operaţiunile. 

In Germania îngrijirea şi hrănirea trupelor şi Cal-- 
lor în timpul manevrelor, se face cu o artă şi o-re- 
oularitate cronometrică, încât se poate afirmă, fâră a. 
trece peste limita exageraţici, că atinge cea mai înaltă 

„treaptă de prevedere şi înţelepciune: totul este cal-: 
culat ca fiecare ofiţer și unitate de trupă să ştie din. : 
vreme cum va fi hrănită și găzduită. 

Hrănirea în timpul maneyrelor se face în două fe-: 
luri: pe la locuitori, cărora li se plătește So pfenigi 
pe zi de soldate. iar pentru oieri până la 3 şi ju-. 
mătate mărci. 

Pentrv zilele, când din cauza. operaţiunilor nu se: 
poate luă hrana dela locuitori, se primeşte dela ma-: 
gaziile depozitelor organizate pe zona de manevră, în-- 
cât toţi, cunosc şi știu de „unde are să primească tot 
ce le. trebue, 
“Studiul terenului de manevră, împreună cu instala- 

ţia tutulor depozitelor şi hotărirea localităţilor, pe: 
unde trupele se vor hrăni de locuitori, este făcut din. 
vreme şi comunicat tutulor ca să cunoască fiecare, în 
parte, tot sistemul de hrănire dela începutul şi până 
la sfârșitul manevrei, prescrise cu îndestulare. ca ni- 
meni să nu întâmpine nici cel mai mic neajuns. 

„ Germanii. pun mare: preţ pe această parte „educa- 
tivă a moralului soldatului, pentru a nu-i imprimă 
bănuială că ar pute întâmpină lipsuri în ceeace pri- 
vește existența în timpul manevrelor, de unde ar putea. 
deduce convingerea, că în timpul răsboiului, această. | 
lipsă ar f şi mai mare.
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Asigurarea existenţei trupelor măreşte puterea -de 
bărbăţie de a luptă cu hotărire, având totdeauna mo- 
ralul ridicat și încrederea în şefii ce-i conduc, de unde 
rezultă devotamentul şi abnegaţiunea. 

În armata germană, trupa este găzduită astfel : Pen- 
tru fiecare soldat se plăteşte o sumă de 8 pfenigi pe . 
zi locuitorului, care îl găzdueşte, 'şi este obligat să-i 
dea cameră, saltea, pernă şi plapămă; în ceeace pri- 
veşte hrana, se plăteşte câte 72 pfenigi de fiecare sol- 
dat. Frana, ce primeşte soldatul dela «gazda sa, se com- 
pune din cafea dimineaţa, prânzul se dă omului la 
plecare; masa. de seară, când se întoarce din manevră, 
este compusă dintr'o supă, o-legumă şi un pahar cu 
bere. 

Ofițerii, în timpul manevrei, n'au popotă, ci mă- 
nâncă la gazdele lor, cari sunt obligate să-i hrănească 

pentru suma de 2,50— 3,şo mărci. 
Noi cădem într'o greşeală destul dei însemnată sub 

acest raport, fiind convinşi că soldatul nostru e sobru, 
„abuzăm peste măsură de această convingere, cre- 

zând că prin lauda, ce se face acestei sobrietăţi, este de 

ajuns a-l hrăni în condițiuni cari sunt sub limita necesită- 
ţii de a-i întreține bine forțele şi şcoala, care o fa- 

cem zilnic cu soldatul, zze-a îndoctrinat această con- 
vingere, încât avem să procedăm la sigur tot astfel 

"şi în timpul campaniei, unde cestiunea cea mai de 
căpetenie, este să avem trupa bine hrănită ca să 
aibă forțele cât de bine întreţinute, pentru a rezistă 
tutulor greutăților ce -are de învins; iar nu de a se 
ajunge la scăderea efectivelor prin tot felul de boale 
și epidemii, cari rezultă fatalmente din mizeriile ine- 

4
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rente oricărei campanii şi tocmai aci este idealul unui 
bun administrator, de a le împuțină în totul. 

În campanie economiile și drămuirea ra ții- 
lor trebue socotite ca o adevărată crimă. 

Tot secretul este de a ţine în picioare toţi oamenii 
pentru a-i avea în luptă tari şi rezistenți. 

Soldatul trebue bine hrănit ca să poată execută 
bine marşurile şi să poată luptă cu putere, prin ur- 
mare, trebue să fie sănătos, și ca să fie sănătos, trebue 
să aibă o hrană bună și o echipare îngrijită. 

La noi, dela 1895 şi până astăzi, cestiunea prepara- 
ţiunii hranei în campanie a fost obiectul mai multor 
discuţiuni, cari au dat loc la numirea, din când în 
când, a unor comisiuni pentru a studii felul vaselor 
în cari ar trebui să se prepare hrana trupei în timpul 
operaţiunilor. - 

Toate comisiunile au dovedit imposibilitatea pre- 
paraţiunii hranei în, gamelele marmite individuale, 
şi chiar corpurile de trupă, în toate mişcările ce le 
fac, nu le întrebuinţează, luând în manevre şi în mar- 
şuri cazanele de care se servesc.în cazărmile lor, şi! 
ca consecinţă, se vede tot felul de modele de vase de 
diferite mărimi şi greutăţi, unele mai rele decât altele. 

Preparaţiunea hranei în campanie este o câstiune 
vitală pentru armată ŞI, prin urmare, trebue să 
„se aibă cea mai mare griji ca totul să fie asigurat 
şi. preparat, încât trupele să ştie, din timp de pace, 
mijloacele ce le sunt asigurate pentru existenţa lor 
în cursul operaţiunilor. | 

Intr'această privinţă nu este nimic făcut, încât ni- 
meni nu ştie cum are să se petreacă lucrurile cu
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preparațiunea hranei, fiindcă, după e cum S'a is, âmăc 

nu este hotărit. 

Să ne reprezentăm realitatea lucrărilor, cum se pa- 
trec în practică, ca să deducem în urmă absoluta utili- 
tate pentru rezolvirea acestei împerioase necesitiiții ; 

fiindcă o armată, care nu poată trăi, nici nu poate 
“luptă. . a | 

Astăzi, în timpul manevrelor, se , aprobă alocaţia 
garnizoanei, plus 5 bani de om. Cu această sumă nu. 
sc poate recurge la hrana trupei cu conserve şi nici 
mu se poate da o hrană bună, prin urmare trebue să 
se hrănească trupele t tot cu sistemul practicat | în „gar 
nizoane. m 

Când împrejurările: + tactice în timpul manevrelor 
„cer Oarecari operaţiuni, cari fac cu neputinţă prepa- 
raţiunea hrânei calde, atunci se dă trupelor, : o: mân- 
care rece, compusă fie din brânză, măsline, ceapă, etc., 

în cântităţi destul de mici din cauza micii alocaţii. 

Această alimentaţiune nu este 72247 itivă pentru a 

“menţine forţele soldatului. | 

„Mâncarea de seară, compusă dintr'o supă caldă nu-. 
mai cu 150—175. gr. carne, în care intră şi oasele, 
ce se prepară în cantonamente sau bivuacuri, se face 
în condițiuni destul de rele; fiindcă timpul prepara- 
țiunii. nu este mai mare de 3 --4 ore şi dacă canto- 

namentele se prescriu târziu, trenurile: regimentare .- 
ajung întârziate, şi până când: să termină instala-! 
ea bucătăriilor; distribuţia alimentelor şi gătirea hra- 

nei, se ajunge ca hrana să fie dată oamenilor în cele - 
“mai multe cazuri, peste orele 9 seara. 

Trupele sosind obosite între orele s—5 seara, în 
cantonamente sau bivu uacuri; renunţă adeseaori de a
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„mai aşteaptă preparaţia hranei şi preferă. să se culce,::: 
lucru ce devine şi mai greu când batalioanele unui 
aceluiaș regiment ocupă cătunele unei comune de- 
părtate între ele. de 1 sau-2 kilometri. 

Ofiţerul cu aprovizionarea, fiind unul singur, pro- 
voacă încă întârzieri mari cu, distribuirea alimentelor 
la 12, 16 sau 20 companii, fiind instalat într'un sin- 
“Sur punct. Companiile batalioanelor trebue să vină 
în acest punct a primi cele necesare, “lucru ce pro- 
duce încă o întârziere destul de însemnată. Aceste 
toate adunate la un loc; nu dau alt rezultat decât. 
“preparaţia unci .Jirane rele. 

Centralizarea administrativă a unui regiment de 
4sau5 batalioane cu un singur ofițer de aprovizio- 

Ă nare, nu dă alt rezultat decât că regimentul rămâne 
nehrănit și neingrijit prin imposibilitatea ca un 
Singur oi să poată îndestulă atâtea mii de oameni. 

Organizaţia pe batalioane în parte asigură o 
foarte mare ușurință și în existența ir upei și 
în repeziciunea oper ajiunălor. | 

In timpul manevrelor, unde n'avem în faţa noastră, 
imprejurări serioase, cari să ne producă grijile unui 
inamic real, lucrurile se mai pot înjghebă pentru a 
“ajunge la oarecari' rezultate de a procură hrana după” 
cum se poate mai nemerit, și durata manevrelor ne- 
"fiind decât 10—15 zile, timp relativ neînsemnat, pen- 

tru ca o hrană neindestulătoare să nu aibă o prea 
mare consecinţă ; însă în. răsboiu, această parte va pro- 

„ duce efecte dureroase prin sleir ea puterilor tr upei. 
Această cestiune, atât de mare, face obiectul studii- 

lor în toate armatele mari. E 
Ruşii şi Japonezii au introdus bucătăriile de cam panie.
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Rușii au simţit, mai mult ca oricari alții, nevoia 

acestor bucătării, fiindcă şi-au dat bine seama de na- 

tura ţării lor, şi prin urmare, cât eră de necesar ca 

să aibă acest serviciu bine asigurat. 
Incercările şi experienţele sau făcut aproape 40 de 

ani și în sfârşit în 1902 s'a introdus, printr'un ukaz 
imperial, în toată armata rusă, bucătăriile de campa- 

nie sistemul «Zalenski», alocându-se și un fond de 

„peste 1ş milioane de lei. | 
Opiniunile, ce se vor cită mai JOS, vor dovedi în- 

deajuns nevoia și utilitatea acesior bucăiciri îi 

pentru asigurarea traiului trupei. 
După manevrele mari dela Kurst, statul-major al 

guvernământului militar din Moscova, a fâcut urmă- 
torul raport: 

«Trebue să recunoaștem cu drept cuvânt că bu- 

«cătăriile de campanie au dat putere de viaţă trupe- 
«lor, scăzându-le oboseala cu procente de 20”/0 la 
«30%, putând da un prânz cald la repaosul de amiază 

«şi un al doilea prânz .la repaosul de seară». 
«Se poate zice, fără exageraţie, din rezultatele ob- 

«ținute, cd 3 regimente cu bucătării de campanie 
“usunt egale cu o divizie fără bucătării de campanie. 

Un ofiţer rus din regimentul 139, care a fâcut cam-" 
pania din Manciuria, se exprimă astfel : 

«Se întâmplă — zicea dânsul — că chiar în zilele 

«de luptă să se deă oamenilor mâncare caldă, pe lo- 

«cul unde ne aflăm și unde luptăm, la prânz, scara 

«şi uneori chiar noaptea». 
«Bucătăriile de campanie dau o mâncare gustoasă. 

«şi curată, şi chiar ofiţerii o mâncau cu plăcere î îna- 

cintea conservelor şi mâncărilor reci».
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Tot în această privinţă sa mai scris: 
«Cu. ajutorul bucătăriilor de campanie S'a - putut «avea o mâncare caldă de 2 ori pe zi, Chiar în im- «prejurările cele mai grele». 
«Bucătăriile au fost apropiate până la linia de luptă, „«au fost bine adăpostite. și sa putut trimite mâncare 

«caldă până la linia santinelelor; uneori oâmenii ve- 
«niau singuri a-şi lu mâncarea pe rând dela bucătării». 

Ideile asupra bucătăriilor de campanie Sunt aşă de 
entuziaste, încât ofiţerii ruși afirmă, că fără ele, 
conducerea răsboiului din Mandciuria ar fi fost 
împosibilă. a 

Maiorul von Lutwitz, din statul-maâjor prusian se 
exprimă astfel: | 

«In luptele dela Mulden și Sandepu, Japonezii a- 
«veau de 3 ori pe zi hrană caldă şi chiar în timpul 
«nopții li se dedeâ încă Odată. 

«Japonezii au introdus bucătăriile de campanie chiar 
«pe câmpul de luptă, imitând pe Ruşi şi rezultatele au 
«lost excelente». N 

Trebue să se recunoască, cu admiraţie, calităţile emi- 
namente superioare, de mare administrator şi prevă- - 

„zător” profund generalului Kuropathin, iar guvernului: 
imperial, dărnicia care a acordat-o fără nicio rezervă. 

Generalul Kuropatkin a ştiut să-şi prepare admi-: 
nistrația pentru a asigură existenţa şi traiul armatei 
din Mandciuria, - putând, cu o singură: linie ferată, 
lungă de aproape 10.000 kilometri, să aibă tot ce i-a: 

“trebuit; fiindcă dacă ar fi avut să sufere şi sub acest 
raport, dezastrele armatei ar fi. fost fără margini, pu- 
tând ajunge la consecințe zdrobitoare, cari ar fi com-. 
promis reputația militară a armatei ruse. - 

13.



194 

o... . 

a avut tot ce i-a trebuit ca să poată îrdi şi rezistă, 

salvând onoarea imperiului. 

In urma acestor probe convingătoare, cari demons- 

trează până la evidență nevoia asigurării existenţei 

trupei, nu mai rămâne decât o singură soluţiune: 

aceea de â se procedă cu toată seriositatea, fără a se 

mai pierde timpul la studiul. şi la fixarea mijloacelor, 

prin cari trebue hrânite trupele în timpul campanii, 

fiindcă numai cu o armulibine hrănită și îngrijite 

se poate învinge. | 

Care ar-fi folosul să se aibă efective de sute de 

mii de oameni, cari nu vor puteă luptă şi cari nu 

vor face decât să dea naştere la epidemii-şi la um- 

plerea câmpiilor .cu cimitire, semănate în toate di- 

recţiile, precum și la indisciplină, demoralizare şi 

debandadă ? 

Campania 'ruso-japoneză s'a deosebit printr'o pro- 

porţie inversă în raport cu trecutul, având mai multe 

pierderi prin gloanţe şi obuze, decât prin epidemii 

şi mizerii; ceeace denotă cât preţ s'a pus pe preve- 

derile administrative pentru îngrijirea şi întreţinerea: 

trupelor printr'o hrană bună și mai ales, suficientă. 

Oamenii mâncau şi noaptea, nimic nu sa dră- 

muil, când a fost vorba de bunul traiu şi îngrijirea 

soldatuluti. | 

Răsboiul ruso-japonez ar fi avut aceeaşi soartă, cu 

oricine ar fi comandat armata rusă, fiindcă Ruşii nu 

Sau pregătit şi nu Sau organizat în vederea acestui 

răsboiu, şi n'au avut. animat nici spiritul public, nici 

spiritul militar, în vederea acestei campanii. 

Japonezii, din potrivă, timp de mai mulți ani,
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nau fâcut decât să prepare terenul în toate direcţiile 
calculând totul și” nelăsând nimic nechibzuit şi ne- 
prevăzut, punând o deosebită grijă în cestiunile ad- 
ministrative ale armatei. | 

Dovadă că au răușit, | 
In campania din 1877—78, Rusia s'a pregătit din 

vreme şi dacă nu punea prea mult optimism în cal- 
-culele și prevederile sale şi prea puţină consideraţie și 
importanță asupra forţelor vrăjmaşului Său, ar (i ter- 
minat campania întrun timp relativ mai scurt şi fără 
greutăţile cari le-a suferit, mai ales sub raportul cesti- 
unilor administrative. 

Prusia s'a preparat din vreme, Organizând ţara şi 
„armata: în vederea răsboaclor ce a voit să întreprindă 
Şi rezultatul a fost că în interval de 4 ani dela 1866- 
1870 a zdrobit 2 mari imperii. a 

Dacă ne-am ridică cu studiul de faţă şi în cam- 
paniile vechi, vom găsi că cine a ştiut să organizeze, 
să calculeze şi să pregătească totul, n'a putut decât 
să învingă şi toate campaniile au fost pierdute a- 
Proape numai din zepregătire. Un exemplu, din multe 
câte s'ar putea cită; este campania din 1806, când ar- 
“mata Mareşalului Davout, ce se găsiă în marşde la Am-: 
berg spre Ratisbona, departe de roo kilometri de gro- 
sul armatei franceze, ar fi putut fi zdrobită de gene- 
ralul Bellgard care ieşiă din Boemia, şi de grosul 
armatei austriace, comandată: de Arhiducele Carol. 

