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PREFATŢA 
  

Răsboiul Cel Mare 1914—1915, cum lam nunil noi, 

conlinuă azi, după un an, cu o intensitate şi mai imare; 

cu 0 desvollare, în loale direcțiile, neînchipuilă, nebă- 

nuită. chiar de cei mai bogaţi . funtaziști. Titlul dal de 
noi, credem că va lrebui măril cu 1916”, și încă. nu 
se. şlie “dacă ne vom opri aci. | 

Dela încheierea primulu volum, evenimenle mari du 

iavul loc, îh acest răsboiu, și anume: | - 
a). Un nou luplălor a inlrat în arenă, lialia, luând 

parlea mulliplei înfelegeri sau marei alianțe, aducându-i 
în. ajutor, pe lângă un spor moral, o armală de ope- 
rații de aproape 1.500.000 de oameni, cu contingente 'mo- 
bilizabile de peste 3.000.006 de luplălori, între .20—39 
ani, şi cu o [lot care este, ea singură, superioară flotei 
„«ustriace. | , 

Cu inlrarea Italiei în luplă, cercul de înveslire al 
enorme. cetăți germano-uustro-ungare. merge spre închi- 
„dere completă. Pentru a se lermină acest cerc mai trebuie 

“să intre în luptă şi România. Alunai cercul va fi închis, 
iar Turcia, ruplă de influenfa- germană, va fi multi mai 
lesne scoasă 'din cauză. 1 se vor dictă condițiunile. 

b). O 'mare ofensivă austro-germană . s'a - îndrepial 
în conira Rusiei, S'ar păreă că Germania, în 1915, în- 
cearcă lovitura 'decisivă conira colosului, lovilură 'care 
nu v-a reușit în 1914 contra Franței. Care va fi rezul- 
dalul? Dacă ar reuși să-i. distrugă armala (?) să o facă. 
să depună armele, sau să o îngenunche, sau să-o facă: 
să primească o pace, rupând-o de aliații săi—în schimbul 
«altor avantage—desigur cei aceasta ar însemnă -o mare 
viclorie peniru Germano-Auslriaci; nu ar însemnă, însă, 
și câşligarea răsboiului. Nu! Ar. însemnă numai prelun- 
girea lui și ducerea lui în condiții mai grele. | 

Aceastii eventualitate trebuie, însă, exclusă din o serie 
întreagă de considerațiuni, pe care le vom trată în cursul - 
Zucrării. ,
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Așă dar, pe fronlul rusesc, marea ofensive Germuno- 
Ausiro-Ungară, câl timp nu va obţine rezullate decisive, 
spuse mai sus, nu va aveă all rezultal decât uzurea ur- 
malelor ofensive, cel puțin tot alâla cât şi a celor de- 
fensive; , 

c). Mullipla înțelegere, în dorința de a lermină cu 
unul din adversari, Turcia, peniru a influența pe neulrii 
din peninsula Balcanică, şi pentru a dă drumul sirâmlo- 
rilor —hRusia având 'mare nevoie de iransporluri pe upă— 
a începul debarcări în peninsula . Galipoli şi dă lupte: 
sângeroase peniru a ajunge cu orice preț lu 'Conslan-- 
'tinopol; Ă 

d). În Anglia, Italia, Franța şi în Rusia sau con- sliluit Ministere de coaliție, la cari iau parle loule par- lidele, penru ca sforfările să. fie sumale, răspunderile- să cadă pe umerii tuturor. palrioților, iar rezultatele să he mazime; : 
e) Luplele aeriene, fabricarea munițiunilor, gazele as- fizianie și. lupta contra lor, luplele submarine, elc., au luat, în'acest limp, o așă de mare desvollare, încât pot constilui, fiecare, uvraje. întregi, Isle necesar să jie cu- noscule -de toţi, chiar în rezumâăt 
„We propunem, ca în acest chestiunile de ma sus, să ardlim şi lupleie duse de irre:- denta. italiană. şi română peniru înfăpluireu unității na: ționalităţilor respective, în credința că facem un serviciu: luluror celilorilor, şi, în special, ideii celei mari ce Ne-a călăuzit, românizmuluu, Prin studierea, pe adevirala față, -a diferilelor evenimente, fiecare în parle va 'puleă să-și jacă o judecaliă dreaptă de mersul lor ȘI va vedea apoi în adevărala lumină, calea ce va trebui să urme=e și fara noastră, pentru a puleă, să-și în/fă iuscă 

sir , | Ş dpluiuscă și ea marele său ideal naţional, - ii, ” 

- 

volum, ' pe lângă loate- 

LT.-COLONEL C. GĂVĂNESCUL. 
- MAIOR IL. MANOLESCU. 

ao ja m ho 
y t. „re Îşi



INTRODUCERE. 

"ITALIENIZM-ROMÂNIZM - 
LUPTELE PENTRU UNITATEA NATIONALA 

„Siamo tutti una sola famiglia“, . 

Italia de azi este o „mare putere europeană”: -Acuma 
60 de ani, însă, Italia nu există decât numai în mintea şi 
în. inima câtorva mari patrioţi italieni. Se 

„Pe atunci, peninsula italică eră compusă din urmă- 
toarele state, separate unele de altele, însă, mai toate 
supuse influenţei străine: a 

„1. Regatul Sardiniei, compus din Piemont şi din în- 
sula Sardiniei. Eră un regat independent, sub domnia 
Casei de Savoia; | 

2. Lombardia şi Veneţia, adică tot: terenul coprins: 
între râul “Tessin la Vest, Padul la Sud, Alpii la Nord şi 
Adriatica cu Isonzo la Est. Aceste două provincii erau sub 
stăpânirea austriacă, care îşi mai întinsese dominaţia chiar 
pe o parle din malul drept al fluviului Padul. 