Acesta, trecând râul Inn, cu grosul armatei, pierdu 
To zile ca să străbată o distanță numai de 60 liilo- 
“metri până la râul Isar, din cauza încurcăturilor ad- - 
ministrative . cari Pau împiedicat a se mișcă. mai: 
xepede. a
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Austriacii trăiau numai pe -nădejdea convoiurilor şi 

transporturilor dinnapoi, fără să facă întrebuinţarea 

rechiziţiunilor în regiunile pe unde. treceau; și de 

unde sorții acestei campanii, după cum se: prezentă. 

"la început, le erau cu totul favorabili, S'au transformat 

în pierderea campaniei la Wagram, şi dovadă că această 
campanie ar fi fost câştigată, este că victoria France- 
zilor a fost foarte scumpă şi nehotăritoare, compa- 

rativ cu cea dela Austerlitz din 1805. 
Austriacii au pierdut această campanie, numai din 

incurcăturile şi întârzierile administrative. Să 

In campania din. 1813, Napoleon fiind absorbit prin 

graba reorganizării ce trebuia să dea armatei sale, ces- 

tiunea aprovizionării şi subsistenţelor, precum și dis- 

poziţiunile administrative, fură lăsate pe al doilea plan, 

şi astfel, chiar dela începutul campaniei, cererile și re- 

clamaţiunile administrative începură să: se manifeste: 

din partea comandanților marilor. unităţi, încât această 

campanie, cu toate greutăţile ei, ar fi .putut fi câşti- 
gată,; dacă: partea administrativă mar Îl avut punctul 
“hotăritor asupra operaţiunilor militare întreprinse de 
“Napoleon, care până în cele din urmă Va învins. 

La 25 Maiu, Lauriston scria lui Berthier: 

- «Lipsa distribuţiunilor de mai multe zile face. pe 
«soldat să îndrăsnească să-şi procure singur existenţa. 
«Generalii fac tot ce pot pentru a împiedică. această. 
«dezordine ;. ofiţerii înşişi nu execută măsurile pres- 

«scrise, pentrucă şi dânşii trebue să-și caute existenţa». 

La 25 Iulie, Ney scriă lui Berthier: 
«Oamenii din corpul meu de armată sunt in vârsta | 

«unde se mănâncă mai mult şi unde rația întreagă 

«nu poate fi indestulătoare».
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La 5 August, Victor scriă lui Berthier: 
«Toţi ofiţerii recunosc. că rația este neindestulătoare 

«pentru a hrăni un soldat tânăr, în plina dezvoltare 
«a organismului. | Ia - 

«În fiecare zi se observă că un mare număr de 
«soldaţi tineri suferă de foame». | 
„Aceste lucruri se manifestau chiar din primăvară, 

adică dela începutul campanici. | | 
Către toamnă, indisciplina, dezordinele de orice 

natură, şi mai ales scăderea efectivelor, luară pro- 
porțiuni foarte îngrijitoare, încât Saint-Cyr scriă lui 
Berthier în ziua de 3 Septemvrie: , 

«Soldaţii nu se mai pot ţine în lagările lor; foa- 
«mea îi gonește pentru a 'găsi cevă de mâncare. 

«Este de temut o complectă dezorganizare în câ- «teva zile». - e 
Lobau, la 20 Septemvrie, scrii: lui Berthier. 

«In toate părțile mizeria este mare și dezorgani- .. «zaţia face progrese înspăimântătoare». | LL 
S'ar. mai putea -cită o mulţime de exemple petre- 

cute în această campanie în armata franceză. : 
Insăși armata austriacă, care. intrase în campanie, 

„abiă de 8' zile, isprăvise subsistenţele, muniţiunile şi 
încălțămintea 9... a 

În' traducerea istoricului, întocmit de marele stat- 
major rus, asupra răsboiului ruso-turc din 1877—1878, 
făcută de colonelul ]. Gărdescu, găsim în capitolul 6 

„din. tomul al III-lea, pagina 117, cestiunea aprovizio- 
nării : armatei ruse, cestiune foarte interesantă, care 
poate să ne servească .ca' învățământ . practic şi real - 
*.1) Aceste citaţiuni au fost luate din lucrarea Căpitanului G. Romagni 

„ Întitulată: <Campaniile unui secol». i i ”
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pentru fixarea ideilor în măsurile ce trebue cugetate, 

prevăzute şi executate într'gyarmată. 

Studiul acestor zestiuni este de un interes capital 

atât pentru corpul intendenţei şi. administrativ, cât 

și pentru comandanții. tutulor unităţilor. 

Se va vedea prin câte greutăți și lipsuri a trecut 

administraţia rusă, pentruca să poată întreţine exis- 

tenţa unei armate ofensive, care nu trecea peste 200: 

ii de oaneni. 

Este inutil a se mai cită părţile, cari ar face să. 

reiasă cestiunea importanţei administraţiunii militare, 

pentrucă' traducerea colonelului Gărdescu le indică. 

pe toate. Voiu cită'una singură: 

Depeşa “Ţareviciului către comandantul de căpete-: 

nie, cu rugămintea de a luă măsurile cele pzai ener-: 

gice pentru aprovizionarea armatei sale, dată în ur-- 

mătoarele cuvinte: 
«Nu primim absolut nimic, nici dela întendență. 

«nici dela societate. 
«N'avem nici pâine, nici pesmeţi, aşă că, trăim cu. 

«ce: putem. 
«Pentru un moment, 22 ne putem mișcă. Divizia. 

«33 mare nicio rezervă de pesmeţi. 
«Intendentul armatei şi intendenţii corpurilor s sunt 

«disperaţi. 

«Cer să se ia măsuri energice, altfel va fi ru 

«de noi. 

«Dela trecerea Dunării până acum, trupele se hră- 

«nesc cu propriile lor mijloace». 

Asemenea .cereri şi plângeri au curs tot timpul 

campaniei, şi să nu se uite că preparaţiunea intrării îns
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campanie a început din 1875, adică cu 2 ani înainte 
de campanie, 

Emisarii diferitelor societăţi, precum și trimişii ad- 
ministraţiunii militare ruse, studiau în secret resur- 
sele şi localităţile din ţară, unde s'ar putea face de- 

pozitele şi aprovizionările; astfel că armata rusă, tre- 
când Prutul, se găsiă în condițiuni cu totul comode, 
întocmai ca și în ţara ei. 

Încât priveşte partea administrativă a armatei noas- 
tre, dela începutul campaniei şi până la sfârşit, cred 
că este bine cunoscută asemenea și arhivele destul de 
recente, ca să se consulte pentru a se vedea cum s'a pe- 

trecut lucrurile, atât în ţară, cât şi peste Dunăre, și 
de unde să se tragă foloasele necesare pentra viitor, 

și să nu le lăsăm în uitare pe acolo aude se găsesc. 

Nu voiu reaminti decât o singură cestiune, că : toate 
serviciile administrative m'aa fost ajutate şi nu li s'a 
pus la dispoziție mtjloacele necesare şi personalul 
suficient -pentru a putea face faţă nevoilor armatei ; ast- 
fel depozitul intendenţii dela Breslaniţa avea ca per- 
sonal un ofiţer superior de intendenţă, 1—3 ofiţeri 
de administraţie, 2—3 subofițeri şi vreo 4 soldați. 

Aici primia transporturile pornite din ţară cu a- 
nume greutăți, iar, când sosiă în depozitul Bresla- 
niţa, le găsiă reduse .cu o treime, sau chiar cu ju- 

mătate din încărcăturile pornite. . 

Aceasta. proveni din cauza pierderilor produse prin 
starea rea a căilor de comunicaţie şi parte prin în- 
trebuinţarea de către cărăuși a. furajelor pentru între- 
ţinerea vitelor lor. 

Şeful acestui depozit, cerând: într'o zi un escadrori 

de cavalerie pentru a rechiziţionă, -pe valea Vidului



___200 

în direcţia Rahovei şi a Orhanici, vite și furage, is? a 
răspuns: că trupele sunt abiă suficiente pentru ope- 
rațiunile militare şi că nu i se poate aprobă cererea. 
"Cu modul acesta eram reduși a trăi numai din 
ceeace se putea trimete din țară prin Turnu-Măgurele 
şi Nicopoli, unde nu se găsiă decât un singur pod, 
ca să servească 2 armate, pe când. în realitate ar fi 
trebuit să avem cel paţin 3 Sau q. 

Se cunosc în deajuns greutăţile îngrozitoare, ce a 
rezultat din lipsa: de poduri şi mai ales când s'a 
stricat. | SE | 
„O armată, în operaţiunile sale, nu y trebue să se spri- 

„Jine numai pe transporturile ce se fac prin convoiu- 
rile dinapoi ;, acest sistem îngreunează mișcările tru- 
pelor şi le expune a rămâne neaprovizionate; prin 
urmare, cel mai bun sistem este de. a se întrebuinţă 
în mod judicios sistemul rechiziţiunilor. din locali- 

” tăţile ocupate de trupe. 
Acest sistem, însă, trebue făcut după anumite reguli 

şi norme, stabilite prin instrucţiunile prevăzute în 
planul administrativ de mobilizare; fiindcă. dacă tru- - 
pele din capul coloanelor ajung. pe anumite zone, ri-“ 

„Sipesc şi strică, în mod nesocotit şi nejudecat, resur- : 
sele ce le găsesc la îndemână; cele ce urmează, gă- 

_sesc localităţile sleite şi numai pot să se indestuleze 
„la rândul lor. - 

__ Acest lucru s'a petrecut în timpul campaniei din 
1877-—1878, când, pe câmpiile, Bulgariei, s'au găsit re- 
surse de .toate felurile, şi mai ales câmpiile acoperite cu 
fân, strâns în clăi; însă, în loc ca administraţiunile ruso- 
române să le strângă, formând depozite, le-au lăsat: 
fără nicio regulă a fi risipite şi distruse, fie de trupe,



201. 
  

fie de locuitori, fără să se gândească că mai târziu 
lipsa o să se resimtă; de unde â urmat că, spre sfâr- 
şitul campaniei, a fost o lipsă completă de furaje şi 
de orice alte resurse de existență. 

Sub raportul administrativ militar, pentru strân- 
gerea resurselor şi formarea depozitelor, a fost o de- 
săvârşită neprevedere şi! nepricepere, și în loc -ca 
această cestiune să formeze un învăţământ pentru 
viitor, n'a servit la nicio îndreptare, fiindcă în uvra- 
jul intitulat «Experienţa răsboiului TUSO-japonez» de 
Li.-cotonel de stat-major Neznamov, găsim că s'a 
întâmplat acelaș lucru în armata rusă în răsboiul din 
Mandciuria, exprimându-se astfel: - | 

«Recolta în anul 1904, rămăsese. în țară şi aceasta 
ca înlesnit mult cestiunea “aprovizionărilor, care a 

«ajuns până la finele lunei Maiu 1905; numai din. 
cacest: moment a trebuit 'să se recurgă la transpor- 
«turile dinapoi' şi mai ales ale furajelor. 

«Dacă sar fi făcut 0. organizaţie sistematică de 
«exploatare a resurselor locale, ar fi ajuns mai mult | 
«timp de a se putea întreţine trupele, cu ceeace - se 
«găsiă în regiunile ocupate, | i 

«In realitate, nu s'a fâcut nicio repartiție regulată . 
„“«in vederea rechiziţiunilor, pentruca armatele să poată 
«fi îndestulate. | 

«In Decembrie 1904, se faci o mică încercare în 
„ “acest sens, dar a fost târzie și nu Sa mai găsit 
„<nimic, fiindcă. dela început s'a făcut: risipă fără. nici 
«o socoteală și fără a se gândi la viitor, Si 

«În luna lui lanuarie, intendenţa începu să strângă 
«la Mukden” teci de gaoliân pentru combustibil (5). 

    

(1) Gaolian sunt 'cereale speciale în Mandciuria şi, în' Siberia orientală, a 
“căror .teci se pot întrebuință câ combustibil.
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«Fiecare corp de trupă făcea ce-i plăcea cu resur- 

«sele ce găsiă, ajungându-se la rezultatul că unele 

<trupe aveau peste măsură de multe aprovizionări; 

ciar altele, - cari veniau în urma lor, nu mai găsiau 

nimica». | | . 

Din cele expuse, s'a putut constată câte greutăţi 
se întâmpină cu întreţinerea armatelor în campanie, 

şi câtă prevedere administrativă se cere ca o armată 

cu efective mari să poată trăi. 
Dacă Rusia în răsboiul din 1877—75$, cu aproape 

un efectiv de 200 '1nii de oameni, a întâmpinat o 

mulțime de greutăţi, sub acest raport, apoi este lesne 

de înţeles cât de mult trebue -să cugetăm noi, cari 

tindem să ajungem la un efectiv de peste 250 mii 

de oameni, cu creațiunile cari le facem continuu 

pentru sporirea efectivelor de campanie şi câtă grijă 

trebue să avem în organizarea. personalului şi mijloa- 
celor administrative ; fiindcă între aceste 2 cestiuni 

trebue să existe o proporţie constantă. 
asi dar trebue: 

„ Ca ofiţerii de intendenţă să fe aleşi şi recrutaţi 

din oameni cu instrucţie şi calităţi, cari, sub raportul 

capacităţii și valorii morale, să îndeplinească condi-: 
țiunile cerute ofițerului de stat-major. Ei trebue să fie 
îndrăsneţi pentru a avea curajul să-şi asume răspun- 
derea serviciului ce imbrăţişează şi. întreprinde ; tre- 
bue să aibă multă inițiativă şi încredere în persona- 
litatea lor şi să fie mai ales prevăzători şi buni cal- 
culatori. 

Ofițerii de intendență deţin în mâinile lor exis- 
tenţa armatei și numai dela valoarea lor şi dela munca 

„neobosită şi prevăzătoare, ce o vor depune în această 
2
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direcţie, reuşita operaţiunilor poate aveă sorţi de is— 

bândă. 
Ei sunt consilierii intimi ai comandanților unită-: 

ţilor mari, cari împreună trebue să cunoască mişcarea: 

trupelor şi scopul operaţiunilor, fiindcă prevederile. 
administrative, pentru formarea depozitelor, precum şi: 

orice măsură de întreţinere, trebue subordonate şi le- 

gate” operaţiunilor, ce armata are de executat; prin: 
urmare, ofiţeri de intendenţă trebue să aibă cunoștințe” 
intinse nu numai în ceeace priveşte specialitatea lor, 
dar şi cunoștințe militare. 

Prin urmare, recrutarea ofițerilor de intendenţă să se: 
facă dintre absolvenții școalei superioare de răsboiu,. 

cu aptitudini pentru acest serviciu. 
Un serviciu de intendență, bine alcătuit din toate: 

punctele de vedere, este viaţa armatei. 
Ca să se poată bine îndeplini aceste delicate și: 

importante însărcinări, frebue să se dispue: de un: 

personal suficient și capabil de a putea execută. 

toate atribuţiunile serviciului de intendență dela di- 

feritele unităţi mari, având și mijloace suficiente: 
pentru toate : măsurile ce se vor întreprinde; altmin-- 

trelea, va fi peste putință casă poată îndestulă trupele.. 
De unde urmează că personalul serviciului inten-- 

denţei trebue să fie complet, să se bucure de încre-- 
derea tutulor și, mai presus de toate, să i se dei con- 
siderațiunea ce merită să aibă un serviciu atât de: 
important. 

2. În fiecare an, trebue întocmit planul de mobi-: 
lizare administrativ, după ipotezele probabile cari sunt. 
studiate la marele . stat-major şi acest plan adminis- 
trativ trebue să fie subordonat şi legat cu operaţiu-—
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- -nile probabile ce va avea de executat armata; fiindcă 

dacă aceste două lucruri n'ar aveă legătură intimă 

între ele, .rezultatul oricărei întreprinderi ar fi nul, și 
încurcăturile, ce ar rezultă, nu ne-ar produce alte con- 
secinţe decât dezordinea; așă dar, locul intendentu- 

Jui-general este la marele stat-major, având biroul 
lui format cu un personal suficient şi complet, care, - 

„- îndată ce armata S'ar mobiliză, să poată trimite câte 
un ofițer superior de intendență pe lângă fiecare di- . 
vizic, care să ajute pe intendentul diviziei în toate 

„cestiunile administrative ale diviziei; fiindcă acest ofiţer 
Superior, reprezentant al intendentului- general, este la 
curent până în cele mai mici detalii, cu toate ces- 

_tiunile studiate sub acest raport în birourile marelui 
stat .major; dânsul ar avea adunate, în concepțiunile.. 

“sale, toate măsurile de execuţiune ce ar trebui între- . 

prinse în-atingerea scopului pentru care a fost trimis." 
"Cu .modul acesta, se va evită și sumedenia de. 

ordine, de ezplicațiuni și prescripțiuni, cari, în 

cele. mai multe cazuri, nu sunt înțelese de cei 

ce” 1 aut avut ocaziunea sd le prepare, să le Stu- 

„„dieze și să le pătrundă din vreme, pentr 4 a 

„puteă corespunde întențiunilor celor ce le dâu. . 

-- Intendentul-general este mâna dreaptă. a : şefului: 
“marelui stat-major, trebuind să fie continuu în legă- 
“tură cu dânsul : pentru a cunoaşte  dispoziţiunile: ce 
„se vor luă în mișcarea trupelor, pentru a se . evită 
ca cestiunile administrative să producă întârzieri, sI- :- 

Jind operaţiunile a li se subordonă. Ni 

“In planul: administrativ de mobilizare,. „trebue _pre-- 
„văzute: -
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a) Cestiunea îmbrăcămintei armatei în timpul ope- 
rațiunilor : | 

0) Studiul sistemelor de aprovizionări, prin formarea 
de depozite, prin cumpărări de bună voe, prin între= 
prinderi, contracte şi regulareă transporturilor făcute: 
chiar de administraţia „militară ;. 

€) Sistemul strângerii rechiziţiunilor după zonele: 
ocupate de trupe, pentru a se evită risipa şi perderile;; 

” d) Formarea depozitelor pe diferitele direcţii, pe... 
unde armatele au să treacă, asigurând conservarea. ! 
materialelor prin magazii, prelate, zăblae, etc., pentru.. 

„a se evită stricarea aprovizionărilor prin intemperiile- 
atmosferice ; . a | 

„_€)-Studiul instalaţiunilor de hranire prin staţiunile- 
drumurilor de fer; : o 

7) Caiculul meseriașilor, ce trebue să aibă depozi-- 
tele intendenţelor, precum: dulgheri, fierari, măcelar, - 
brutari, puţari, etc., cu toate uneltele şi materialele: 

„tebuncioase; | Si 
__9) Studierea punctelor probabile, unde au să se- 
formeze depozitele pentru ca cei însărcinaţi să ştie: 
din piima zi, când. vor primi ordinile, ceeace au de- 
fâcut; . - e 

h) Şefii tutulor depozitelor, hotăriţi să aibă instruc=. * 
iuni prevăzute în planul de mobilizare, pentru însâr-- 
cinările ce vor aveă de îndeplinit, precum și Cunoaş- 
terea proprietarilor sau antreprenorilor dela cari vor- 
aveă să primească-diferitele materiale 'pentru formarea. 
depozitelor ; a 

î) Prevederile administrative pentru: hrana Şi între-. . 
ținerea trupei în timpul zilelor fixate de mobilizare,
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pe zonele de concentrare şi pe zonele operaţiunilor 

ulterioare ; 

7) Fiecare divizie ar trebui să aibă intendentul său, 
ajutat de 4 sau $ş ofiţeri de intendenţă, din cari câte. 

„unul în timpul operaţiuniior, să se ataşeze la fiecare 

brigadă de infanterie, pentruca să ajute pe ofiţerii 
-cu aprovizionarea la hrănirea, rechiziţionarea şi apro- 

vizionarea trupelor, şi unul pentru trupele călări ale 
„diviziei. , | 

]) latendentul-general, cu personalul său, să înso- 

“țească serviciul de stat-major în călătoriile și studiile 

„cari se fac în fiecare an. 
Cu un cuvânt, totultrebue preparat priatr'un studiu 

-complet din timp de. pace, ca .să îmbrăţişeze toate 

“arterele de administraţie şi de existență ale armatei, 

-ca să poată trăi cu îniesnire chiar din ziua când s'a 
«dat ordinul 'de mobilizare şi până la terminarea cam- 
:paniei. 

Pentruca să se poată îndeplini- cu folos şi în bune 
„condițiuni toate aceste cestiuni, trebue ca și admi- 

nistraţia centrală a răsboiului să procure în mod larg 
“toate mijloacele. pentru ca cei chemaţi să le execute 
să aibă putinţa de a le îndeplini. 

Prin urmare, cu o armată: intrată în campanie nu 

:se mai poate gândi la economii nejustificate, cari să 

ne facă să cădem în zicătoarea că: «Scampul mai 

mult păgubește şi leneșul mai mult aleargă»: 

O altă cestiune, care: intră tot în prevederile ad- 
:ministraţiunii militare este: /mbrăcămintea. 

O armată, care nu este echipată in condițiuni bune, 

nu poate fi în stare să lupte şi să sufere - greutăţile 

.
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unei campanii, de unde urmează că stocul îmbrăcă- 
mintei unei armate, trecute pe picior de răsboiu, să fie 
calculat, încât, cel mult în trei luni dela intrarea în 
campanie, să aibă cfecte confecţionate în proporţie 
de 50%/a; iar încălțămintea până la 7 5%/o, pentru a 
sc înlocui toate efectele degradate și aflate în stare 
de a nu se mai puteă întrebuință. 

În această privinţă, traducerea colonelului [. Găr- 
descu ne enumără tot în acelaş capitol, care s'a mai. 
citat, prevederile și măsurile făcute din vreme 
de administraţia rusă în vederea campaniei din 
1577—1878, şi din care se poate extrage câteva ci- 
taţiuni, cari să dovedească cum uneori, chiar dela în- 

cepulul campaniei, se întâmplă ca trupele să rămâe 
dezechipate. 

«Brigada 4-a de tiraliori, care faceă parte din avan- 
«gardă, în marșul spre IKazanlăc, aveă o mulțime de 
«oameni fără cisme, cu picioarele înfăşurate în cârpe; 
«cel ce aveau pantofi turceşti făceau pe mândri». 

«La 2 Iulie, trupele din avangardă puseră mâna pe 
«0 tabără turcească, unde găsiră multă pradă, între 
«altele: tunici, şalvari, mantale, -încâlțăminte, răniţi, 
«bidoane, etc». 

«Acest material, gasit la timp, fu împărţit între ba- 
«talioanele brigadei IV-a de tiraliori». 

<Tiraliorii. se imbrăcară. cu “aceste haine, cari le . 
«dădea o aparenţă hazlie; -nici nu mai puteă fi vorba 
«de uniformitate în costumul lor; fără această pomană 
«oamenii ar fi fost desbrăcaţi». 

Generalul Gurco, în raportul său dela 23 Iulie, 
câtre comandantul corpului VII scrie:
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«Dacă n'ar fi fost cismele și pantalonii turceşti, 
«brigada de tiraliori ar-fi mers cu cracii şi picioarele 
«goale». a | 
«La întoarcerea brigadei, la sfârşitul lui Iulie, din 
«valea Tundjei din defileul Balcanilor, avu nevoe de 
«repaos, ca să-și repare efectele și mai ales cismele». 

Locotenentul- Colonel de stat-major Neznamov, în 
lucrarea sa, atinge cestiunea echipării, arătând incon- 
venientele unora din efecte, precum şi necesitatea al- 

„tora, cari ar trebui să se înfiinţeze. 
Dânsul insistă mai cu seamă asupra cestiunii încăl 

ţămintei, susținând că preţul nu. trebue avut în ve- 
dere, când este vorba de încălțăminte, invocând zică- 

„toarea: «Că nau suntem destul de bogați pentru 
a plăti- lucruvile eftine». 

Dânsul mai recomandă că, în timpul i iernii, pentru 
a se evită degerăturile picioarelor, ar trebui ca trupele 
să aibă nişte. cisme de pâslă. groasă de un cm. cu 
talpă groasă şi solidă, confecționate i însă cu materiale 

„de o calitate superioară, pentru ca să poată ţine cel. 
puţin o -iarnă.. | a 

Tot în lucrarea sa, arată necesitatea coifurei, care 

“vara trebue sâ fie uşoară, iar iarna să fie făcută în 
cât să acopere bine ceata .și urechile, părțile cele mai 
delicate ale corpului, cari de vor fi bine acoperite, 

„îmbrăcămintea poate fi chiar mai puţin” groasă; | 
Dacă ne întoarcem la campania noastră din 1877-78, 

găsim că, sub acest raport, s'a întâmpinat multe greu- 
tăţi, fiindcă înlocuirea efectelor degradate s'a făcut 
„pe o scară neînsemnată, încât S'ar putea afirmă că | 
nu S'a avut în vedere această cestiune, poate că a-
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ceasta a provenit din lipsa de experiență şi din lipsa 
cunoașterii greutăților unei campanii. 

Batalionul 4 vânători, care a început campania din 
primele zile și a urmat-o neîntrerupt, până la șfârşi- 
tul ci, ajunsese că, în loc de mantale, purtă numai 
nişte spenţere rămase din mmantalele cu cari pornise; 
poalele nu mai existau. Asemenea sub raportul mi- 
cului echipament, spre sfârșitul campaniei, erau trupe 
cari numai aveau nici cămăși nici ismene; încât 
priveşte încâlțămintea se poate înţelege lesne în ce 
stare cră. - | 
“Prevăzându-se că campania are să ţie şi iarna, sc 

luase măsuri ca să se confecţioneze în țară cojoa- 
cele; însă din nenorocire, sosirea lor parţială a înce- 
put prea târziu, încât trupele nu se folosiră aproape 
de loc. 

Maiorul Meunier, în lucrarea sa din 1906, intitu- 
lată : Răsboiul ruso-japonez, arată că japonezii au 
avut confecționate efectele speciale pentru finzpaurile 
friguroase, precum: mantale groase Castanii cu 
guler de piele de oaie, un rând de încălțăminte de 
schimb şi o pereche de opinci. Efectele s'au schim- 
bat după anotimp, încât soldatul nu purtă decât echi- 
pamentul strict necesar după sezonul în care se găsiă, 
având o greutate totală de 25 kg 

Când întră în luptă, raniţa eră “locuita cu un pa= 
chetaj special, făcut dintro bucată de stofă și purtat 
în bandulieră, coprinzând câteva efecte de schimb, 
hrană şi cartuşe. 

Japonezii au pus mare preț pe culorile anifor- 
melor, înlocuind efectele, cari prin culoarea lor, puteau 
să descopere trupele. Nasturii, tecile săbiilor și orice 

” 14
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obiect lucios, fură chiar în timpul campaniei învelite 

cu piele neagră. 
Ofițerii nu se distingeau de trupă decât prin 

galoane negre cusute pe mâneci. 
La Mulden, pionierii însărcinaţi cu! distrugerea re- 

ţelelor de sârmă, fură îmbrăcaţi în alb pentru a nu 
se distinge pe câmpurile acoperite cu zăpadă. 

În aceeaş ordine de idei, Maiorul Meunier continuă 

a se exprimă: Astăzi, cu mijloacele ce se întrebuin- 
țează în luptă, schimbarea îmbrăcămintei și a echi- 
pamentului se. împune ca o necesitate urgentă. 

Trebue să se suprime din ţinuta de campanie nas- 
turii, galoanele metalice, plăcile dela centiroane şi să 

se înlocuească tot ce ar-puteă produce, prin lucire 
sau culoare vie, descoperirea trupelor aflate pe 

câmpul de luptă. 

Să se înlocuească tunicile croite pe talie, prin haine 

fâră talie. a 
Cu un cuvânt; toate scrierile în această vrivinţă, 

“în urma experienţelor ultimelor râsboae, nu fac decât 
să arate necesitatea studiului ce trebue să se între- 

prinză pentru modificarea uniformelor în ceeace pri- 
veşte culorile postavurilor, înlocuirea părţilor lucioase 
din echipament, uşurarea greutăţii, înlocuirea efecie- 

lor la trupă, după anotimp, pentru a nu pune pe sol- 

dat în poziţie, de a cără în spinare efecte netre- 
buincioase, ceeace îl îngreunează și îi consumă for- 
ţele, cari ar trebui să-i rămâe de utilizat ca luptător. 

Pentru timpul i iernei, trebue avută o. grijă deosebită 
în echipare, mai ales în ceeace priveşte încălțămintea ; 

iar în ceeace priveşte. îmbrăcămintea, să se aibă man- 

tale confecţionate cu guler de blană pentru a feri
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oamenii cu orice preţ, de frig Ja ceafă şi de de- 
gerdătura urechilor. Ma 

"Din cele expuse rezultă ca concluziune : 
1. Că îmbrăcămintea trebue să fie completă şi în 

foarte bună stare :(nouă) în momentul intrării tru- 
pelor în campanie, neîntrebuințând-se efecte uzate, 

2. Administraţia militară să aibă în planul său ad- 
ministrativ de mobilizare, calculat tot stocul de Ma- 
teriale necesare, cari “să fie puse în confecțiune chiar 
în ziua când s'ar simţi că împrejurările au să ne pună 
în poziţiune! de a intra. în campanie. 

3. Să se aibă socotite atelierele și uvrierii, cari să 
'se angajeze imediat pentru începerea confecţionării 
efectelor de îmbrăcăminte. 

4. Să se aibă prevăzute și aprovizionate atelierele 
şi depozitele cu materialele prime cari urmează să 
intre îndată în confecțiunea îmbrăcămintei. - 

5. Să se aibă studiat capacitatea de producţiune a 
diferitelor fabrici de postav, în prevederea necesită- 
ilor urgente de cari ar aveă nevoe administraţia wmi- 
litară, pentruca să poată produce cât de repede can- 
tităţile necesare. 

6. Să se cunoască în toată țara furnizorii şi casele 
cari ar putea să confecţioneze, prin contracte, diferitele 

„efecte necesare armatei, cari nu s'ar putea face în ate- . 
lierele militare, a | Da 

7. Fabricile de cismărie, cari furnizează încălțămin- 
tea armatei, trebue întreţinute, încurajate, dezvoltate 
şi puse în poziţiune, din timp de“ pace, ca să ne 
poată fabrică în timpul campaniei, delă' r000—i 500 
perechi de cisme pe zi. Tot astfel trebue procedat-cu
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toate fabricile din: ţară, cari ar putea să ne procure- 

obiectele ce ne trebue pentru întreţinerea armatei. . 

8. Fabricile de conserve trebue avute la îndemână 

ca să ne poată produce cel puţin 50.000 de rații pe: 

zi; fiindcă dacă. s'ar socoti că se va da trupelor. nu- 

mai odată pe săptămână conserve, ne-ar trebui un: 

stoc de 250.000 de raţii sau 1 milion pe lună. 
Tot aşă trebue: urmărită şi cestiunea fabricării: 

pesmeţilor. | 
"In rezumat, aceste cestiuni să fie studiate și îmbră-- 

țişate ast-fel, ca în ziua când vom recurge la începerea: 

confecționării acestor aprovizionări, să nu se întâm-- 

'pine nicio dificultate, și lucrurile să fie urnite, încât. 

fiecare, in cercul său de acţiune, să știe hotărit ce 

are de făcut și de îndeplinit, şi pentruca totalitatea. 

“acestor măsuri.să poată concură la atingerea scopu- 

lui propus, trebue ca diferiţi ofițeri de intendență și: 

„administraţie, cari vor fi chemaţi a supraveghiă şi: 

_controlă execuţiunea tutulor comenzilor, atât în sta-: 

bilimentele statului cât şi în stabilimentele particulare: 

“să fie numiţi în fiecare an în planul administrativ de- 

mobilizare, având instrucţiuni scrise şi studiate, ca în 

momentul primirii ordinului de a îndeplini însărci-- 

narea ce au de făcut, să poată procedă de îndată la exe- 

cutarea serviciului lor fără nicio întârziere sau nesigu-- 

ranţă, fiindcă se ştie în principiu, că orice lucru: între-- 

- prins dela început, ca ordine și pricepere, nu poate: 

să aibă decât un sfârșit bun și productiv. - _ 

Adjunctul cl* [, S. Leonte, în scrierea sa întitulată: 

„Studiul câtorba elemente din bugetul răsboiului“ 

apărut în ultimul timp, ne procură un studiu. complet, 

bazat pe comparaţiuni reale, luate dela armatele cele:
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mai bune ale Europei, care ne poate servi ca maalt 
-Siicces pentru a 'trage invăţăminte bune de introdus 
în multe cestiuni,: care se simt necesare de a se în- 
-dreptă şi în organizaţia noastră. 

%* 
%* * 

, 

SERVICIUL SANITAR. — Serviciul „sanitar al ar- 
matei are cea mai mare însemnătate, fiindcă îngrijirile . 
cari trebue date trupei, din punctul de vedere îgienic 

şi Zerapeulic, ţin într'o limită destul de însemnată 
efectivele complete, condiţiune esenţială ce se cere 
unei armate bine organizate. | 

În timpul campaniei, sarcina serviciului medical mi- 
litar este așă de mare, încât toate organele cari in- 

» Xră în constituirea unei armate, trebue să-i dea tot 
sprijinul şi toate mijloacele, ca să poată corespunde 
cerinţelor ce i se reclamă pentru îngrijirea bolnavi- 
lor și mai ales pentru căutarea răniților. 

Printrun serviciu sanitar, bine organizat, sprijinit 
-cu putere de comandanții trupelor, se previn epide: 
miile, cari în general.se nasc în timpul oricărei cam- 
panii. e 

Bolnavul, şi mai cu seamă rănitul, simte absolută 
nevoe ca, odată intrat în căutarea medicului, să aibă 
uşurarea durerii sale printr'o căutare bună şi speranţa 
vindecării; iar pentru cel ce rămâne a luptă este o 
încurajare şi un îndemn moral,. întemeiat pe sigu- 
Tanţa câ va fi câutat şi îngrijit şi nu expus să se 
prăpădească, neavând cine să îngrijească de fiinţa sa. 