3. Ducatul Modena sub influenţa casei de Austria; 
. Ducatul de Purina sub influenţa Casei de Austria; 
. Marele ducat de Toscana, idem; 
„ Statele Papale, care erau sub administraţia politică 

a papei, aveau şi ele influența politică austriacă şi a 
Franţei; e 

7. Regatul celor două Sicilii, care cuprindea jumă- 
latea de Sud a peninsulei Italice şi insula Sicilia, aveă'. 
mai mult influența politică a Franţei, contrabalansată de 
acea austriacă; 

$. Roma, care făceă parte tot din statele papale. 
a 

După cum se vede, Italia eră numai o expresie geo- 

D
i
m



grafică, îmbucălăţită în mai mult de 10 slălişoare, loale 
însă locuite de italieni. Ei, deși răsleţiţi, începuseră, însă. 
a Li (conştienţi de naţionalilatea lor; iar ideile revolulionare 
prindeau din ce în ce mai uşor şi mai mult teren în 
toate siralurile socictăţii şi în toale statele. Cel dintâi care 
a strigat în gura. mare: „llalia una şi liberă” a fost 
preolul Minichini, care prin discursurile lui întocale, reu- 
şise chiar să revolle garnizoana din Nola, la 1820. Socie- 
lăţile secrete care luară fiinţă, în special socielatea „Car- 
bonari”, susținură şi răspândiră prin loale mijloacele, 
chiar şi cu pumnalul, ideea revoluționară şi ideea unirii. 
Un înlocat patriot, Mazzini, eră suflctul acestei mișcări. 

   

ITALIENISMUL 

„4. Regatul Sardiniei (Piemontul) 

Provincii 
„2. Lomboridia 

austriace 3. Veneţia 

4 Ducatul de Parma | 

5. Ducatul de Modena 

G Marele Ducat 'Toseana 

7. Roma şi Statele bisericii 
(Papale): 

  

8. Regatul celor două Sicilii. 

9. 'Trentinul | Şi azi seb stăpânire streină. ” N 1715 din intiegul teritesia af 10. Triestul . . j italienismului 

" Africa:    
EI, cu „Giovanne Tialia” a sa, nu aveă decâl un singur i sâud: a-şi mări numărul partizanilor şi a.le :unitică aspi- aţiunile lor patriotice. „In corpul uscat şi slab al acestui: genovez, lrăiă un suflet de apostol, întreprinzător şi fa- ) nalic, şi care nu aveă decât un singur ideal: Ridicarea şi scăparea lialiei. Eră seriilor neîntrecut: şi mişcălor în scricrile şi cuvântările sale, penlrucă însuşi el eră mis at; | el întrebuință întreaga sa energie nesfârşilă numai pentru. Lriumlul: luptei: începute”), 

.. „ + LE o PI E CAL A 
1) Prince Gi6vani Borghese. Liltalie moderne 

m
p



  

La început, loale încercările Austriei de a  slinge 

focul. și de a ucide în fașe, ideea uceasla naţională, nu 

a avut alt rezultat decât de a pregăti şi mai bine cx- 

plozia. Vulcanul izbucnește cu alât mai mare pulere, cu. 

cât i se astupă mai mult gura pe unde trebuie să-și a- 
runce lava. | | | | 

Mişcarea revoluţionară dela 1830, în Italia, se sfârși 
prin masacre; ideea, însă, a rămas şi s'a desvollat și mai 

mult în sufletul italienilor. | 

„Pe la începutul anului 1818, vântul revoluţionar în-. 

cepă a bate din nou în întreaga Europă. Popoarele, con-. 

şliente de existenţa şi puterea. lor, începură a se agită. 
Franţa, Germania, Austria; Italia, Principalele Române, 

se aprinseră de focul revoluţiei început în Franţa. Prin- 

cipiul „libertăţii, egalilăţii şi fraternității” începi a formă 

punctul de direcţie al tuturor popoarelor, iar „unitatea aa- 

[ională” eră deviza acelora cari încă erau îmbucălăţite. 

Germania, Italia şi România erau între acestea din urmă. 
Pe când, însă, la Germani chestiunea- eră mai simplă, 

fiindcă ideea naţională se reduceă mai mult la efecluarea 
unităţii, de oarece loale stălişoarele, ce urmau a se în- 
iruni la un loc, erau fiecare independente de influenţe 
exlerioare, la lialieni, ca și la Români, chestiunea eră 
mult mai complicată, fiindcă pe lângă faptul că întregul 
teritoriu al peninsulei eră: sub influenţa austriacă, apoi 
întreaga Lombardie, bogata provincie a Padului, și Ve- 
neţia artistica şi industriala provincie a Adrialicei, erau 

„sub stăpânirea directă adminislralivă, polilică și econo- 
mică a Austriei, cu litlul de posesiune Austriacă. Armatele 
Auslriace ocupau aceste poziţiuni şi orice semn, orice 
mişcare iredenlislă eră imediat suprimată prin masacre. 

Prin urmare, Ilalienii, trebuiau mai înlâi să se iles- 
facă de sub influenţa politică străină, să gonecască pe 
inimic din peninsulă şi apoi să-şi facă unitalea naţională. 
Probleme foarte greu de rezolvat pentru Italieni, cum au 
fost şi pentru Români, mai ales pe acele limpuri, când 
Austria eră un slat pulernic; loluş, sau găsit :palrioţi 
mari, consideraţi câtcodală ica nebuni, de însuşi conaţionalii 
lor, căci actele lor puteau fi considerate ca o „nebunie 
eroică naţională”, cari au luplat, chiar cu sacriliciul vieţei 
lor, pentru. marea idee nalională. Acești eroi au pulut 
duce carul țării pe drumul încălcit şi plin de prăpăstii, 
pe povârnișurile lui cele mai râpoase şi întorlochiate, 
care drum, deşi adesea, foarte adesea chiar, eră udat de 
sânge și presărat de vieţi, duccă, însă, la libertate și 
unilate naţională. i, 

In peninsula Italică, revoluţia, dela, 1Ș$-18, isbucni la 12 
ianuarie. la Palermo. în Sicilia. In câteva 'zile, întreaga 
Sicilie fi cucerită de rexoluționari, „iăr, dinastia Burbo-
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nilor încelă “de a mai domni acolo. De aci revoluţia se întinse ca fulgerul în Italia peninsulară, începând cu Nea- polul:şi continuând cu Milano, Veneţia, Modena, Parma. Austriacii în toate părțile erau atacați, ucişi şi goniţi din Sfântul pământ al Italiei „una şi liberă”. Armata Aus- iriacă, surprinsă de precipilarea evenimentelor, mai ră- măsese stăpână numai pe faimosul cadrilater al Adigelui. 
In acest moment de mișcare generală naţională, tre- buiă ca cineva să se puie în capul ci şi să o conducă, sumând storțările spre un singur ţel. Piemontul ia con- ducerea aceslei mișcări. Regele Carol Albert al Picmon- telui lrase spada, și în capul armatei sale, treci Tessinul, fronliera dinspre Austria, și merse. conlra Auslriacilor „cu deviza „Dio la vuole”, căci vocea poporului, cră vocea lui Dumnezeu. e | Armalele austriace, însă: mult mai superioare, “alât în comandă, cât şi în organizare și în număr, învinseră pe.Iialieni. în bătălia dela Custozza, la 23—295 Iulie 1818, și apoi, înaintând victorioase, reocupară toate teritoriile ce le pierduseră şi restabili ră, în toate statele. peninsulei ita- lice, starea -de mai înainte, înecând revoluţia - în sânge. Revoluţia cră înăbușită. Ordinea restabilită. 