De unde se vede cât este de mare însemnătatea 
acestui serviciu şi cât este de indispensabil să-l.avem
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„organizat şi administrat, încât medicii să n'aibă altă: 

preocupațiune decât aceia a meseriei lor, punând toată 
grija şi toată valoarea lor ştiinţifică în complicatele: 
operaţiuni ce au de făcut în urma luptelor; mai pre- 
sus de toate, trebue să fie înzestrați cu instrumente 

şi obiecte de pansament saficiente, încât să nu fie: 

puşi în poziţie să steâ în mijlocul răniților cu mâi- 
nile încrucişate, fără să le poată da vreun ajutor, ex- 

punându-se la indignarea şi revolta rănitului. 
Răniţii şi cei îndureraţi nu vor puteă judecă cau-- 

zele lipsei mijloacelor de îngrijire. Ei vor aruncă vina. 
asupra medicilor şi aceştia vor fi obiectul blestemului: 

celor din prejurul lor, cărora nu le vor puteă da a-. 
jutorul trebuincios, dacă mijloacele le-ar lipsi. 

"Una din cestiunile principale, care trebue avută în: 

vedere cu.multă socoteală, este cestiunea hainelor, ru- 

fâriei, precum şi a hranei, de unde urmează că ser-. 
viciul adrninistrativ, care se dă serviciului sanitar, să - 

fie compus dintr'un personal ales, sub raportul capa- 
„cităţii, din. serviciul intendenţei, care să ştie bine să-şi 

îndeplinească însărcinările, ca să nu deă ocaziune: 
corpului medical la nicio preocupaţiune sub acest 
raport. | | 

Hrana: bolnavilor, şi în special a răniților, trebue să 
fie suficientă şi nutritivă, pentru a le putea întremă. 
forțele slăbite în urma operaţiunilor suferite. sau a 
boalelor contractate. 

Dacă vom studiă mersul serviciului sanitar în - di- 
feritele campanii anterioare celei din 1866, găsim: că. 
serviciul sanitar militar avea un rol neînsemnat, fiindcă 
organizatorii şi conducătorii armatelor până la această. 
epocă, nu dedeau importanţa cuvenită. |
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Napoleon I, dintre organizatorii timpului, a cău- 
tat să dea toată atenţiunea și mijloacele de îngri- 
jire bolnavilor şi răniților în timpul campaniilor sale 
şi mai cu deosebire, urmăriă neintrerupt hkîgiena tru- 
pelor. - 

Inspectorul sanitar militar baron Larrey căruia Na- 
poleon îi acordă o deosebită consideraţiune, ascultând 
sfaturile sale, îmbunătăţi mult dezvoltarea serviciului 
Sanitar în armata franceză ; dar cu toate acestea, eră 
încă departe de a atinge rezolvirea acestei probleme, 
după cum trebui să dea roadele alinătoare suferinzilor. 

El întemeiă sistemul evacuărilor de pe. câmpul de 
luptă, uşurând astfel şi operaţiunile militare, curmându-se 
deprimarea morală ce. aveă asupra trupelor numărul 
cel mare de răniţi, cari zăceau pe câmpurile de luptă 
sau prin localităţile unde se depozitau. . 

Cestiunea îngrijirii” şi căutării răniților formând o- 
biectul preocupaţiunii oamenilor înzestrați cu senti- 
mente umane, S'a căutat toate mijloacele ca să se 
dea cât mai mult ajutor râniţilor, alinându-le dure- 
rile și salvând viaţa la cât se poate de mulţi. 

In urma iniţiativei lui Enirc Dunant s'a încheiat la 
22 Maiu 1864 convenţiunea dela Geneva, la care ade- 
rară cu timpul toate statele civilizate. Această con- 
venţiune a fost pasul cel mai însemnat pentru pro- 
gresul serviciilor sanitare militare în folosul celor ră- 

„niţi pe câmpul de luptă. Infiinţarea simultanee a so- 
cietăţii «Crucea Roşie» e datorită tot lui Dunant ŞI! 
scopul nobil şi umanitar al acestei societăţi e mai 
presus de laudă. | A 

In răsboaiele din 1866 şi 1870 găsim deja un pro-
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gres mult mai însemnat, în raport cu cele ce se pe- 

treceau cu serviciile sanitare militare anterioare. 
In urma acestor. răsboae, văzându-se enormele, di- 

ficultăţi ce se întâmpinau cu răniții şi bolnavii unor 

armate cu efective mari, dezvoltarea şi completarea 

serviciului sanitar fâcă progrese toarte simțţitoare, 

încât, în campaniile cari au urmat. dela 1870 şi până 

astăzi, găsim că se pune o deosebită grijă ca orga- 

nizaţia serviciului sanitar să poată ajunge cât mai 

bine a-și îndeplini menirea sa. | 

- Din studiul campaniilor din urmă, se poate vedea cât . 

preţ şi câtă atenţiune s'a pus în organizaţia serviciilor 

sanitare; astfel găsim în lucrarea colonelului de geniu 

Clement de Grandprey, intitulată «Asediul Portului 

Arthur» multe indicaţiuni asupra higienei şi serviciului 

Sanitar avut de Japonezi. 

- Starea sanitară a fost cu deosebire bună. Japonezii 

au avut în timpul acestui asediu 70 mii de oameni 

scoşi din luptă prin focuri (morţi 'şi răniţi), şi 25 

„mii prin -boale. | 
Numărul relativ mical bolnavilor este datorit sama 

higienei și curățeniei, care face onoare armatei Ja- 

poneze. | | 

“Intre altele, Grandprey ne spune că tranșeele japo- 

neze erau destul de largi pentru ca un tun de cam- 

panie să se poată mişcă și-destul de adânci ca un 

om în picioare să poată umbla. 

Erau de o curățenie exemplară, la toate un- 

ghiurile tranşeelor se găsiau “latrine, cari se. dezin 

fectau cu clorură de calciu. . 

“Febra tifoidă: şi dizenteria, boale cari consumă -ar- 

matele în campanie, n'au existat.
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Singura boală, care a avut-o, a fost beri-beri, având 
un număr de 16 mii de bolnavi... 

Această boală se găseşte la popoarele, cari mă- 
nâncă orez, când orezul este stricat, adică trecut în 
fermentaţiune,. 

Orezul eră trimis din Japonia în saci de pac şi 
rămânea adesea expus ploilor, ceeace produceă stri- 
carea lui. 

Se ceru îndată la Tokio, ca orezul « să fie pus întâi ! 
într'o învelitoare impermeabilă şi apoi să se pue în 
saci de pae; cu modul acesta se combătă şi această 
epidemie. * - 

Beri-beriul are ca simptome: dureri de cap, 0 in- 
dispoziţie generală, umflarea . picioarelor, imposibili- 
tatea de a umblă sau de'a se ţine în picioare. 

Moartea urmează după câteva luni printr'o para- 
lizie progresivă, care începe dela extremităţile corpului, 
mergând spre inimă. | 

Tiatată la timp şi cu îngrijire, este uşor de “vin: . 
decat; se recomandă schimbarea aerului şi mai cu 
seamă o hrană substanţială. 

Japonezii, pentru prevenirea epidemiilor, merseră 
cu prevederile higienice până 'acolo, încât au impus 
Cca oamenii să beă apă fiartă, făcând o între- 
buințare largă cu ceiaul ce se dedeă irupelor. 

Serviciul sanitar eră organizat în cele mai perfecte 
„condițiuni, îndemânarea și devotamentul medicilor mi- | 
litari, din care mulți fusese formaţi i în Germania, n'au 
lăsat nimic de dorit. 
“Staţiunile de I-iul pansament erau formate pe da- 

ialioane şi ambulanţele, socotite câte 3 de divizie, erau 
cât se poate de bine-și complet organizate. 

7
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Spitalele de campanie câte 1 de divizie erau for- 
mate înapoi. 

Convalescenţii erau duși cu trenul la portul Dalny, 
de unde se îmbarcau pe câte un vas- spital, pentru a 
îi reîntorşi în patria lor. 

” Japonia dispunea de rr vase-spitale, 
In timpul acestui asediu, soldaţii fâcură în taberele 

lor gropi mari, bine alcătuite, în cari aveau apă pen- 
tru a putea face zilnic băi corporale, întreţinând cu- 
răţenia corpului și prin urmare sănătatea. ' 

Pentru a întreţine moralul soldaţilor, li sc procură 
distracțiuni prin cetirea jurnalelor ce însăşi comanda- 
mentele aveau grijă a le da și-i indemni a scri 
scrisori la familiile lor. 
“Trebue ştiut că Japonia n'are analfabeți. 
„Pe lângă toate acestea, mai este şi corpul ofițeresc 

care are o deosebită „solicitudine şi dragoste pentru 
- soldaţi, fiind legaţi de trupa lor prin sentimente de 

îngrijiri deosebite, pentru a o conduce şi comandă; 
toate acestea au concurat ca armata japoneză să fie - 

capabilă de a suportă cu succes greutăţile campaniei - 
ce a avut să îndure. 

Lt.-colonel de stat major Neznamov, atingând ces- 
tiunile sanitare, zice: trăsurile de ambulanţă. regimen-: 
tare n'au' putut fi întrebuințate în Mandciuria * decât 
până la inceperea primilor ploi. 
"Sunt grele şi au mai ales arcurile prea tari; au 

_tost condamnate cu desăvârșire de toată lumea 
Ca împractice și vătămătoare. 

- Răniţii grav şi mai “cu deosebire cei cu leziuni 

osoase, au suferit îngrozitor din cauza zdruncinării 
provocate prin Zăria arcurilor.
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Trăsurile cu 2 roate au fost cele mai bune, atât 
din cauza ușurinţei, cât şi a mobilităţii. 

Cea dintâi condiţiune la o trăsură de ambulanţă 
este ca să nu producă zdruncinări prea mari în trans-. 
portul răniților. | 

In privinţa execuţiunii serviciului sanitar în armata 
„rusă din Mandciuria, găsim în: Revue Militaire des. 
Armees Etrangeres No. 951 din luna Fevruarie 1907, 
date precise şi detailate asupra serviciului sanitar din -- 
armata l-a, cu începere dela 24 Ianuarie până la 23. 
Octomvrie 1903. 

Dintr'această scriere. se poate vedea cât interes, 
„câtă grijă şi cât sacrificiu de muncă şi bani au Dus 
Ruşii ca să aibă organizaţia acestui serviciu în cele 
mai bune și perfecte condițiuni. 

Autorul acestui articol nu găseşte destule cuvinte: 
a aduce cele mai înalte laude modului cum Rușii 
n'au cruțat nimic a da cea mai mare îngrijire răni-: 

„ților, luând măsurile cele mai înțelepte ca să nu 
„lase nimic de dorit. | 
„Studiul acesta este de un interes capital pentru 
oricine ar dori să cunoască această parte, care tre-. 

„bue să intre în organizaţia oricărei armate. 
Citirea acestui document poate servi tutulor. ca un 

învăţământ preţios. | Ia 
In traducerea răsboiului ruso-turc din 1877—1878 

de colonelul-I. Gărdescu, tomul al III-lea, pagina: 
227, se. găsesc relaţiuni complete. asupra primelor 
operaţiuni. ale serviciului medicai militar din această: 
campanie. | | | 

„+ Din studiul acesta, se pot trage multe învăţă- 
„minte, cari ne dau măsura de a vedea câtă - grijă
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trebue pusă în organizaţia şi pregătirea din timp de 
pace a acestui serviciu atât de important şi atât. de 
necesar .pentru îngrijirea trupelor. 
"Câteva citaţiuni, din acest însemnat document, vor 

fi folositoare pentru a împrospătă memoriei greută- 
țile ce dă cestiunea sanitară conducătorilor armatei. 

Dela trecerea armatei ruse în România, Sau înre- 

gistrat 15.748 bolnavi în: cursul lunilor Aprilie şi 
Matu, cu o mortalitate de 159 oameni. 

„In Iunie, fură 9. SS1 bolnavi și răniţi, din cari 128 
morți. 

„ In lunie cifrele sporirâ. Răniţi 16. 840 şi morţi 293. 

Treptat, numărul răniților, bolnavilor și morţilor, 
spori în proporţii mai mari cu progresarea campaniei. 
În armata dela Rusciuk, starea sanitară fu foaite 

satisfăcătoare; epidemiile au fost cât se poate de rari. 

Acest fenomen se atribue supravegherii ' particulare 
a comandantului armatei şi a comandatului corpului 

XII, care puseră o amănunţită îngrijire pentru să- 

nătatea oamenilor şi mai ales pentru hrana lor. 
Localitățile cele mai sănătoase fură ocupate pentru 

tabere ; se prescrise măsuri severe pentru curăţenia 
și buna întreţinere a căilor :de comunicaţie. | 

Țareviciul binevoise a luă asupra sa grija specială 
a magaziei ce se formase cu medicamentele necesare 
bolnavilor şi răniților. 
La Iulie, ambulanţa diviziei a IX-a sosi la Ga- 

brova și luă în căutarea.ei toţi răniții cari fuseseră 

„până în acel moment .în căutarea medicilor regi- 
mentari. 

Când se fâcu pansarea răniților, se doscoperi ua . 
fapt absolut trist: mare parte din ei aveau aieruni
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în răni; cauza a fost că aceşti răniţi n'au fost pan- 
sați decât o singură dată, în interval de 4 zile. 

In urma luptelor dela 18 şi 19 lulie, dela Ieni- 
“Zagra și Eschi-Zagra, Rușii; fiind siliţi să se retragă, 
întâmpinară mari nevoi cu îngrijirea şi transportarea. 
răniților, mai ales că le lipseau și mijloacele de pan- 
sament, neputându-se găsi în acele localităţi ; aşă că 
medicii avură să lupte” cu foarte mari greutăţi. 
„In lupta dela Nicopoli, poziţiunea indicată ambu- 

Janţei divizionare, fu rău aleasă din cauza lipsei de 
„apă. Fântâna cea mai apropiată eră la 2 kilometri; 
„apa se cără în marmite şi sale de către infirmieri 

şi locuitori. -: 
In câtevă ore sosi un număr de 663, răniţi, am- 

bulanțele nu erau . suficiente “pentru acest număr. 
„O parte din ei se aşezară pe pământ, expuşi la ar- 
şița soarelui: Se ceru corturi dela trupe pentru a-i 
putea adăposti: | 

O mare parte sosiră fără haine, cu rufăria. sfâșiată, 
plină de sânge şi de necurăţenii. 

Ambulanţa n'aveă rufe de schimb, fiindcă tot sto- 
- cul nu erâ decât pentru 83 oameni. i 

Hrană nu se puteă da, fiindcă ambulanţa. navei 
marmite pentru un număr așă de mare de răniţi. 
„Această stare de lucruri dură câtevă zile, până când 
„se putu face evacuarea. 

„ Cestiunea evacuării eră foarte grea, pentrică nu se 
„ştia unde, și nici nu erau mijloace de transport. 

- Se adunară care bulgăreşti de prin satele vecine 
şi răniții fură transportaţi la Nicopoli, şi apoi peste 
Dunăre.
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Ambulanţele trebuiau golite de răniţi şi bolnavi, 
în prevederea luptelor dinprejurul Plevnei. 

La luptele dinprejurul Plevnei, serviciul medical 
militar întâmpină greutăţi incomparabil de mari ; 

“munca şi sacrificiul medicilor întrecură sforțările o- 

“meneşti. 
„In prima zi de luptă, la postul principal, sosiră de 

:Odată. 400 răniţi, adăstându-se şi sosirea altora. 
Numărul răniților atinseră cifra de 1.000; perso- 

nalul medical şi brancardierii „nu mai erau în stare: 
:să lupte și nici nu mai puteau satisface nevoile ur- 

_.gente. | 
Se: ceri comandamentului să se trimită pae şi 200 

care. bulgăreşti pentru evacuarea lor; situaţia eră mult. 
mai desperată decât la Nicopoli. Se facu tot ce se 
pută. Răniţii mai ușor se trimiseră la Nicopoli; iar 

„alţii prin satele vecine. 
Patru: transporturi de răniţi sosiră la Nicopoli în - 

„ziua de 12 Iulie, şi neavând loc, din cauza celor ce . 
:se găsiau căzuţi în-urma luptei dela Nicopoli, dela 
2 Iulie, o parte din ei fură trimişi peste Dunăre la 
“Turnu-Măgurele. 

"Aci nu se găsiau nici stabilimente Sanitare, nici 
personalul medical, şi nici material de -pansament, aşă . 
„că aceşti răniţi fură evacuaţi la Piatra şi la Zimnicea. . 

Convoiurile de. răniţi dela Plevna sosind mereu, 
cifra lor se ridică până la 2.000. Sa 

In acelaş timp se luă măsuri pentru organizarea 
"unui spital timporal în T.-Măgurele pentru a se mai 
-evacuă cei din Nicopoli. | 

In general, dispoziţiunile sanitare pentru ridicarea și 
-căutarea răniților, în luptele dinprejurul . Plevnei, s'au:
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făcut cât se poate de rău, din cauză câ comandantul 
superior nu înştiințase pe medicii şeli de începutul 
luptelor, pentru ca să poată luă măsuri chibzuite pen- 
tru îngrijirea şi evacuarea răniților. Instalarea ambulan- 
ţelor se făci pe locuri rău alese, cu un cuvânt, persona- 
lul sanitar eră cu totul străin de operaţiunile militare. 