Vulcanul național, însă, clocolea, sub apăsarea pum- nului. şi. a armelor “străine, căci dacă la suprafață eră linişte aparentă, apoi în adâncul sufletului luluror italie- nilor eră furtuna în plină-fierbere. Nu se mai pulcă îm- piedică de a se întăplui aceea ce eră hotărît de Dumnezeu să se înlăpluiască. Se puteă nuimai amână. Cu cât re- presiunea revoluţiei a fost mai: apăsătoare, cu cât a curs mai mult sânge italienesc, al patrioţilor naționaliști, cu :cât crimele şi asasinatele polilice erau mai mulle şi-mai du- reroase, cu alâla și gemălul. ţării cră mai accentuat, cu atâta explozia urmă să fie mai puiernică, iar mişcarea naţională cu alâla aveă mai multă șansă de reușită, când momenlul proprice va veni. 
"- In 1819, Carol Albert porneşte un nou răsboiu contra Austriei. Răsboiul început la 20 Martie 1849, îu sfârşit-la 23 Marlie prin înfrângerea Picmontezilor la Novara. Carol Albert abdică şi plecă în exil. | a Fiul său, Victor Emanuel II, îi urmă la tron. EL făci din Regalul său, Piemontul, refugiul tuturor naționaliștilor, italieni, cari nu mai aveau siguranţa în celelalte slălişoare, unde influența austriacă eră dominantă. | | Dacă revoluţia a putut fi înăbușită, ea, însă, a arătat Europei întregi că în peninsula. Italică trăeşte un popor care are destulă energie pentru a-şi afirmă - drepturile şi destulă, capacitate de-a se conduce singur; a demon- sirat, însă, în 'acelaş timp, Ilalienilor că ci singuri nu vor ue. “pulcă așă uşor să goncască pe slrăini din țara lor şi de 

e
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aceea ideea unilăţii naţionale şi a libertăţii nu va puteă 
îi înfăptuită decât cu ajutor străin. | 

Toţi ochii se îndreptară spre Franţa latină unde, în 
acel timp, Napoleon, vechiul membru. al societăţii „Car- 
bonari”, ajunsese conducălorul ci. 

După înăbuşirea. revoluţiei, constituţiile acordate în 
diferitele - state italiene, au fost suprimale sub influenţa 
polilică a Austriei, iar absolutizmul reîntronat cu o Şi - 
„mai mare pulere. Singur Piemontul păstră poporului său 
"constituţia acordată odată cu revoluţia. Acesi regai mi- 
nuscul, îndrăzni să ţie “piept marei. Auslrii şi să o îm- 
piedice în planurile sale de a. subjug a întreaga peninsulă. 
Noul Rege, Victor Emanuel, își recorganiză armala şi o 
instrui, înmulţi căile de comunicație, organiză instrucţia 
poporului în școli, apoi căulă “să împace toate partidele, 
pentru ca sforțările în îndeplinirea marelui ideal: naţional, 
să se sumeze; în polilica externă căulă alianţe, pentru 
a aveă un sprijin puternic în lupla -cea mare ce avcă 
a se dă în. curând şi pe care o. socolcă ca ceva Îalal. 

Această activitate extraordinară în toale.. direcţiile a 
noului rege, fu ajulată și sporilă de:cel mai mare om 
de stat iialian, de cel mai'mare geniu politic ce a avul 
peninsula, de Cavur. 

Acest mare om lalin veni la pulere,. ca: prim- „ministru 
şi ministru de linanţe, la 1852, în vârstă de 42 ani. Primul 
mare act polilic extern;.și pentru care majorilalea poli- 
ticianilor italieni. l-a numit nebun, a fost cooperarea la 
răsboiul Crimeii, contra Rusiei, la 1851—1856. Dela ivirea 
primelor simptome! ale. acestui răsboiu, Cavur a făcul 
planul de a intră în luptă alături de Tr anţa, Anglia: şi 
Turcia, conlra Rusiei; în acest mod, micul regat sar îi 
afirmat şi în politică externă Şi câștigă dreptul idea cere: 
și el ajutor aliaţilor săi de azi, la o nevoie pe ziua de 
mâine, Acest plan, el îl făcu cunoscut regelui şi regele îl: 
aprobă; apoi, prin insinuări externe, a făcut ca ceretea 
de cooperare la răsboiu să-i vie din afară, dela Anglia 
și dela Franţa, cecace s'a și întâmplat. Anglia ceru, însă, 
numai un contingent de trupe care să lupte încadrat în 
armata chgleză şi cea franceză. Cavur reiuză şi prelinse 
ca -regatul său să intre în răsboiu pe picior de egalitate 
cu Anglia şi Franţa. In afară de aceasta, prin această 
alianță” Cavur mai urmărcă şi ideca de a lrece în 'tra- 
latul de cooperare, un articol secret, prin care aliaţii: să 
se oblige a-i dă sprijin faţă de Austria. -Acest arlicol nu 
sa puiut trece în tratat, dar Piemontul a 'căpălat asigurări - 
verbale, formale, dela aliaţii săi, că va fi ajutat la nevoie. 
Luptele duse de Cavur în parlament, pe.chestiunea coope-. 
ării armatei sale, alături de Franţa şb Anglia, icontra Nu-. 

e 2
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siei, sunL unele din paginele cele mai frumoase ale vieței 
sale politice. Nepulând spune planurile sale nici în plin 
Parlament şi nimănui, fiindcă constituiă un secret de stai, 

de o imporlanță capitală, şi neputând justifică îndeajuns 
molivu! intrării în răsboiu a Piemontului contra! Rusici, 
cu care nu avcă nici un puncl comun sau conflicte de 
interese, Îi alacal cu o violență neobisnuilă de adversari 
şi chiar de prieteni politici, [ără a. puleă să se apere 
cum ar îi trebuit; lotuș, a reușit să se facă a [i înţeles 
de majoritate, tără ca să spuie prea mult, că el lucrează 
numai penlru „cauza italiană”. Tratatul de alianţă a fost 
în sfârşit, ratificat, cu o mică majoritate, şi în luna Aprilie 
1855, un tcorp de 15.000 piemontezi plecă spre Crimeca. 

Unul din idealurile: polilice externe ale lui Cavur 
eră împlinit. Micul Piemont intră deodată în rândul ma-. 
rilor puleri europene, şi la congresul dela Paris, unde se 
adunară reprezentanţii celor şapte mari puleri curopene— 
Anglia, Franţa, Turcia, Piemontul, Rusia, Prusia şi Aus- 
tria —- marele Cavur, reprezentantul micului Piemont, a 
putut să vorbească, pentru prima dală, cu reprezentantul 
marei Austrii, pe picior de egalitale, ca dela putere la: 
putere, și având încă la spate sprijinul moral al alia- 
ilor săi de eri. Pentru prima dală, sa pus, aci, în rod 
oficial, chestiunea italiană şi a Italiei. Succesul moral a 
iost desăvârşit. , | 

De-acum drumul spre unitalea naţională eră trasat, 
lrebuiă numai Să fie străbălut, 

Cavur făcu pe Napoleon să ia, în mod concret, în 
sprijinul său chestiunea italiană, şi la Plombiăres, la 20-21 
Iulie 1656, în înlrevederea scerelă ce a avui-o împreună, 
au pus bazele alianței înlre cele două state, alianţă în- 
dreplată în .contra Austriei. Se 

- Răsboiul din 1859, victorios de parlea Franco-Sar- 
zilor, contra Austriei, satistăcă numai pe jumătate pe 
marele Cavur, căci numai Lombardia a fost scoasă 'de sub 
jugul slrăin, Veneţia rămânând încă sub Auslriaci. 

In 1860, din nou, toate statele peninsulei italice. se 
mișcară pentru înfăpluirea unilăţii naţionale. Eroul Ga- 
ribaldi, pornind din Quarto, în fruntea a 1000 “de revo- 
luționari, debarcă în Sicilia, pe tare o răsculă în câleva 
zile, trecu apoi în regalul Neapole, şi fraternizând cu 
populaţia. deja surescitată de Mazzini, intră cu triumf în oraşul Neapole, de unde urmă să pornească spre Roma. 
In acest limp, Cavur îndreaptă armala Sardă, în marșuri fortate, „contra armalelor papale, pe care le învinse. iŞI Vietor Emanuel se întâlni la Capua cu „Condolierul Gari- 
baldi”, care, aduse. sub sceptrul regatului Piemontez mai 
mult teritoriu şi o.-populaţie mai mare decât aveă regalul
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însuş. Toate celelalte state ale peninsulei se alipiră imediat. 

Piemontului, afară de Roma, care rămăsese Papei, sub. 

protecloralul Franţei, şi Veneţia, care rămăsese Austriei. 

La 1861, Februarie 18, parlamentul se întruni la Tu-- 

vino şi proclamă pe Victor limanuel IL „rege al Ialici”.. 
Ca şi cum nu ar fi aşteplat decăt împlinirea şi. 

acestui mare ideal, Cavur muri la 6 Iunie 1861, după 

ce mai. întâi, în parlamentul Unirei, a spus: dela lribun ă 

că: Italia nu poale să se constiluie ca țară, fără Roma 

drept Capitală, iar pentru liniștirea conştiințelor aiolice, 

din toată Europa, stabilind principiul: „Biserica liberă în. 

stat liber”. ” 
De aci, Ilalia îşi urmează mult mai uşor drumul său. 

La 1866 câştigă Veneţia, în 1870 Roma, iar la 1871,. 

Iulie 2, regele Victor Emanuel îşi făcă intrarea triumială 

în cetatea eternă, unde îşi stabili şi capilala. La. deschi-: 

derea parlamentului, regele puli spune, în mesagiul său,. 

între altele: „Italia este liberă şi una, de acum nu depinde: 

decâi de noi să o fucem'mare şi lericilă”.- 

„Siamo tutti una 'sola famiglia”,. din Ernani, a dlui 

Verdi, se puleă spune -acuma de fiecare Italian. Toluș,. 
fraţi: din acelaş sânge mai -răinăsese răslețiţi şi urmăriţi: 

de soartă pe teritoriile vecinilor. In special, Austria mai 

ține sub dominaţiunea sa aproape 1.000.000 de italieni în. 

Trentin şi în lungul coastei Adrialicei, cu Triestul ca sediu 

principal. , 
In afară de aceasta, frontiera nordică, în special slin- 

spre Austria, eră mai mult decât defectuoasă; lrecând pe: 
clina sudică a antelanţului sudic Alpin, aproape de in- 
trarea în câmpie, lăsă Auslriacilor loate lrecălorile, toate 
detileurile și toate poziţiile militare importanie şi sar: 
pulcă spune că Ausiriacii aveau şi -ușa şi “cheia intrării 
în casa italiană. Atară de aceasta, Trentinul austriac, sco- 
borându-se spre Sud, până aproape «dle câmpia Padului, 
consliluiă o ameninţare continuă pentru liniştea noului 
regat şi tăiă drept în două întreaga Italie continentală, 
strângând de gât, din primul moment, orice încercare ar: 
fi TăcuL Italienii, fie într'o parte, fie în alla. 

Penlru linişlirea iredenlei ilaliene şi pentru îndrep-: 
larea unei frontiere mai mult decât defectuoasă, criminală 
sar puleă zice, Italienii trebuiau să facă încă un răs- 
noiu. Dacă nu eră acuma, ar [i fost altă dată, şi nu sc: 
ştie dacă condiţiile politice externe ar mai fi fost tot aşă 
de favorabile. i 

România, în 1913, a pornit răsboiul contra Bulgariei 

—și' bine a făcut—numai penlru salvarea unui principiu: 

„echilibrul în peninsula balcanică” şi pentru îndreptarea 

unei fronliere defectuoase, care însă nici ipe' departe nu:
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:se pulcă compară cu aceea a Ilalici, din o serie înlreagă 
„le consideraţiuni: a) Vecinul României esle inferior nu= 
meric; vecinul Italiei eră mult mai tare și mult superior; 
adică şi fronliera cu lotul desavanlagioasă și inimic cu 
mult superior; b). Frontiera României dinspre Bulgaria, 

" „deşi defectuoasă până la oarecare punct, pentru ofensivă, 
puteă fi :oarecuni primită, pentru defensivă, mai ales 
stăpânind noi Dunărea şi Marea (ceeace nu eră cazul 
pentru Mare); acea italiană dădeă legată Italia şi de mâni 
și de picioare Austriei, atât în ofensivă, cât şi în deten- 

"-sivă, o 
Necesitalea, deci, a acestui răsboiu este evidentă. Esle 

-o chestiune de vieaţă şi de moarte pentru ilalieni- și de 
sigur că marele Cavur este fericit, în mormântul în 
“care a intrat, după înfăptuirea primului mare ideal na- 
ţional italian, văzând că în vremurile grele de. azi, Sa- 
landra a şliut să procedeze cu aceeaş tărie şi înțelepciune 
ca şi cl. | 

sl duce fara înlr'un răsboiu din care să'iasă cu pres- 
Tiguul mărit și cu revendicările naţionale întările este cea 
mai mare. japlă palriolică ce o poale face un 'oni 'po- 
lilic—oricâle pierderi maleriale ar îndură fara; iar sângele 
vărsat înt”un asitel de răsboiu este binecuvântat de în- 

Areaga naţiune, de urmașii urmaşilor, şi pentru lotdeauna. 