Consecința acestor lipsuri de măsuri şi prevederi 
fu dezastroasă; ceeace a avut ca urmare că inspec- 
torul sanitar 'Prisolkof, în numele profesorului Bos- 
chin, a adresat direct împăratului la 14 Iulie 
1877 un raport, iar medicul şef al armatei din Rus- 
ciuk, doctorul Prorovscki, adresă în aceeaşi zi un alt 
raport "Ţareviciului în care se exprimau astfel: 

«ici înspectorul, nici eu, 1'am fost preveniţi 
«de luptele hotărite la Nicopoli şi Plevna ; vom 
“avei în totdeauna lipsă de mijloace de transport 
«pentru adunarea și evacuarea răniților, atât 
«timp cât comandamentul milita nu se va fi con- 
cvius că, în ajunul unei bupte, este indispensabil 
«să se anunțe serviciul medical Ca să-și adune 
«personalul şi materialul necesar ; alifel; vom re- 
«începe toate consecințele dezastroase ce ?nflu- 
cențează atât de rău starea răniților». 

“Trebue ştiut că Ruşii, sub raportul serviciului sani- 
far, au avut în principiu preparaţiunea bine făcută, a- 
vând totul bine înjshebat sub raportul materialului. 

Dacă împrejurul Plevnei s'a întâmplat multe ne- 
„reguli, cari au avut. atâtea. consecinţe triste, vina n'a 

fost. decât & șefilor combatanți, cari mau “dat 
„CONCursul necesar și nici n'au luat dispozițiu- 
săle lor. în comun acord Cu- șeful Superior al 
serviciului sanitar.
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In schimb, însă, după documentele cari se găsesc 

în istoricul rus al acestei campanii, întreg personalul 

medical şi-a îndeplinit serviciul cu o eztraordinară 
putere de snuncă și sacrificiu, ce i-au încoronat de 

laude din partea tutulor, cari i-au văzut operând; şi 

numai graţie acestui devotament fără margini, au pu- 

tut să se mai împuţineze - relele ce ar mai fi putut 

„decurge. 
In schimb însă, crucea roşie le-a fost de mai puţin 

ajutor. 
Cred că cu aceste arătări este suficient a se impre- 

sionă spiritul ca să se poată provocă cagelarea ma- 

tură și profundă pentru a se vedeă cât de bine zre- 

Due organizat acest serviciu, având personalul instruit 

în toate atribuţiunile ce comportă organizaţia unui 

serviciu medical de campanie, precum şi toate mij- 

loacele prevăzute cu îndestulare şi complete, pentru 

a nu se: întâmpină niciun fel de lipsă. 

Serviciul sanitar militar este partea alinătoare şi de 

„consolaţie a trupei, într'însul ofiţerii şi trupa speră să 

aibă căutare şi ajutorul necesar în caz de nevoe, Și 

„dacă se pierde această: speranţă şi încredere, efectul 

moral este îngrozitor. | 
Dacă aruncăm o privire asupra serviciului nostru 

sanitar, din campania trecută, găsim multe învăţăminte 

bune, cari ar. pute servi de pildă tinerilor noştri me- 

dici, şi mai ales, exemplul de energie, de muncă nea- 

dormită și de cugetare prevăzătoare a neuitatului şi 

neperitorului inspector-general Davila. 

“EL este întemeetorul științei medicale în ţară. 

Dacă în această campanie, şi în special, împrejurul
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Plevnei, serviciul nostru medical a putut să funcţio- 
neze cu regularitate și ordine, a fost numai graţie 
inteligenţei, vredniciei ŞI devotamentului acestui om extraordinar: | 

Din zori de zi şi până în miezul nopții, dânsul eră . în toate părțile, văzând totul ȘI ascultând totul. Am- „bulanţele şi spitalele .crau bine organizate, mulţi me- dici Ruși veniau să le vadă și, găsindu-le în perfectă Stare, nu făceau decât să-l complimenteze, 
Intâia dificultate ce s'a întâmpinat a fost aceea a cva- 

„cuării, care se fâceă foarte Sreu din cauza lipsei mij- loacelor de transportat şi, mai ales, când sosiau ră- niţii la. Nicopoli, perdeau de multe ori o zi şi chiar. O zi şi jumătate pentru a trece Dunărea la Turnu- Măgurele din cauza podului. | 
„A doua dificultate a fost aceea a serviciului admi- nistrativ, pe care îl avea ataşat pentru îngrijirea şi procurarea traiului oamenilor din ambulanţă, şi care eră 

compus aproape numai din elemente slabe pentru in- 
deplinirea unor asemenea delicate  însărcinări, şi mai 
presus de toate, eră dusuficieut. 

Dacă inspectorului-general Davila i-ar fi lipsit un 
moment extraordinara sa energie, ambiţiunea ŞI amo- 
rul propriu de a obţine -rezultate bune şi mai cu deo-- 

* sebire dacă i-ar fi lipsit un minut zeîntrecuta sa 
2nitiativă, an fi avut, sub acest raport. un adevrat 

“ cataclism şi trebue să mărturisi că acest om a întâm- 
„pinat dificultăţi extraordinare, fiindcă a avut de luptat - 
cu conducerea serviciului, cu lipsa de mijloace, şi cu 
piedici de tot felul, pentrucă comandamentele militare 
sau că nu pricepeau rolul serviciului sanitar în cam- 
panie, sau nu-și dădeau seama de efectul moral, ce-l 

13
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produce asupra trupelor rămase în picioare, părăsirea 
răniților, lăsându-i ncîngrijiţi și nestrânşi de pe câmpul 

de luptă; şi cu toate acestea, nu S'a descurajat un 

moment, continuând cu tărie şi voinţă, opera ce avea 

de îndeplinit şi pe care a dus-o ia bun sfârşitcu un 
Succes demn de toată admirația. |... 

Se poate zice că inspectorul-general Davila a avut o 
inspiraţie divină, presimţind această campanie; fiindcă, 

„cu mult înainte, pe când nimeni mar fi putut bănui 

că vom aveă vreun războiu, dânsul a stăruit cu multă 

insistenţă pe lângă guvernele ţării de a aprovizionă 
trăsuri. şi corturi de- ambulanţă, materiale şi instru- 

mente pe cât a putut mai mult; încât în momentul 
intrării în campanie, Sa găsit în magaziile spitalului 
aprovizionări de tot felul, Zacru ce ne-a servit și 
7e-a ușurat în iotul primele nevoi ale Can- 

pantiei. 
„Acţiunea directivă a inspectorului-general Davila se 

" întindea numai până la Dunăre. În 'Turnu-Mâgurele 

unde sosise Crucea roşie ca să clădească 4 barăci 

pentru spitalul Independenţei ; Societatea din laşi ca 

să instaleze un spital, precum şi alte administraţiuni 
şi societăți venite pentru îngrijirea răniților, fiind lip- 
site de mâna directivă a unui om energic şi priceput, 

"care să le pună pe cale de a funcţionă în bune con- 
dițiuni, au lăsat de dorit în multe. privinţe “cu spita- 
lele timporale. 

Cei însărcinaţi erau străini pentru organizarea unor 
asemenea servicii. 

După atacul dela 3o August, serviciul sanitar 
formase pe linia de etape 2 spitale de evacuare: la 
Mecica şi la Muselin Selo. Convoiurile cu răniţi,
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trecând prin aceste staţiuni, găsiau tot ce le trebuia: 
pentru a fi ajutaţi şi îngrijiţi; cei mai greu răniţi se 
-Opreau în aceste spitale timporale, restul se îndrumau 
prin Nicopoli la Turnu-Măgurele. 
„In ziua de. 2 Septembrie sosi primul transport de 
răniţi, însă, din lipsa unei direcţiuni energice, răniții “fură instalați cu multă Şreutate prin diferitele spitale 
“formate, aş că mulţi dintr'înşii au stat prin oraş până 
să le vină rândul de a fi internaţi. 

Aceasta eră starea de lucruri -a serviciului nostru 
sanitar între Plevna şi Turnu-Măgurele. 

După căderea Plevnei, armata îşi urmă operaţiunile 
către Belogragic și Vidin. 

Serviciul sanitar, în această perioadă a campaniei, 
întâmpină dificultăți foarte mari; fiindcă iarna înce- 
puse cu rigoare, zăpadă mare, căile de comunicaţie 
grele, şi mai ales mijloacele” de” transportat cu desă- 
vârșire reduse. Epidemiile incepură să se nască şi fi 

"fosul izbucni din cauza hranei îusulficiente şi lipsei 
de mijloace de a se putea îngriji bine trupele, la cari 
se mai adăugă și oboseala peste măsură de mare. 

Imbrăcămiintea: trupei, şi în special. încălțămintea, 
nu erau de ioc potrivite pentru un ger de 20 grade ; 
„cu toate acestea, se făcu tot ce s'a putut. Se formară 
Spitale prin oraşele şi satele din prejurul - Vidinului, 
dar ceeace lipsiă erau materialele ŞI medicamentele, 

“cari se împuţinaseră foarte mult, E 
-- In această perioadă a campaniei am avut de înre- 
gistrat îmbolnăvirea mai multor medici de tifos, dintre 

„Carl au'și pierit câţivă. | | 
Aceasta a: fost, în puţine cuvinte, mersul serviciului 

„mostru sanitar în această campanie, după urma căruia
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armata a obţinut toate îngrijirile posibile neputând fi 
decât. mulţumită de serviciile ce i se dăduse, în ra-: 

port cu numărul medicilor şi mijloacelor. ce s'au dat.. 
Să nu se uite că efectivul total al armatei eră: 

de șo.0ooo de combatanți, cu toate acestea serviciul 
medical abia a putut face faţă cu succes; rămâne: 
acum de gândit, ce am avea de tăcut când ar avea 
în căutarea sa efective coprinse între 200—25 0. 000 | 

de oameni ? 

Această problemă atât de mare rămâne ca cei în 

drept să o cugete cu o adducă serioaitate, luând mă- 
surile trebuincioase pentru a nu fi lăsaţi să fie sur- 
prinşi în ziua când va trebui să se recurgă la spri-- 

jinul serviciului sanitar. 
Dovedindu-se în deajuns marea însemnătate ce are: 

“ serviciul sanitar într'o armată, nu rămâne decât ca 

această cestiune, atât de arzătoare, să fie preparată şi . 
studiată cu mare prevedere din timp de pace, ca în 
momentul campaniei fiecare să ştie să ia cu sigu-: 
ranţă şi încredere firul şi rolul ce are de îndeplinit 
şi de executat; prin urmare, totul trebue să fie stu- 

diat, calculat, prevăzut și cunoscut, încât niciuna din 

ramurile, cari intră în constituirea serviciului sanitar, 

fe militar, fie civil, să nu întâmpine nici cea mai mică. 
greutate sau îndoeală ; şi cum aceste studii și măsuri 

sunt în legătură intimă și nedespărţită de operaţiu- 
nile militare, ele trebue făcute toate în birourile: 

marelui stat-major, de comun .acord şi în deplină cu- 

noștință de cauză cu medicul inspector general al 
armatei; aşă dar locul acestui personaj este în bi- 

rourile marelui stat-major, unde şeful marelui stat-
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major trebue să aibă în dreapta sa pe intendentul-. 
general, iar in stânga pe medicul inspector-general. 

Dela organizaţia, studiul și prevederile în toate 
-divecțiunile constituirii armatei, cari vor chibzui 

„aceste 3 personaje în armonie completă și cu pre- 
vederi îndepărtate și largi, depinde puterea -mm0- 
rală şi materială a armatei, de unde vor de- 
curge și sorții de izbândă ai oricărei întreprin- 
„devi militare, în caz de răsboiu. 

„Din cele. ce s'a expus până acum rezultă clar că 
în fiecare an să se întocmească planul general de 
“mobilizare al serviciului sanitar facut în ipotezele 
probabile şi Jegat cu operaţiunile armatei, în care să 
se prevadă tot ce se cere să se execute din prima, zi 

„a mobilizării. | 
Acest plan trebue să coprindă : | | 
a) Studiul fisării atribuţiunilor în. timpul campa- 

niei, ale administraţiunilor_mari ale spitalelor civile 
adică: Cari ar fi mijloacele ce ar putei să ne pro- 
cure pentru a primi în căutarea lor răniții şi bolna- 
vii, cari Îi-S'ar trimite, arătându-se numărul de pa- 
“turi ce ar putea da, precum şi personalul ce' ar pu- 
tea procură pentru a deservi spitalele timporale, 'ce 

"Sar înființă şi materialele de pansament, instrumente 
"și medicamente ce ar- pute să procure din fondurile 
"administraţiunii lor ;. 

d) Fisarea atribuţiunilor şi dezvoltarea. diferitelor” 
societăți de binefacere, cari există și cari de sigur la 
«deschiderea campaniei au să vină cu diferite propu- 

„neri și ofrande, și nefiind preparate din vreme, pen- 
“tru indeplinirea scopului ce şi-ar propune, în loc ca 
“serviciile ce le oferă să dea . rezultate producătoare, - 

c
a
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nu vor face. decât să se încurce; fiindcă neavând o: 

direcţiune hotărită şi studiată din timp de pace, nu. 
vor şti nici cum să inceapă munca ce-și propun şi 

nici nu vor putea atinge scopul; 
€) Studiul obiectelor necesare diferitelor ambulanţe: 

şi spitale, pentru ca să se supună comitetelor de: 
ajutoare, cari sar înfiinţă în preziua campaniei, ca să 

ştie cum să întrebuinţeze sumele ce ar adună şi a nu: 

“le cheltui în ofrandele ce ar face pe lucruri nefolosi-. 
toare, sau de care serviciul sanitar ar avea și el apro- 

vizionate ; 

d) Înțelegerea -cu diferitele droguerii și depozite 
mari pentru ca să se aprovizioneze imediat cu obiec- 
tele şi materialele de care .ar aveă nevoe direcţia su- 
perioară sanitară în caz de trebuinţă ; 

e) Să se prevadă toate materialele şi obiectele necesare: 
pentru cetatea Bucureşti, pentru cazul unei învestiri ; 

f) Organizaţia societăţii «Crucea Roşie», prescri- 

indu-i tot ce trebue să aibă ca material, instrumente 

şi personal, precum şi atribuţiunile ce ar avea de în- 

deplinit din ziua intrării în campanie, încât această 
societate să fie din timp preparată pentru a nu fi 
surprinsă de evenimente, găsindu-se în imposibilitate 
de a da concursul său; 

9) Să se întocmească. planurile şi. devizele pentru: 

construcţiunea spitalelor timporale în localităţile prin- 
cipale, pe unde operaţiunile armatei vor aveă pro- 
babil loc, alegându-se şi terenurile proprii (nu mo- 
cirloase sau prin văi) pentru instalarea unor aseme- 
nea. spitale, rămânând numai ca în ziua decretării 
mobilizării „să. înceapă imediat construcţiunea lor, 

precum şi șoseluirea: comunicaţiilor ;



231 

h) Dacă spitalele timporale vor fi construite în 
“localităţi, cari au drumuri de fer, să se lege imediat 
stațiunea căci ferate cu spitalul timporal, pentru a se 
evită debarcarea râniţilor în gări şi transportarea lor 

- în spitale. Debarcarea lor să se facă direct din vagon 
în spital; 

î) Să se aibă prevăzut numărul vagoanelor, cari 
trebue transformate imediat în vagoane sanitare; 

„Î) Să se hotărască cazărmile sau localurile publice * 
din diferitele oraşe, cari s'ar putei transtormă în spi- 
tale, cu studiul fâcut de amenajerile şi obiectele cari 
ar fi necesare pentru a le pune în stare să func- 
ționeze ; | 

1) Să se prescrie număru! paturilor, ce ar urmă 
să se deă de corpurile de trupă diferitelor spitale tim- 
porale pentru ca să se știe cai, când şi cui trebue 
daie.— Tot astfel să se procedeze şi cu saltelele, 
pernele şi păturile, ce se vor da pentru paturi; 

D Pentru toăte spitalele timporale să se prevază, 
în planul de mobilizare sanitar, personalul chirurgical 

“medical, sanitarii și personalul administrativ cari, îu 
dată ce vor primi ordinul de plecare, să ştie desti- - 
naţia şi serviciul ce au de îndeplinit; Pi 

1) Să se fixeze un serviciu central, care să aibă 
direcțiunea generală a tutulor spitalelor timporale şi 
a întregului serviciu sanitar, înfiinţat în ajunul cam- 
paniei, care să aibă însărcinarea de a diriji toate aceste 
servicii, aprovizionându-le şi reaprovizionându-le cu 
tot ce le trebue; a 

n) Să se fixeze localitățile unde prizonierii au să 
fie cazarmaţi, având cele necesare pentru găzduirea 
lor precum şi o infirmerie cu personalul medical ne-
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cesar, împreună cu garda pentru paza lor. Aceste 
depozite ale prizonierilor să aibă prevăzut ŞI un Ser- 
viciu administrativ pentru a-i întreţine și hrăni; 

0) Să sc prevadă un sistem, bine chibzuit, practic 
şi leznicios în evacuările râniţilor; 

2) Să se aibă ideile fixate asupra întrebuințării me- 
dicilor străini, cari ar fi trimişi de celelalte naţiuni 
pentru ajutorul răniților, precum -şi pentru medicii 
străini, ce s'ar putea, la caz de trebuinţă, să se 'an- 
gajeze; 

7) Să se formeze comisiunile pentru diferitele sta- * 
țiuni ale căilor ferate pentru îmbarcarea răniților, 
“scurgerea trenurilor sanitare, mijloacele de existenţă şi 
materialele de pansamente și “medicamente, precum 

şi construcțiunile timporale pentru primirea răniților” 
şi bolnavilor, unde să se depună până la evacuare; 

Ss) Să se prevadă ca, îndată după terminarea cam- 
paniei, toate localurile publice, cari au .servit ca spi- 
tale şi infirmerii, să se repare şi să se dezinfecteze, 
precum şi înlocuirea efectelor cari au servit la boalele 
contagioase, pentru a sc evită propagarea epidemiilor 
în populaţiunea ţării ; 

î) Pentru completarea personalului sanitar inferior, 
în timp de campanie, actualii agenţi sanitari civili ab- 
solvenţi ai şcoalei respective, să fie trecuţi în rezer- 
vele serviciului sanitar. 