„Fericit e poporul ce poate avea în 
această lume un ideal de realizat ; al 
nostru este viu înaintea ocbilor, şi noi 
să nu-l vedera 7î. 

A. D. Xenopol. — Istoria Români- 
lor din Dacia Traiană, 

Asemănarea desfăşurării evenimentelor petrecule în 
peninsula italică, italienilor şi la gurile Dunării, Româ- 
nilor, în ultimele 6—7 decenii, este alâta de mare, încât _mumai aceasta ar fi destul să facă Iraţi 'aceste două po- 
poare: îraţi de suferinţe şi de idealuri, în afară de faptul că suul fraţi de sânge din acceaş mamă: „Marea şi eterna Roma”: o | i 

„Aceleași visuri de. înfăptuire a idealului naţional, a- celeaşi crime din partea asupritorilor, aceleaşi lupte por- nile de patrioţii din țară, sau plecaţi cu voie sau fără voie alară din fară; aceleași asociațiuni, întruniri secrete. în care jurământul de a merge până la capăt, se făccă cu mâna pe-pumnal şi pe ștreang; aceiaşi lineri înflăcăraţi penlru țară; aceiași; studenţi devotați până la moarte ma- relui ideal naţional şi nevânduţi străinilor; aceiaşi preoţi
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cari puriau crucea într”'o mână şi spada dreplăţii naţio- 
nale intr'alta; aceiaşi poeţi şi oratori cari întreţincau și. 
aprindeau veşnic flacăra ideii naţionale, în inimile popo- 
rului suferind; aceiaşi mari oameni polilici, cari au știut. 
să lupte cu mii și mii de duşmani, externi și interni, şi 
să-i învingă; aceiaşi conducălori ai statului, cari au condus. 
la liman barca plăpândă, fragedă, abiă născ ândă, a micului. 
stat latin dela Dunăre, prin mijlocul oceanului furios 
şi spumegând al nenumăraţilor mari duşmani, doritori. 
de a o înghiţi cât mai iute, şi câl mai complet. 

Aceleași isbânde? Nu! Din nenorocire, nu! 
S'a înfăptuil unirea. Da! Dar această unire esle numai. 

pe jumătate, mai puţin încă, abiă a lreia parie, din aceca 
ce este al nostru. Unirea noasiră, la 1659, esle cel mult 
numai isbânda Piemontului, “tot la 1659. Cavur eră în- 
furiat alunci şi se simţea nenorocit: noi ne-am mulțumit 
şi cu atâla şi ne-am pprit din drum. Ttalicnii, însă, nau 
slăbit o clipă lupla până nu și-au înfăptuit idcalurile; 
iar în 11 ani, 1859—1870, au pulut strânge la un loc 
pe toţi fraţii răzleţi şi. au “putut să formeze „talia Mare 

Fiindcă asemănările luptei sunt atât de mari la a- 
cesle două popoare. latine, este absolută nevoie să dăm 
aci, în câteva cuvinte, istoricul lor. | 

Comunitatea de suferințe va face mai apropială Co- 

ROMÂNISMUL. 
  

2. Moldovă mele de România. 

3. Basarabia, Provincie rusă - o 

5. Bucovina. Provincie austr. 5 
. 2. 

. LE 
5. Maramureş 3 5 

: ad 
6. Crişana , zi z5 

şana : Provincii Z7 
. 7 -. 

7. Banatul Ungare |, 
Ă ls 

s ii . Transilvania . 

  

munitatea de simţire; iar drumul urmat de sora noaslră 
mai mare, Italia, ne va servi şi nouă, celor mai mici, 
la acţiunea ce va trebui să o ducem pentru întăptuire ca 
marelui și stântului ideal naţional. 

Acum 60—70. de ani, România de azi nu există, ca 
şi Italia de atunci, decât numai în mintea şi în inima 
câtorva mari patrioți. români. Intregul teritoriu în care se 
află românizmul, eră îmbucătăţit în provincii subjugate 
marilor puteri vecine, “Turcia, Rusia, Austria. 

1. Muntenia Provincii turce; azi inde- 
l pendente şi unite sub nu- 

te
ri
to
- 

B.
 

l 
r
o
m
â
n
i
s
m
u
l
u
i
 

r.
 

1/
2"
di
n 

în
tr
e 

ri
u



IEI 

Aşă: a) Muntenia şi Moldova erau provincii turceşti, 
“suferind şi intluenţa rusească şi pe acea austriacă; b) Ba- 
-sarabia eră provincie rusească; c) Bucovina eră provincie 
austriacă; d) Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureș, 
«erau provincii ungurești. , 

Nu eră nici o bucăţică de pământ românesc liber, 
“cum eră la Italieni Piemontul, Regatul Sardiniei. 

Aceasta constiluia marea greulale și diliculiale ex- 
tremă a constituirii unui stat românesc, căci problemele 
«erau multiple. şi deopotrivă de grele pentru naționaliști 
şi iredentiști: 1) a se rupe de sub stăpânirea străină pro- 
“vinciile cari se vor pulcă; 2).a se constitui -un slal liber, 
făcându-se unirea a acelor -provincii; 3) a se luplă apoi 
pentliu gruparea celorlalte provincii lângă statul indepen- 
dent formal. . 

Prin urmare, prima etapă a tormării statului român, 
eră constiluirea unui stat independent, format din oricâte 
provincii române .sar. îi pulut; apoi să se urmărească 
treplal marele ideal naţional. - 
„- Cea dinlâi ocazie sa prezentat cu ruperea provinciilor 
xromâne de sub stăpânirea turecască, Muntenia şi Mol- 
dova. „Omul bolnav” nu mai aveă puleri, să reziste lup- 
telor de iredenlism ale diferitelor naţionalităţi. Mai lârziu 
vor veni şi celelalie. . . 

Dela Nisiru pân la Tisa 
Tol' Românul plânsu-mi-s'a 

„.. La Est, Vest şi Nord, aceste două mari ape, Nistrul 
-şi Tisa, înconjoară românizmul, tot așă cum la Sud fru- 
moasa. Dunăre albastră îl mărginește. 

.. Mai sunt Români, încă mulţi, şi pe. dreapta Dunării, 
în Serbia—valea Timocului—în Dobrogea noastră, în pe- 

; ninsula Balcanică, în Epir, în Istria; dar în triunghiul 
“"tormat de. cele “lrei mari:ape—Tisa;. Nistru, Dunărea—cu 

-o suprafață de peste 300.000 km. p. şi 'cu o populăţie 
“de. peste 15.000.000 locuitori, trăeşte 'massa compactă a 
românismului,. cuprinzând 'peste 950%/, din populaţia arătată 
mai sus. a 
„Aproape în mijlocul acestui teritoriu; triunghiul: for- 
mal de cele lirei râuri, se ridică cetatea Transilvaniei, ce- 
tatea Carpaţilor, cetate înconjurată din toate părțile de A 
munţi și jucând rolul unei redule al teritoriului româniz- 
mului, iar 'şesurile ee.se lasă din această redulă spre Est, 
Sud şi Vest, înspre apele mărginaşe, formând glacisurile 
marelui fori. central. Această cetate a slujit neamului no&- 
tru.de adăpost în cursul vremurilor, de, sprijin în -contra 
barbarilor, de. ascunzătoare în contra -asupritorilor. Aci
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s'au păstra comorile neslimale ale limbei românești; -aci 
s'a înmagazinat. naționalismul şi credinţa în puterea nea- 
mului; aci Sa fiert, frământat: şi închegat marea și mi- 
nunala idee de unilale--a ncamului românesc; de-aci au 
pornit marile mişcări naţionale ale românismului, revăr- 
sându-sc ca torenţii dătători de vicaţă spre şesurile încon- 
îmrătoare, căci Moldova lui Ștefan cel Sfânt. şi Mare s'a 
format din revărsătura Maramureşului, iar Muntenia, Vi- 
teazului Mihai, din. aceea a Transilvaniei. 

Cine stăpâneşte celatea Transilvaniei, stăpâneşie şe- 
surile ce o mărginesc, şi aceste șesuri merg până la cele 
trei ape spuse mai sus. 

„Lără Transilvania, orice slal românesc trebuie -să 
rămâie ca un arbore răsădil în nisip, de oarece numai 
în falnicii ci munţi el pulcă să-și înfigă “rădăcinile sale 
şi ceeace a-xvăzul Mihai-Viteazul rămâne adevărat pentru 
toate timpurile. Cât lump poporul românesc 'nu va stă- 
pini celaleu Carpaţilor, leagănul în care el-a crescul și 
s'a desvollul, până alunci vieața lui va fi bătulă de. toate 
vânturile”). A 

Toate ţinuturile locuite de români, sunt necesare. 
pentru” înfăptuirea. idealurilor naţionale româneşti; nici 
unul, însă, nu este atâl de mult ca Trăhsilvănia. În lupta” 
pentru cucerirea celăţii slinte a românizmului, pulem sa- 
crifică orice .şi oricât, căci isbânda va înlrece încă cu de 
mii de ori mai mult decât sacrificiile. Să ne stabilim, mai 
întâi, puternic în lăcașul sfânt al strămoşilor noşiri Daco- 
Romanii, în frumosul Ardeal a lui Mihai-Viteazul. al iui 
Horia, Cloşea și Crişan,. al lui Avram Iancu și Andrei 
Mureşanu, să ne spălăm ochii în eristalinele ape ale Mu- 
reșului, Crişului și celor două Târnave, să stăpânim imunţii 
Zarandului, de unde. Moţii, vitejii moţi, aruncând ghioga, 
aruncau: spaima :în. duşmani -şi. alunci . vom. îi siguri că 
unitatea naţională a românizmului este pe calea cea bună, - 
„pe calea înfăptuirii. Şi nimica, în lume, nu 'va fi în stare 
să împiedice a se înfăptui accea ce ursiLide Domnul este 
a se înfăptui, căci lot poporul noslru,. o cere și ceeace 
cere poporul este numai vocea lui Dumnezeu a tol putinte. 

„Primul semnal al redeşteptării naţionale l-a dat OL- 
teanul Tudor; iar prima idee de Uliire în Principalele 'Ro- 
mâne, sa manifestat la 1830, odată cu prima încercare 
de. revoluție în peninsula ilalică. Iancu Văcărescu, în câteva 
versuri, ocărăște apele Milcovului, care desparte fraţii de” 
acelaș sânge; iar marele Vornic Filipescu, între alţii, zicea 
ca: „ar primi cu. lacrămi ide. recunoştinţă orice: principe 

acazul | A. D, Xenopol. Istoria Românilor din. Dacia Traiană, Mihai-Vi-
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străin, fie cine a îi; în stârşit, dorința de a vedeă şau 

Dacia sau chiar Principatele în starea lor de astăzi,. sub- 

slrase dela protegiuirea exclusivă şi imyerioasă a unei 

singure Curți și pusă sub aceea a marilor puteri europene, 

această dorință de lung limp maniiestală, ne-a lost de 

asemenea de mai multe ori repetată, atât la Iaşi, cât şi 

la Bucureşti şi realizarea ci esle considerată ca lrebuind 
să îndeplinească opera de regenerare acestor țări”). A- 

ceste idei erau pe atunci răzlețe, numai pe ici pe -colo- 
şi foarte: puţini aveau curajul să le. spuic. cu voce dare. 

“In anul 18-18, însă, odată cu revoluţia pornilă în în- 
treaga Europă, ideea unităţii naţionale românești, a că-. 
pătat, ca şi: în Italia; o desvoltare atât de mare, încât 
cră de prevăzut că nimic nu mai puleă să o facă să 
dispară din suiletele și minţele marilor patrioţi ai nca- 
mului.. „Redeşteplarea naţională începulă de Lazăr, în 
Munjenia, de Asaki în Moldova, trâmbiţală de Tudor Vla- 
dimirescu prin o răscoală sângeroasă şi prin sacriliciul 
vicţei lui de erou, a fost întreținulă și accentuată ide ideile 
limpului şi de sentimentul viu al mândriei naţionale în- 
lrupate în oamenii: talentaţi şi devolaţi: patriei, ca: Eliade, 
Fraţii Golești, Bolintineanu, Alexandri, fraţii Brătieni; Ro- 
selti, Cogălniceanu, Negri şi alţii. Aceştia pregăliră epoca 
slrălucită a renaşterei României, câre se începi cu ge- 
neroasa mişcare 'revoluționară dela 1818). 