Aceasta ar fi în trăsură generală studiul prevede- 
rilor, cari trebue imprimate în spiritul tutulor” ace- 
lora, cari vor fi chemaţi să ia parte la organizarea 
ŞI căutarea răniților. i | 

Având bine trasate aloanele generale ale schele: | 
tului, care trebue să cuprindă întregimea tutulor de- .
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taliilor de execuţiune, se poate speră că totul va porni 
bine chiar dela început, rămânând ca să se : execute 
numai cestiunile ce s'ar mai ivi ulterior. 

Cestiunea medicilor de rezervă, pe care se con-. 
tează că vor umplea golurile în timpul campaniei, este 
o problemă greu de rezolvit; fiindcă: pe deoparte ar- 

„mata intrată în campanie are nevoe mai mult de hi- 
rurgi decât de medici, iar pe de alta, cei cari mau 
trecut prin'trun serviciu medical militar vor fi străini” 
şi neindemânateci în .îndeplinirea unor asemenea ser- 
vicii. . | 

Această parte trebue să fie obiectul preocupării 
neadormite a serviciului nostru sanitar militar pentru 
a căută soluţia cea mai nemerită, | 
„Toate armatele cari se ocupă cu seriozitate şi pre- 
vedere, de cestiunile cari se referă la serviciile sani- 
tare, au prevăzut ca toți medicii militari, în timp : 
de pace, să urmeze cursuri practice de hirurgie, 

Un asemenea institut găsim în Bavaria la Minchen, 
a cărui organizaţie şi descripțiune se poate citi în 
gazeta: «Le .Caducte> No. 5 din 2 Martie 1907 sub 

titlul de «Lettre de Bavitre». a 
Medicii şi hirurgii, oricâtă muncă şi bunâvoinţă ar 

- depune, nu vor puteă ajunge la rezultate satisfăcă- 
toare, dacă nu vor.aveă la îndemână un personal in- | 

„ ferior, inteligent şi bine preparat, care să-i ajute la 
îngrijirea bolnavilor. | E 

Acest personal nu se poate improviză, ci trebue pre- 
parat, instruit și cultivat, ca să-l avem totdeauna gata 
de întrebuințat. - 

Acest personal inferior, sunt sanitari.
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În această privinţă, trebue să mărturisim cinstit, că 
navem nimic organizat cu temeiu. 

Cauzele sunt următoarele: 
Şefii de corpuri, în general, nu prea dau atenţiune 

serviciului sanitar al corpurilor, și-l consideră ca un 

ce impovărâtor, pus în sarcina lor. | 
Cererile și solicitările medicilor nu și-au în deajuns 

greutatea lor. 
Incât priveşte sanitari, cari trebue să aibă fiecare 

corp, formaţi şi instruiți de medicii corpurilor, sunt 
daţi dintre oamenii, tot ce corpul are mai incapabil 
și mai nedestoinic ca să învețe această meserie; îar 
medicii corpurilor nu se ocupă în deajuns de instruc- 
ţia lor, fiindcă, pe deoparte, având asemenea oameni, 
munca lor este zadarnică și nimic nu-i îndeamnă ca 

să-şi Dată capul cu asemenea elemente, dela cari nu 
pot obţine niciun rezultat; îar pe de altă parte, me- 
dicii, având în atribuţiunile. lor mai multe insărcinări, 
nu le rămâne timp disponibil de a se ocupă cu for- 
marea: unor buni sanitari. 

Ar trebui luate măsuri serioase în această privinţă, 
ca corpurile, în unire cu medicii lor, să dea cea mai 

mare atenţie formării sanitarilor, dând oamenii cei 

mai inteligenţi, cu știință de carte şi sănătoşi, pentru 

a formă un bun miez: de sanitari. 
* Toamna, -la concentrări, congediaţii şi rezerviştii Sa=; 
nitari să se trimită la spitale pentru a li se împros- 
pătă şcoala ce au făcut-o în serviciul. activ; iar nu 

cum se practică astăzi că, dacă numărul lor trece de 
16 de batalion, împreună cu numărul activilor, restul” . 

„sunt vâriţi în. front, în 'rândul combatanţilor, încât în 

loc să-şi improspăteze cunoștințele dobândite în acti-.
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vitate, îşi pierd timpul în front fâră a putea fi com-: 
batant.. | | | 

La spitalele niilitare trebue formată adevărata şcoală: 
a sanitarilor, prevăzându-se cursuri sumare asupra ma-- 
teriilor, cari trebue să le înveţe ŞI Să-i deprindă mai 
ales cu o practică continuă pentru cunoştinţele ce: 
trebue să aibă. | 

Astăzi, cu mijloacele ce se dau și cu efectivele ce 
se hotărăsc, nu obţinem ceeace ar fi de dorit 'și 
nici nu se pune toată îngrijirea pentru formarea sa-- 
nitarilor. | 

La spitalul militar din Bucureşti sunt două com- 
panii : . 

Compania II-a sanitară, a cărei menire, se aice, că. 
este să formeze sanitari, sau oameni cu cunoştinţe pro- 
fesionale de o astfel de valoare, încât să fie adevă— 
rate ajutoare pentru chirurgi și medici. 
„Asemenea companii sanitare există în toate Corpu- 
rile de armată și de sigur că lucrurile se petrec în: 
acelaşi fel. | 

Nu voesc să aduc vre-o acuzaţiune personală cuivă. 
asupra modului cum se face instrucţia. şi formarea 
sanitarilor, ci sistemului învechit, care numai cores- 
punde timpului, în raport cu producţiunea ce trebue 
să ne-o deâ precum şi lipsei de mijloace care există.. 

Aceste cauze fac că nu 'vom puteă avea sanitari 
capabili şi pricepuţi în momentul când va trebui să. 
„organizăm serviciile noastre sanitare pe picior de: 
răsboiu. E 

lată procedarea formării de astăzi, 
Compania II-a sanitară are. 0 școală teoretică pen- 

tru cunoştinţele ce trebuesc să aibă aceşti sanitari.
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Această şcoală, nefiind organizată în sensul scopu- 
lui care trebue să atingă, predă, după sistemele vechi, 

nişte prelegeri sau cursuri, în majoritatea cazurilor 
prin grade inferioare, adunaţi prin sălile de 

mâncare sau vemize, fără vre-un interes sau. aten- 

țiune serioasă pentru formarea în bune condițiuni a 
acestor 'oameni ; şi ca culme, aceşti Oameni nu pri- 

mesc nicio dastrucțiune practică. 

In realitate, menirea lor este tocmai de a fi ajutoare 
imediate ale doctorilor ce-i vor avea pe lângă dânșii 
în căutarea răniților şi bolnavilor, şi tocmai într'acest 

“sens, .nu Sunt preparaţi. 
Compania V-a sanitară coprinde pe infirmieri, a- 

dică oamenii de serviciu pentru îngrijirea bolnavi- 
lor, curăţenia localurilor, etc., cu alte cuvinte, servi- 

ciul de îngrijitor şi veghetor. | 
Acum câţi-va ani, medicul inspector-general î în re- 

zervă Corvin, pe când eră medic şef la corpul IV 
de armată, văzând că-cu modul ce se practică, re- 
zultatul. ce se obținea în formarea acestor sanitari, nu 

da roade satisfăcătoare, a întreprins cu multă sârgu- 

inţă întemeerea unei școli, care să producă oameni 
cu cunoştinţe desăvârşite în această ramură. 
"Dânsul, cu o stăruință fără preget şi cu o muncă 

destul de mare, ajunsese la aşă rezultate bune, încât s'a: 

vorbit mult despre şcoala sanitară a corpului IV de 
armată. 

Doctorul Corvin a scris şi a tipărit un curs com= 
plet pentru formarea sanitarilor. | 

Pentru a se rezolvi această cestiune. însemnată şi 

“plină de interes, atât pentru: armată, cât şi pentru 
populaţia ţării întregi, este de cea mai urgentă .ne-: :
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cesitate ca la reședințele corpurilor de armată, să se 
întemeeze adevărata şcoală teoretică și mai ales prac- 
tică pentru a produce sanitari destoinici, capabili şi 
pricepuţi, pentru menirea ce vor aveă de îndeplinit, 

Această școală, cu o direcţiune bună și energică, 
şi. cu toate mijloacele de cari ar aveă nevoe, va da 
de sigur, elemente bune şi folositoare pentru a satis- 
face toate trebuinţele. 

La corpurile de trupă să se pue baze solide şi se- 
Tioase pentru formarea sanitarilor prin medicii res- 
pectivi ai corpurilor, având toată răspunderea pentru 
formarea acestor oameni; iar șefii de corpuri să fie 
obligaţi a da numai oameni buni şi capabili. pentru 
„această instituţiune, fiind. tot aşă de răspunzători ca. 
şi medicii corpurilor. 

Pe lângă sanitarii; ce trebue să aibă fiecare corp: 
de trupă, trebue să se formeze şi un număr de bran- 
cardieri, cari trebue formaţi în sensul de a şti cum. 
trebue ridicaţi şi transportaţi răniții. Fiecare batalion 
ar trebui să aibă 8 brancarde coprinzând 16 bran- 
cardieri, toţi puşi sub ordinele medicilor batalioanelor, 
socotiți câte 3 în -timp de răsboiu de fiecare batalion, 
având ca ajutoare 1 sergent şi 1 coporal sanitar. 

După dispoziţiunile în vigoare, îndată ce un bata- 
lion se destăşură, imediat brancardierii şi sanitarii în- 
tind tărgile și pornesc în urma batalionului, înapoia 
rezervelor. 

„ Acest sistem nu poate avei alt rezultat, decât, ca 
intre primii oameni scoşi din luptă, să fie tocmai ei, 
pentrucă mergând tot timpul neadăpostiţi, sunt nişte 
ţinte bune de. ochit. 
Ar trebui ca toţi sanitarii și brancardierii batalio-
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nului, adunaţi sub comanda medicilor batalionului, să 
stea adăpostiţi şi feriţi de focuri într'o poziţiune cen- 
trală, înapoia batalionului, care să fie cunoscută de 
-comandantul batalionului şi de toți comandanții com- 
păniilor. 

Dintr'această poziţiune să pornească feriţi de focuri 
-ca să adune răniții şi să-i aducă la locul unde sunt 

medicii aşezaţi şi pregătiți pentru ajutorul medical. 
Aceasta să formeaze prima staţiune de pansament, 

cu alte cuvinte primele stațiuni de pansamente să fie 
pe batalioane. Ă 

Divizia să aibă 3 secţii de ambulanţă câte una de 

brigadă, iar a treia secţiune să facă legătură între 
cele 2 secţiuni ale brigadelor şi ambulanţelor din 
'napoia diviziei, 

Astăzi, bătaia armelor fiind foarte întinsă, eşelona- 
rea staţiunilor de pansamente şi a ambulanţelor este 
-0 cestiune care trebue bine cunoscută de toți medicii 
militari” ca să-şi poată da seama de iocurile ce trebue 

ssă ocupe spre a nu cădea în zona focurilor pentru a 
fi distruşi. | 

De unde urmează că atât medicii şi mai cu seamă 

-comandanţii unităților, inainte de începerea luptei, să * 

fixeze locul serviciilor Sanitare, având totdeauna grijă 
-de a-i încunoştiinţă de începutul oricărei lupte. 

Pentrucă această. parte cere o practică destul de 
mare pentru deprinderea serviciului sanitar, cu expe- 
rimentarea acestor exerciţii, este dar necesar ca şi 

„serviciul sanitar să facă manevre sanitare. | 

Lucrul este foarte ușor, fiindcă n'avem nimic de 
inventat, n'avem decât să imitâm şi să copiăm tot ce. 
“se practică în celelalte țări în această privinţă şi de
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sigur că vom ajunge ca serviciul sanitar militar să 
fie la aceeași înălțime de capacitate în cunoştinţele 
sale, după cum sunt şi celelalte servicii similate din 
ţările civilizate. E 

Pe lângă îndatoririle ce are un serviciu militar sa- 
nitar, bine organizat, mai sunt şi cestiunile higienice, 
cari trebue avute în vedere şi urmărite cu o neador- 
mită grijă pentru prevenirea epidemiilor. 

Sub acest raport ne dă o mulţime de exemple ar- 
matele ruse şi japoneze din ultima campanie. | 

Serviciile sanitare au avut la îndemână toate obiec- 
tele necesare pentru analizarea apelor din localităţile 
„ocupate de trupe, așă că, cu sistemul acesta, s'a putut 
preveni toate boalele, cari se nasc din întrebuinţarea 
unci ape nesănătoase, cestiune de o gravitate excep- 
ţională, când se neglijează. 

Tot ce s'a tratat până acum, relativ la însemnă- 
tatea corpului medical, se referă cu acelaş interes ca- 
pital şi serviciului sanitar veterinar, care are multe 
însărcinări grele de îndeplinit pentru îngrijirea tutulor 
animalelor ce are o armată în serviciul său. 

Acest serviciu trebue tot așă de.bine Organizat ca 
şi serviciul medical, prevăzându-se personalul nece- 
sar și mijloacele ce-i trebue pentru a puteă produce 
tot ce i se cere; astăzi, este tot atât de insuficient ca 
şi serviciul medical. | 

Farmaciştii militari au însemnătatea lor particulară 
pentru a prepară medicamentele trebuincioase tutulor 
serviciilor - sanitare, precum și analizele ce trebue să 
facă apelor şi alimentelor. i 

Aşă dar, şi personalul acesta. trebue organizat în
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proporţia necesităţilor, ca să completeze în totul ser- 
viciile medicale și veterinare ale armatei.. 

Din cele expuse putem conchide: 
1. Că actualul 'personal activ, compus numai din: 

II medici militari, este ca fozaul insuficient, nu 

poate încadră cu niciun chip medicii de rezervă pentru 
a-i deprinde cu serviciul ce au de îndeplinit şi nici 
nu pot satisface serviciile armatei. 

Numărul medicilor necesari pentru armata noastră 
de războiu trebue să fiec dela 7—800; socotindu-se: 
câte 3 de fiecare batalion a 1.000 de combatanți, și 

câte 3 de fiecare regiment de cavalerie şi artilerie. 
Într'acest număr trebue socotit medicii coloanelor de: 
muniţiuni, de subsistenţă, ambulanţele divizionare, 

spitalele mobile și spitalele de. etape; încât, făcân- 

du-se socoteala, ajungem la cifra de mai sus; prin ur-. 
“mare, frebue neapărat sporit. cadrul ofițerilor 

sanilari activi. | 

"2, Să se studieze mijloacele necesare pentru for- 
marea si conipletarea sanitarilor, | 

3. Să se instruiască toți medicii în cunoştinţele: 
hirurgicale prin mijloacele ce se vor creâ.- pentru a 
avea hirurgi buni și cât de numeroşi, dezvoltându-le 

cunoștințele higienice pentru întreţinerea trupelor în 
bune condițiuni de sănătate. 

4. Să se completeze treptat toate materialele de 
pansament, instrumente, maşini, ingrediente medicale, 

corturi, trăsuri de ambulanţă, etc., etc.; cu un cu- 

vânt, tot ce trebue ca serviciul sanitar să poată face 
faţă la orice nevoe; | 

5. Să se concentreze medicii. de rezervă: pentru a 
luă parte la manevrele sanitare;
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"6. Să se întocmească regulamentul legii sanitare, 
fiindcă dela 1883, decând s'a întocmit această lege, 
deși a suferit mai multe modificări, până astăzi însă 
nu S'a întocmit acest regulument ; | 

7. Pentru a: se încheia concluziunile capitolului de 
faţă, voiu cită părerea unui vechiu şi excelent medic 

militar, care mi-a exprimat'o cu mult spirit și amă- 
răciune, zicând: ! 