Mişcarea dela 1815 trebuiă,. după ideea a.o bună 
parte din revoluționarii patrioţi să în/făpluiască - chiar 
marea: Românie; prin : comunilalea mișcărilor revoluţio- 
nare în “Transilvania şi în Principatele Române se speră 
unirea completă. „Ba ei âșteptau chiar, dela descurcătura 
revoluţionară de peste munţi, pulinţa unirii luturor româ- 
nilor în Marele-stat al Daciei moderne'”3); iar Neculai Băl- 
cescu scriă lot alunci: „Că dacă această revoluţie ar ajunge 
„a fi reatizată, ar mai rămâncă românilor ile îndeplinit încă 
„alte două: una pentru aducerea unităţii naţionale și alta 
„pentru neatârnarea naţională. Chestiunea unităţii.a Lăcut 
„mari progrese şi sa simpliticat mult. Unirea Moldovei şi 
„a Valachiei este un fapt statornic pentru. toată lumea, 
„chiar şi în ochii Ruşilor, şi nu poate a nu luă ființă. Ro- 
„mânii din Austria, bazaţi pe constituţia din 4 martie şi 
„pe făsăduelile date lor, cer cu stăruință şi întrun glas: 
„a fi constituiți întrun singur corp de nație de 3.300.000 

- şi vor sfârşi prin a o obținea. Când însă două mari 

  

T A. D.. Xenopol. Istoria Românilor din Dacia-Traiană, Vol. XIE 
ag. 155, - 

pas 2) |. Găvănescul. Istoria Modernă, pas. 137, 
3) A. D. Xenopol. Istoria Români'or, vol. XII, pag 54.    
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„Srupe “de 1 milioane şi de 3 milioane şi jumălate de 
„români vor fi constituiți unul lângă altul, cine le va 
"Dulcă împiedică .de a se uni? România noastră deci e- 
„xistă; am “convingerea nestrămulată. „Orb e cel ce nu 
o vede”. 

'Toţi fruntașii revoluţiei românce, toți marii patrioţi 
cari puseseră deasupr a chestiunilor de partid sau de în- 
terese personale, marea şi vila:a chestiune a unităţii na- 
ționale româneşli, gândeau şi se „eSDeimau în acest îel. 
Aşă, între alţii, lon Ghika strigă n gura mare că ar 
Webui să se lupte. în acelaș îit: Ip contră Turciei, 'Austrici 
şi Rusiei, pentru a se luă Basarabia, Bucovina, Banalul 
şi Ir ansilvania şi a se reconstilui vechea Dacie; iar marele 
lon Brătianu, în exil, seriă în „„Depublic a Română”, foaie 
editată la Paris, 1851, că. Românii mar li lost învinşi în 
1548 dacă și-ar [i adus aminte de stindardul republicei, 
una şi nedespărţită, şi sar Îi sculat într”o zi zece milioane 
de slasuri. strigând: „uniţi şi liberi -sau morţi”. 

O: am avul şi noi patrioţi noştri! Am avut şi noi 
nebunii noşiri naţionali, ani avut şi noi eroii noştri , pentr U 
cari vieaţa nu jucă nici un rol faţă de nevoile mari ale 

„0 

neamului. Dar limpurile erau grele; împrejurările şi si- 
tuaţia în care se găscă românizmul, extrem de diticilă, 
incomparabil mai grele decât ale lraţilor noşiri din pe- 
ninsula Ilalică. a 

Ziarul „Junimea Română” ce apăreă în 1851, tot în 
Paris, scos de studenţii allălori acolo la sludii, scriă, pe 
atunci, între altele: ...Asttel noi românii cari suntem apă- 
saţi de Ruși în Basarabia, de Ruşi și “Turci în Muntenia şi 
Moldova, de Austriaci în Bucovina, Transilvania şi Banat, 
suntem Solidari cu Polonii și Italienii, cari sulăr ca şi 
noi .lirania Ruso-Austriacă. 

Studenţii. cer, deci, nealârnarea şi unirea Luturor Ro 
mânilor şi org anizarea adevăr alei democratii” , | 

Italienii aveau numai pe Auslria. în contră-ie, iar 
marea Franţă. le stă alături; la noi, Rusia, Austria şi 
Turcia ne apăsau; sau loaic deodată, sau una câlc-una, 
pe rând, lără a aveă alături de noi, un frate sau un 
prielen care să ne sprijine. 

Trebuiă să facem totul numai „prin noi înşine” şi 
numai treptat pe măsură ce evenimentele ne vor per- 
mile, fără â periclilă, prin” o acţiune pripilă, existența 
marei idei. .» 

Trebuiă să se întăpluiască mai întâi Piemontul ro- 
mânizmului, ca apoi, în. jurul acestui. Piemorit, să se a- 
dune celelalte țări surori. Acest rol l-au jucat luptele pentria 
unirea din -1859 a Principatelor Moldova și Muntenia. 
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Revoluţia din 1818 sa terminat şi în Principalele o- 

mâne, ca și în principatele italiene, cu înfrângerea na- 

ționaliștilor; ideea, însă, naţională, -a câştigal mult în su- 

iletul poporului întreg şi cu toţii: abiă așteptau ziua te- 

ricită a înfăptuirii acelui mare.ideal, visat de atâlca ge- 

neraţii.. Dacă revoluţia, în Principatele Române a fost 

înăbușită de către marile puteri interesate, Turcia, Austria, 

Rusia; dacă marii patrioţi -români, au lost nevoiţi, să 

iă calea exilului, apoi, lotuş Principatele au câştigat cevă 
. . 

“în ochii lumei: sau alirmal că există şi că voiesc să 

trăiască. Acesta a fost şi primul pas făcut de Cavur. 
Exilaţii, în ţările apusului, în țările libertăţii, propovi- 

duiră pe loate căile ideea românizmului şi ideea unirei, 
şi isbutiră a face prin munca lor neobosită, desinteresată 

şi entuziastă, să atragă de partea lor, de parlea “românilor, 

scriitori însemnați şi oameni de stat şi polilici mari, cari 
îmbrăţișară cauza noastră slântă și luplară. pentru ca. 