«Cu multă părere de rău trebue să-ți spun că: 
«serviciul nostru sanitar s'a îngropat odată cu dis= 

„«pariţia regretatului Davila. 
 «Dela moartea sa am: mers tot inapoi și nu suntem 
«departe de a ne topi cu totul. | 

«Hirurgia, mai că nu se cunoaşte de medicii noștri 
«militari ; afară de vreo r0—12 hirurgi buni, restul 
«medicilor noştri militari sunt foarte buni pentru a 

. «predă cursuri şi a trată cu succes orice boală internă. 
«Procedeurile “practice de - pe timpul lui Davila 

«de a se execută bandaje şi de a se ști cum să se exe: 
«cute căutarea și îngrijirea rănilor prin pansamente, se. 
«consideră astăzi ca un ce fără importanţă şi chiar 
cruşinos ca un medic să se scoboare până la această 
«înjosire. a | 

«Sanitarii, există numai prin nume, fiindcă de fapt 
<n'aveim nici numărul trebuincios Şi nu sunt nici pri- 
«cepuţi. şi instruiți pentru asemenea însărcinări. 
„Toate. aceste lipsuri și nepregătiri sunt: ştiute de 
«toată lumea şi nimeni nu cugetă să ia vreo masură 
«de îndreptare. 

«Ne trebue un fer roșu ca să ardem cangrena 
«de sus și.pând jos. | | 
«Acum 2 sau 3 ani, mă găsiam la curse. Văzând 

16
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cambulanţa militară cu 1 sau 2 medici şi câţivă Sa- 

«nitari, m'am dus ca să controlez priceperea și des- 

«toinicia tinerilor. noştri medici, întrebându-i dacă au 

«trusa cu instrumente hirurgicale, lucru indispensabil 

«ori cărui medic militar. 

«Mi Sa răspuns că nu oau, dar trebue să fie pusă 

«in ambulanță. Impingând chestionarea mea, am con- 

«statat că nici nu cunoşteau dispoziţiunea şi nomen- 

«clatura unei trăsuri de ambulanţă, nu avusesc grijă 

«nici măcar să aibă apă aprovizionată, 

„«Le-am spus că dânșii m'au fost trimişi acolo nici 

«ca să ia temperatura cu termometru, şi nici să aplice 

«chinină sau antiperină, ci să deă ajutorul hirurgical 

«cuvenit în 'caz de accident. 

«Am râs cu amărăciune de starea serviciului nostru 

«medical militar. 

«Sunt fericit că mai am puţin de servit, ca să mă 

«retrag şi să nu mai văd babilonia acestui serviciu, 

«care mă consumă și mă doare. 

«Pentru un moment. mă consolez că şi d-v com- 

«batanţii nu staţi mai bine decât noi sub raportul 

«unei organizaţiuni bine hotărite. 

«Până atunci la revedere. cu adevărul cinstit care 

«pi-l spusei». 

Dorind a cunoaşte starea societăţii «Crucea Roșie», 

care o posedăm Şi noi, pentru a- mi face convingerea . 

de sprijinul ce am putea găsi în această instituţiune, . 

în momentul. intrării în campanie, m'am adresat unui 

medic cunoscut, cerându-i relațiuni şi explicaţiuni a- 

supra acestei societăţi. 

Dânsul mi-a răspuns categuric, următosjLele cuvirite: 
«Ca să-ţi faci idee de starea în “care se găsește
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«Crucea roşie» și de puterea ei de organizaţie, acum 
“câţivă ani am fost delegat ca să-i revizuesc ma- 
«terialele ce le are depozitate într?o magazie din 
«curtea spitalului militar. = 

«Am găsit câtevă trăsuri și câtevă materiale hodo- 
erogite, trântite acolo după cum se întorsese -din 
«campanie, precum şi o mulţime de rufărie murdară, 
«zdrențuită și plină de sânge, pe care comisiunea a 
«dispus să le arză. ? | Da 

«De rest fâți singur idee, ca să poţi trage con- 
«cluziunea asupra organizăţiei şi puterei de ajutor, 
«ce ar putea. să ne dea această societate în cazul 
unui răsboiu», 

aPeste câtevă zile îşi voiu procură o carte în care 
“vei putea citi multe părți. experimentale din timpul 
“campaniei trecute asupra serviciului Sanitar, în gene- 
«ral, şi detalii asupra «Crucei, Roșii». 

Peste trei zile mi-a trimis lucrarea doctorului Lu- 
dovic Fiala, intitulată: «Reminiscenţe 'din răsboiul 
Româno-Ruso-Turc din anul 1877—1878 şi rolul 

„societăţii «Crucea Roşie», în timp de. pace şi de răs- 
boiu». | e 

M'am grăbit a o citi cu o deosebită atenţiune, şi din 
care am putut trage multe învățături şi lumini, cari 
îmi vor servi cu muit succeş.' Se 

Lucrarea doctorului Fiala este un document plin 
«de învăţăminte, rezultate dintro muncă reală şi prac- 
ticată chiar în timpul campaniei. 
„Este necesară ca să o aibă sub ochi orice medic 
Care Voeşte să se instruiască asupra mersului servi- 

„Ciului sanitar într'o cainpanie şi greutăţile ce au de 
întâmpinat, atât doctorii militari, cât și doctorii ci-
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vili, şi mai ales organizatorii, ca să ştie cu câtă gre- 

utate se improvizează, în ajunul unei campanii, spi- 

talele cari să primească bolnavii şi răniții pentru a-i: 

căută şi îngriji. | 

N'am putut extrage părţile principale, pentru a le: 

putea cită, fiindcă mi-a venit după încheerea acestui. 

- capitol. | 

Lucrarea fiind dată în publicitate, orice bun român, 

care îşi iubeşte ţara și armata, citind-o complet, poate 

trage multe învățături, atât pentru serviciul sanitar 

în timpul campaniei, cât şi pentru ajutoarele ce trebue: 

date mulţimei. de nehorociţi, cari se văd zilnic cu- 

treerând stradele oraşelor şi satelor, fără să-şi poată - 

procură singuri. niciun ajutor, pentru a:și alin dure-- 

ile, suferințele şi mizeria. 

. * . 

. iu 

„GRADELE INFERIOARE. — Puterea care -cimen- 

tează valoarea unei trupe şi care: ridică moralul sol-. 

datului, formând spiritul. de corp. şi desăvârșind edu- 

caţia militară, sunt gradele inferioare ; acestea dau. 

„încrederea și puterea “de rezistenţă.. - 

“O armată 'nu este complet organizată decât numai 

atunci când va avea o pătură bună de grade inferi-. 

oare, acest sâmbure bine “format, cu o instrucţie prac- 

tică însoţită de oarecari principii teoretice, nu împinse: 
în dezvoltarea lor ca să degeneteze în formarea unor 

şcolari, ci în nişte oameni indoctrinaţi numai cu prin- 

„cipiile unei. instrucțiuni curat de meserie, ştiind să 

execute cu uşurinţă, în orice împrejurare, atribuiunile _ 

gradului lor... i. |
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Din această necesitate urmează că trebue să se : 
pună toată stăruința și toată priceperea în formarea 
gradelor inferioare, încât încadrarea unităţilor să fic 
bine constituită, de unde rezultă că corpurile de trupă 
trebue să aibă în întâia linie numărul de sergenţi şi. : 
caporali, formaţi în corp chiar în cursul termenu- 
lui de serviciu, din care în urmă: să se aleagă cei: 
mai destoinici și mai pricepuţi pentru a putea fi re-. 
angajaţi; aşă dar, nu.vom puteă avea sergenţi buni 
pentru reangajare decât numai când izvorul, care tre- 
bue să-i producă va fi bun ; ori tocmai această parte 
este cu desăvârşire rea. Până acum câţiva ani, 
în fiecare corp de trupă există o şcoală practică-teo-: 
retică, împărţită în două “divizii. 

Din divizia I-a se formau caporalii şi din divizia II-a 
Sergenții. | | | 

Această școală eră astfel întocmită : se luă din fie- 
care companie 3 sau 4 soldați apți pentru gradul de . 
caporal. și 1 la 3 caporali pentru a . deveni sergenți. 

Şcoala. funcționă dela 15: Octombrie până la 15 
Martie ; dela această dată începea examenele şi prac-. 
tica la câmp asupra cunoştinţelor dobândite : iar la 1 
Aprilie se. completă vacanţele prin înaintarea celor 
Tăuşiți la probele ce “erau supuşi | 

“Dimineaţa, se urmau cursurile teoretices iar după 
amiază. aplicaţiunile practice. Rezultatele erau cât se 
poate de bune, șefii de corpuri aveau ochiul neîntre-. 
Tupt asupra funcţionării regulate a şcoalei. | | 

De odată se născu ideia desființării acestui proce- !. - 
„„deu şi fără să: se studieze lucrul, se desființă şcoala, 
zicându-se că forimarea gradelor - inferioare să 'o facă 
căpitanii companiilor, . bateriilor şi escadroanelor, imi-.
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tând, în mod necugetat, exemplul. altora, fără să se 

gândească că cei ce au acest sistem dispun de mij- 
loace pe cari noi nu le putem avea; de unde a re- 

zultat că de când s'a desființat această preparaţiune 

a gradelor inferioare, ne găsim cu o lipsă de grade 

inferioare, capabile de a putea îndeplini insărcinările 
corespunzătoare - gradului lor, şi, prin urmare, nici nu 
avem de unde reangajă sergenţi buni pentru a me- 
rită reangajarea. 

La inspecțiunile făcute, găsind sergenţi seangajaţi 

slabi, mi s'a răspuns de şefii de corpuri, că neavând. 

de unde să reangajeze mai buni, a trebuit să rean= 

gajeze ce a putut. 
Prin urmare, dacă nu formă sergenţi bubi în- 

cursul duratei serviciului, nu putem avea sergenți 
buni pentru a-i reangajă. 

Cu sistemul actual, ca să se. formeze 2 caporali şi: 
sergenţi în companie, se poate afirmă, cu cea mai. 

deplină siguranţă, că nu vom puteă dobândi niciun. 
gradat bun și capabil pentru funcțiunile ce trebue să 
îndeplinească gradele inferioare, şi n'ajungem decât 
la un singur rezultat: de a aveă oameni purtând ga- 
loane fără niciun merit, fiindcă instrucția lor în com- 
panie se face fără nicio normă și fără nicio unitate: 
de direcţie, Companiile întrebuinţează oamenii in ser- 
viciile corpului şi ale garnizoanei fâră a-i putea ţine: 
pentru a-i prepară și instrui şi de unde, mai înainte: 
eră o singură şcoală :în regiment, : sub direcția unui: 

“maior, unui căpitan și 3—4 ofiţeri; astăzi compa- 

niile însărcinează câte un ofiţer de a supraveghiă pre- 
pararea oamenilor de a deveni gradaţi, care, în cele 

"mai multe cazuri,-nu se poate achită de această în-
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sărcinare, fiindcă ofiţerul este mereu întrerupt prin 
tot felul de servicii și însărcinări ; iar rezultatul prac- 
tic, este că nu mai putem avea grade inferioare bune. 

Sergenţii reangajaţi, trebue să fie un miez puter- 
nic, cari, prin instrucţia şi valoarea lor militară, să 

> poată insula trupei încredere și să poată înlocui cu 
succes pe ofiţeri în serviciile şi comandamentul semi- 

. plutoanelor și plutoanelor; iar nu să formeze o mică 
castă de grade inferioare, cari să se creadă privile- 
giate prin reangajarea ce a contractat. Cu timpul, se 
uită cunoștințele dobândite în primii ani, când aceşti 
oameni munceau ca să dobândească gradul de ser- 
genţi şi favoarea pentru reangajare; de aceea este 
nevoe ca corpurile să se ocupe pentru a le împros- 
pătă şi a le întreţine neîntrerupt cunoştinţele gradu: 
lui lor, iar nu să-i părăsească sub raportul instrucţiu- 
nii, și să se zică, că, de vreme ce sunt reangajaţi, nu- 
mai este nevoie a se ocupă de instrucţia lor; cu alte 
cuvinte, ceeace se face cu ofițerii în timpul iernii, să 
sc facă și cu dânşii prelegeri de împrospătarea  cu- 
noştinţelor ce trebue să aibă. Prin urmare, toată 
temeinicia trebue pusă în corpurile de trupă 
pentru formarea gradelor inferioare. . 

Ar fi şi un alt mijloc, acela ca la reședința fiecă- 
rui corp de armată, să se creeze câte o şcoală pen- 
tru formarea sergenţilor, în care să se trimită de 
fiecare unitate de infanterie, un număr” hotărit de 
grade inferioare; însă aceasta prezintă următoarele 
greutăţi: 

a) Provo oacă cheltueli destul de însemnate şi con: 
sumă mulți ofiţeri şi: grade inferioare. 

-
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b).Ar trebui asemenea şcoli create şi pentru ar- 

tilerie, cavalerie, geniu și flotilă. 
C) Şcoala trupelor călări ar necesită şi grajduri pen- 

tru caii cari ar trebui pentru instrucția acestor grade 
inferioare.. - 

Se vede destul de uşor, că oricum am voi să dăm 

O soluţiune acestei cestiuni, nu găsim 7ezolvirea ei 
decât numai în formarea gradelor inferioare, 

în. corpurile de trupă, cari trebue să pue cea mai 

puternică stăruință în formarea lor, prin şcolile ce 

vor aveă alcătuite, după cum au mai fost. 
„De acum 40 de ani și până astăzi, cu toată spo- 
rirea efectivelor, proporţiunea gradelor inferioare s'a 
menţinut aceeași «de 8 sergenţi şefi” de secţii, şi de 16: 

caporali de companie, uitându-se că, cu cât căpră- 
riile și secţiile vor fi mai bine încadrate, cu atât toate 

serviciile. vor fi mai bine executate prin îndrama- 
rea şi dirijarea îndividualităjii soldatului, fiindcă 

„toate detaliile de serviciu, întro companie, se rezum - 
"la execuţiunea lor în grupul: fiecărei căprării, prin: 
“exemplul: şi îndemnul ce-l va da “ caporalul- oameni- 

lor săi, şi şefii de secţii, caporalilor. lor; aşă dar, cu 

cât căprăriile şi secţiile, vor fi mai numeroasc, cu atât 

„serviciul va fi mai bine executat, de unde rezultă că 

la o companie cu efectivul de :răsboiu de 250 com- : 

bațanţi ar trebui să -avem 24 căprării şi 12 Secţii. 

In baza acestei necesităţi, ar fi trebuincios ca, în timp - 

de pace, companiile să aibă: 6 sergenţi şefi de secţii 

"si 12 caporâli; în efectivul de râsboiu, numărul lor 

să se. îndoiască la 12 sergenţi şefi de secţii şi 24 că- - 

prari, Şi în fiecare căprărie să fie câte un fruntaş, care 

„Să inlocuească. pe caporal în caz z de trebuinţă.
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Cadrele ofiţereşti desăvârșesc buna încadrare a 
unei armate şi, cu cât lipsa lor va fi mai simţitoare, 
cu atât incadrarea va fi 7nas incompletă şi orga- 
nizaţia mai șubredă, | 
- Pentruca 0 încadrare să fie bună în timp de pace, 
ar trebui să avem de fiecare unitate 1 căpitan şi 2 
ofiţeri subalerni, dacă nu se poate 3; fiindcă prin 
creaţiunile ce se fac zilnic, necesitatea cadrelor ofiţe- 
reşti “se resimte foarte mult, de aceca trebuc sporite 
efectivele școalelor militare şi mai cu seamă pentru 

- infanterie, care, în special, suferă mult prin lipsa sub- 
locotenenţilor; da unde urmează în mod firesc că, la 
un moment dat, ne vom găsi într'o lipsă mate și 
pentru celelalte grade. - | , 

Recrutarea candidaţilor pentru diferitele școli 
Sd nu se mai facă direct din tinerii cari se: 
prezintă ca absolvenţi ai liceelor statului. 
Bi să-și facă întâi coluntariatul de un an 

și apoi să se prezinte la exanien în cursul li- 
ei August al fiecărui an. 
„Cu sistemul acesta, tinerii intraţi în școlile militare . - 

vor dobândi practica trupei, pe care o vor cunoaște. 
"Chiar din contactul, care Pa avut şi totdeauna fiecare 
;tânăr va aveă ocazie să-și dea scamă dacă insuşeşte. 
„condiţiunile de apitudine pentru serviciul militar, pre- 
cum, şi dacă fizicul său este în destul . de „Tezistent. 
de a .puteă îmbrăţişă' cariera armelor. | 

Şefii de. corpuri şi medicii regimentelor vor avea 
ocaziune în cursul unui an de a-i putea aprecia pen- 

„tru a-și da opiniunea asupra: candidaţilor doritori de - 
„a întră în vreo şcoală: militară. | aa 

Astăzi, din tinerii, cari. se: prezintă direct a: intră .
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în şcoli, sunt unii, cari mau în deajuns rezistenţa 

fizică şi după un timp oarecare văd că nau nici: 

apitudinile cerute pentru serviciul militar; alţii doresc 

a părăsi şcoala, regretând că au intrat, şi neputând 

începe firul unei alte carieri, rămân forțamente în 

armată, fără să poată ajunge un bun și desăvârşit 

militar. 

CONCLUZIUNI. — Din cele” expuse” în discuţia di- 

feritelor capitole, se poate. rezumă concluziunile ur- 

mătoare: 
„ Rezumatul istoricului din tizapurile cele mai în- 

“depărtate s'a făcut cu scop de a se arătă. prin câte 

transformări a trecut organizaţia armatelor şi câtă 

muncă S'a pus de oamenii cei mai mari ai timpului. 

pentru rezolvirea atâtor probleme, cari intră în cons- 

tituirea unei armate şi câtă gândire neîntreruptă a 

“trebuit să se pună ca organizaţia armatelor să fie 
completă, hotărită şi uşoară de mâsiuit, având tot 

ce-i trebue ca să poată trăi şi luptă. 
Toţi organizatorii au studiat cu multă pătrundere 

toate cestiunile destul de complicate, cari întră în or- 
ganizația unei armate bune. 

Transformările, schimbările şi înființările au fost 

totdeauna probleme grele de. rezolvit și a trebuit 
multă pătrundere ca unele să nu zdruncine pe altele; 
fiindcă toate trebue să se înlănţuească pentru a ţine 
echilibrul tutulor .organelor, şi a puteă întreprinde: 
cu succes o campanie,-avănd totul calculat şi prevăzut 
din timp de: pace. |
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Acesta este învăţământul, care se poate trage din: 
expunerea trecutului, din care a decurs principiile 
mari, pe cari se reazemă armatele de azi bine or- 
ganizate. | | 

2. Organizaţia militară -a unui stat nu se reazemă 
numai pe principiile legilor militare. Organizaţia mi- 
litară este în legătură cu administraţia, finanţele şi 
mijloacele căilor de comunicaţie şi numai când aceste: 
3 instituţiuni vor fi în cele mai bune condițiuni, 
armata unui stat este desăvârşită. 

Numai când administraţia unei ţări va fi bine cons- 
tituită, numai atunci organizaţia militară poate fi pu- 

„ternic sprijinită pentru a aveă regularitatea funcţio-- 
nării tutulor organelor sale, atât în timp de pace, și 
mai cu seamă în timp de răsboiu; de aceca s'a in-. 
zistat că ad-ţia ţării trebue să fie cât se poate de bună 
atât pentru progresul populaţiunii cât şi în special. 
pentru instituțiunea armatei. 

Sub acest raport, suntem. departe de aavei o ad- 
ministraţiune in sensul de: a atinge scopul dorit, după 
cum S'a arătat în capitolul respectiv. 

3. Armata fiind din nenorocire o instituţiune, care: 
nu face decât să consume fonduri însemnate cu în- 

treţinerea unui personal atât de mare şi a unui ma- 

terial costisitor, are nevoe de 2 buget constant și. 
regulat care să nu-i strice nimic din organiza- 
fia sa, la care se mai adoagă și sume destul de în- 
semnate pentru înlocuirea: şi împrospătarea unor ca- 
tegorii de materiale. Aceste. necesități, fiind absolut 
hotărite nu se poate reduce sau ştirbi nimic, fără: 
ca să nu 'se atingă însăși temelia unei orga- 
nizaţii regulate ; prin urmare când o ţară doreşte:
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să aibă bine şi complet organizată armata ei, trebue 
bani şi numai bani. 

In discuţiunea cestiunii financiare s'a arătat că pe 
lângă cheltuelile zilnice, trebuincioase armatei, sunt și 
cheltueli extraordinăre, cari se nasc deodată cu in-- 

trarea armatei în campanie; prin urmare, ca o ţară 
să poată zice că are o armată bună, trebue să aibă, 
pe lângă un sistem financiar bine determinat şi echi- . 

"librat, şi un fond' de rezervă, care să poată fi -între- 

„buinţat îndată cu deschiderea campaniei. 
Statul, care va fi strimtorat din punctul de 'vedere 

financiar, în momentul intrării în campanie, poate fi 
siygur că nu va puteă obține nicio isbândă. _ 

4. Astăzi, armatele atingând efective: însemnate, 
mijloacele de comunicaţie trebue. dezvoltate astfel încât 
mişcarea trupelor să fie făcută cu cea mai mare în- 
lesnire şi să se aducă “pe punctele hotărite aprovi- 

„„zionările şi. materialele necesare. 
Căile de comunicaţie, şi mai ales căile ferate, intră - 

Ă de drept în organizaţia militară -a statului... 

“Sa arătat în trăsura generală, în capitolul căilor 

de comunicaţie: nevoia completării părților ce lipsesc 
. căilor ferate si necesitatea urgentă de a se completă, 
“Rindcă numai astfel armata va puteă fi. repede .con- 
centrată pe punctele ce trebue ocupate, chiar din prima | 
zi a declarațiunii 'de răsboiu ; numai așa se va asigură 
'dela început succesul operaţiunilor ulterioare ; în caz 
contrariu, se va lăsă beneficiul acesta vrăjmaşului 
“pentru a se folosi în paguba noastră. | 
„5.-Ca o armată să poată întrupă toate elemen- 

tele valide ale națiunii, dela care depinde calitatea . 
morală și fizică, este necesar ca educaţia - populaţiunii
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să fie îndreptată: în. direcţia apărării naţionale şi a 
dorinței de a apără cu putere de sacrificiu Tronul: 
și Tara. 

Aceste sentimente nu se pot dobândi decât din 
educaţia intelectuală, morală şi fizică, ce o vor do- 
bândi copiii în şcoli. 

„Această mare sarcină revine numai ministerului 

instrucţiunii publice, fiindcă, după cum Națiunea va. 
fi educată şi îndrumată în şcolile țării, tot. astfel va 
fi şi armata, care va fi chemată la apărarea statului. 

In capitolul tratării acestei cestiuni, S'a arătat pe: 
cât S'â putut, direcţiunea care trebue dată educaţiei 
copiilor, ca să poată 'deveni buni apărători. 

6. Din discuţia serviciului de 2 ani se poate trage: : 
concluziunea că pentru un moment nu poate fi admis, | 
fiindcă nu s'a preparat 'nimic pentru a-l introduce si 
pentrucă' resursele financiare nu permit a se avea o- 

pătură numeroasă de grade inferioare, cu o instrucţie 
solidă, ca să poată instrui bine, într'un timp scurt, un 
număr -aşă .de mare de soldaţi a căror instrucțiune 
intelectuală și morală nu este încă dezvoltată, şi mai. 
presus de toate, s'a demonstrat inconvenientul siste- 

„ mului adoptat de a 'se introduce în mod lăturalnic ser- 
viciul de 2 ani, prin treceri în congediu, fără nicio- 
“normă; a oamenilor cu oarecare instrucţie. Adoptarea 
serviciului de 2 ani ar fi o nenorocire. 

7: În capitolul organizaţiei s'a demonstrat că ac- 
_tuala constituire a infanteriei în special, prezintă multe: 
inconveniente prin aceea a amestecăturii tutulor ele- 

_mentelor provenite din trupa cu schimbul şi perma- 
nenţi,. neputându-se avea omogenitate și nicio în- 

cadrare” solidă în care şefii să-şi cunoască diversitatea.
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oamenilor, cari le intră în comandament, când uni- 
'tățile sunt concentrate sau mobilizate. 
“Sa propus ca organizaţia să fie pe batalioane corp 

aparte, grupate câte 3 de regiment,: pentru a se âvea 

mobilitate pe câmpul de luptă, administraţie înles- 
nicioasă şi sigură, și o disciplină puternică. . 

Batalioanele permanente, constituite numai cu ele- 
-mentele lor. 

Batalioanele teritoriale tot astfel, şi gruparea bata- 
lioanelor pe regimente să fie fâcută din batalioane 

permanente şi teritoriale. 
Sa demonstrat cât de lesnicioasă este această or- 

ganizaţie, pentru a se avea mobilizarea fâcută cel 
mult în 70 de ceasuri. | 

S'a arătat că din congediații şi rezerviştii, proveniţi | 
din trupa cu schimbul, se poate formă armata de a 
II-a linie cu elemente mai tinere și mai recent trecute 

prin instrucţia militară, coprinzând un număr de 34 
batalioane, iar armata de I-a linie să aibă 162 ba- 

talioane. | Aa | Ia 

A se crede că vom puteă încadră bine un efectiv 
mai mare de 200 batalioane maximum, este un Jacra 

peserios ; prin urmare, trebue să tindem să organizăm 
efectivul în limita acestui număr. | 

Ideile de sute de mii de oameni, propuse pentru. 
formări de armate de I-a, Il-a; Ill-a linie, etc., sunt 
Îmaginaţii nerealizabile, ' sprijinite pe idei de 

Concepții nesolide. .. 

Puțin și bun dela început, decăt mult ş și rău. 

Sa se suprime cu desăvârșire economiile buge- 

tare ce :se cer corpurilor, prin trimiterea în congediu
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continuu a oamenilor, cari. au dat ca rezultat o 
mare slăbire a disciplinei. - 

Să se Jasc liberă această cestiune comandanților de 
trupe, de a învoi oamenii conform serviciului interior, 
adică soldatul să aibă drept. la câte 2 permisii de câte 
S zile în fiecare an, dintre cei cu purtări bune și care 
merită această favoare; iar dela 20 Iunie și până la 
20 August să se împartă în 2 serii efectivul corpu- 
lui dându-li-se câte 30 zile congediu. - 

Acestea să fie economiile; cari ar rezultă -pentru 
bugetul ministerului” de războiu, iar nu “să se ceară 
economii forțate după cum sc face astăzi, cari nu 
produc decât dezordine. * 
„8. Pentru celelalte arme, cari urmează în capito- 
ele următoare, discuţiunea este bazată numai pe ideia 
unei organizaţii definite, făcută în scop de a se 
putea efectua cât mai repede mobilizarea în ordine 
şi fără zguduire, având totul preparat şi calculat din 
timp de pace; astfel că execuţiunea mobilizării să 
ajungă să se facă în cea mai deplină cunoştinţă, fără: 
ca să întâmpine nicio greutate prin surprinderea lu- 
crurilor zeștiute, necalculate și neprevăzute. . 

9. In capitolele următoare, relative la toate cestiu- 
nile, cari se leagă cu organizaţia armatei, s'a dovedit 
că fiecare serviciu trebue să fie complet pus în 

| Jegătură, încât totul să concure la buna funcţionare a 
întregului mecanism, ce comportă o armată bine și 
puternic organizată. | 

10. La capitolul administraţiunii militare, s'a omis 
a se -arâtă că actuala alocaţie de hrană a soldatului 
este insuficientă din 3 puncte de vedere.
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a) Fiindcă traiul s'a: 'scurhpit cel puţin cu 30%, 
din ceeace eră până acum. Lucru de mirat, pe când 
viaţa eră mai eftină, alocaţia eră mai mare, şi azi, 
când totul este scump, alocaţia este redusă. 

0) Că omul între vârsta de 20 și 24 ani, fiind. în 
completă dezvoltare a organismuliti, are nevoe de 
O hrană mai mare şi mai substanţială. | 

c) Că munca este mai mare: şi mai grea în com- 
paraţie cu aceca. din. viaţa civilă, | e 

11. Una din cestiunile, care s'a omis a se discută, 
în textul de faţă, este cestiunea hărților, această parte - 

„este atât de însemnată încât. consecinţa lipsei unui 
“Stoc complet pentru a se: putea da tutulor ofițeri- ... 

lor de orice grad, ar fi dezastroasă în timpul unci 
campanii. - o 

Hărțile, înlesnesc şi iuţesc operaţiunile militare, dând 

încredere și îndrăsneală celor ce sunt chemaţi a exc- 
cută mişcări, fiind siguri de: întreprinderile lor. | 

Lipsa lor nu produce decât imobilitate, nesiguranţă 
* şi descurajare. i 

Între alte cestiuni, cari au contribuit la nenoro- 

cirile din campania din 1870, a fost şi lipsa hărților 
completate şi ţinute la curent, şi mai ales lipsa unei 

| bune organizaţii a institutului geografic, 
Germanii, din contră; au avut mult mai bine or- - 

ganizată această parte, având hărţile la curent şi mai 
cu deosebire,- serviciul institutului geografic, prevăzut - 
cu tot ce-i trebuiă, dându-i mijloace-suficiente pentru 
îndeplinirea sarcinei ce avea. | 

În campania 'din 1877—78, am avut un exemplu 
„destul de puternic în această privinţă, şi cu toate
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acestea, lecţia dobândită ne-a servit la puţin; fiindcă 
n'avem destul de bine rezolvită această cestiune. 

Trebue neapărat ca să se deă în nodul cel mai 
larg, toate mijloacele trebuincioase institutului 
Nostru geografic, pentru a ne procură tot ce ne 
trebue întm”'această privință. 

Ar trebui ca fiecare ofiţer să aibă o trusă regle- 
mentată, coprinzând o hartă a localităţii unde Ope- - 
rează, cu un dublu decimetru, compas, gumă, hârtie 
cadrilată, creioanele necesare, curvimetru, etc., numai 
aşă Suntem siguri pe locul unde călcim şi unde 
avem să mergem, cunoscând totul împrejurul nostru. 

Această cestiune să formeze în corpurile de trupă 
şi Servicii, obiectul unui studiu întocmai ca ŞI regle- 
mentele tactice. | | | 

12. Tot: în această ordine de idei, este şi legea 
- cadrelor; până ce nu se va stabili o lege de cadre, 
nu vom avea decât nemulțumiri și surescitări în : ceeace 
„priveşte înaintările în armată. cc 

Nimic nu stabilește ordinea şi nu impune milita- 
rului respect și încredere în autoritate, decât norma 
firească şi dreaptă a execuţiunii regulate şi imparţiale 
a înaintărilor. | 

Fluctuaţiunile gradelor în oştire, în fiecare an, după 
placul fiecăruia, isbind pe cei cari ar fi pe punctul: 
de a dobândi un drept câştigat, demoralizează cor- 
pul ofițeresc. i 

Din timp indelungat această cestiune se perpetuă 
astfel: 

Intr'un period oarecare, administraţia Superioară mi- 
litară, pentru consideraţiuni de vreo natură Oarecare, 
Suprimă locuri din buget; prin urmare, se calcă drep- 

1



258 
    

turile celor ce urmâă“a le dobândi, ţinând în loc o: 
mulţime de ofițeri cu drepturi câștigate. | 

Intr'alt period, administraţia superioară militară, 
adaogă în buget locuri pentru diferite grade, provo-: 
când o serie mai numeroasă de înaintări, împingând 
pe unii mai repede. 

Aceste fluctuaţiuni produc zguduiri şi nemulțumiri, 

atingând pe ofiţeri în drepturile lor. . 
"Având o lege de cadre stabilită, fiecare știe rândul, 

fâră a avea bânvială de vreo nedreptate sau asuprire ; 
fiindcă, de vreme ce nu sunt vacanțe, nu pot dobândi 

înaintarea ce le revine, trebuind să aştepte ivirea de 

vacanțe, după cum o prevede legea, lucrul fiind nor- 

mal, drept şi corect, nu poate produce nemulțumire 
sau bănueli de nedreptate, pe câtă vreme cu proce- 
deul actual, se dă bănueli şi se provoacă neincredere, 
zicându-se că locurile se adaugă în buget după fa- 
voare celor ce trebuesc să fie înaintați, de unde re: 
zultă că maumnai printr'o lege de cadre bine chib- 

| guită, se poate curmă starea actuală. 

13. Este de dorit ca în timp' de pace, să'se facă în : 
fiecare an cu câte.1 sau 2 divizii, exerciţii, de mobi-: 

lizare reală, pentru a se deprinde toate organele cu 
realitatea taptelor pentru cazurile de trebuinţă. 
14. Pentru a se încheiă complet scrierea de faţă, 

" voiu adăugă că -intențiunea mea n'a fost decât să c-: 
număr lucrurile, dezbrăcat de orice cestiune subiectivă, 
căre ar puteă să aducă „vreo. atingere personală cuivă, 
fără să bănuesc pe cineva că.ar “f putut greşi, dis- 
cutând totul numai din punctul de vedere: obiectiv, 
semnalând în trăsură generală lucrurile ce am Dănait *
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că au nevoe de îndreptare sau completare, în simpla 
dorinţă ca bun cetăţean și ostaş credincios de a putea 
vedea instituțiunea armatei ajunsă la ideal, şi dorinţa 
îmi este așă de mare, încât - dacă s'ar putei, 
ajunge acest ideal, într'o singură noaple aș fi 
cel mai. fericit dintre muritori. 

„» Armată bună şi solidă este viața unui popor..
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