După răsboiul Crimeiei, tratatul dela Paris salistăci 
o parle din aspiraţiunile naţionale ale. Principatelor Ro- 
mâne; nu complet, ca şi Piemontului, care luase parte 
şi la răsboiu, dar, în tot cazul, constiluiă un mare pas 
spre împlinirea âspiraţiunilor noastre: naţionale. Așă, între 
alielc: 

a). Principatele Române trecură sub garanţia celor 
şaple mari puteri curopene, iar nu numai sub stăpânirea 
Turciei, sau. Rusici, sau Auslriei; 

_b). Ni se redădu o mică parte din Basarabia noastră, 
din Basarabia lui Ştefan cel Mare. Cele trei districte din 
Sud-Veslul ci revin la sânul patriei mamă. 

„De aci lupla pentru unirea românilor se duce dârză, 
de către toţi Românii, având, însă, de data asta şi spri- 
jinul Franţei şi Piemontului!) -- --. 

1) Franţa ne stă şi azi ca sprijin aspiraţianilor noastre naţionale 
“Marii scriitori şi toţi politicianii ne susţin. 

In acelaş timp cu intrarea [taliei în acţiune, Charles Richet, mem: 
- bru al institutului şi al Academiei de medicină, a scris un articol inti- 

tulat : „Uniunea latinilor”. Pentrucă se vorbeşte şi despre noi, este bine, 
credem, să-l dăm în traducere. | n : 

„In acest moment solemn este datoria noastră sfântă, să susţinem, 
cu ultima energie, unirea naţiunilor latine. Nici odată lalinitatea asaltată 
.de lumea germanică. cum odinioară a fost Roma atacată de către bar- 
bari, nu a trecut prin pericole mai masi. Pericolul. însă, face să crească 
curajul şi dă popoa'elor, cari până la” această dată erau desunite — de 
îapt unite prin o judecată comună — ocaziunea de a se.reuni în mod 
sincer şi cavaleresc, în contra inimicului comun. 

| lată că Italia, atât de glorioasă în trecut, atât de puternică în pre- 
zent prin patriotismul şi unirea tuturor înteligenţilor de care dispune, 
sa cnit cu noi, aşa cum era dorinţa arzătoare a tuturor italienilor din 
toate colţurile peninsulei, Şi nu wai este un secret pentru nimeni, Că
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Austria, însă, mai mult chiar decât Turcia şi Rusia; 
se opuncă la această unire şi, ziceă, între altele, ca jus- 
liticare:' „Românii, odală unţii, ar consideră suzeranitatea 
Porţei ca o nedreplale şi o ruşine; ar găsi teritoriul prea 
Mic, ar năzui a formă un stal nealârnat, coprinzând Bu- 
-covind, Transilvania și Banalul, având nevoie de lanţul 
Balcanilor drepl frunlarie”); iar Turcii, între altele, zi- 
-ceau, pledând şi ci alături de Austria în contra 'unirei: 
„Românii neatârnaţi ne-ar pricinui la Nord aceleaşi greu- 
tăţi pe cari ni le cauzează acum Grecii la Sud; că arfi 
“a se pune împărăţia între două Grecii, precum se jăluiau 
Austriacii că prin acecaș măsură sar pune statul lor. între 
două Piemonturi”2). - - 5 

„Atât în luptele de alunci pentru unire, cât şi în a- 
cesica pentru înfăptuirea României Mari, nu loți Românii 
au mers coi la cot şi umăr la umăr. Dacă marea majo- 
rilate a marilor Români au înțeles rostul acelei mişcări. 
şi rolul de mărire al patrici, îi făceau să deă la o parta 
orice “alle consideraţii de politică de partid, sau chestiuni 
personale, şi să lupte numai pentru ţara lor, apoi,:erau 
"alţii, foarte puţini de alitel, cari supuindu-se unellirilor 
austriace, ruse sau turce, dar în special austriace, se 
opuneau din toate puterile unioniștilor. 

Aşă, în Moldova, Costin Catargiu, ministru de in- 
terne suh Caimăcămia lui Vogoride, numește pe unioniști: 
tâlhari de unioniști” şi-i amenință cu bătaia la spete, 
spre a-i face să le „treacă gustul de Unire”. Ba şi ares- 
dează o parle din acești tâlhari”, şi îi bagă în închi- 

  

“mâine România, naţiune» latină, cu totul latină, va veni alături de îm- 
pătrita înțelegere pentru a'şi recâştiga cele trei milioane de Români care 
prin o orbire fatală a diplomaților. şi violenţa cuceritorilor, au fost se- 
paraţi de. patria. mumă. - Da E 
„Noi trebue: să ne gândim și la viitorul. soartei balcânicilor ;:căci 

dacă este cu totul natural ca Rusia să proteagă interesele eroicei Serbii, 
naţiune slavă, este foa:te natural ca Franţa şi Italia să proteajă intere- 
sele acestei admirate R..mânii, națiune latină, atât de aproape de noi 
prin limba sa. simpatiie sale şi voinţa sa de a face parte din civilizaţia 
“noastiă occidentală. : - - 

Să nu mai lăsăm, deci, a se reînoi greșala criminală, a guvernelor 
de odinioară, cari au lăsat atâta dezordine în' Balcani, aşa fel încât a- 
„ceastă dezordine a fost tot aşa de lesne una din cauzele răsboiului ac- 
“tual. Rusia şi Serbia, cărora li se vor cuveni părţi foarte frumoase din 
“împărțeala ce se va face. nu trebue să fie aşa de exigente faţă de Ro- 
mâni. Remânii trebue să fie ai Românilor, tot aşa cum itaiienii ai lialie- 
nilor şi Grecii ai Grecilor. Aceasta este şi drept 'şi elementar. Toţi di- 
plomaţii şi toată lumea trebue să fie convinşi de acesţe adevăruri ce 
'sar în ochi, căci ele sunt singure!e conforme cu dreptaica şi nu:nai. ele 
pot da în viitor o pace stibilă, iar în cazul de faţă, bine înțeles că face 
şi interesul nostru“, . - . E o. 

1) A D.:Xenopol. Istoria Românilor 'din Dacia-Romană. 
2) Idem.* i
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soare şi nu sunt liberaţi decât numai în urma stăruinţelor 
consulilor Franţei, Rusiei şi Prusiei. | a 
“Trebuie a se dili cu luare aminte de.toţi românii, 

“din ziua de azi, aceea ce s'a pelrecut şi întăptuit de marii 
români de atunci. Se vor vedeă luplele duse 'de unii, lilani: 
ai românizmului, pentru ridicarea neamului, pentru unirea 
tuturor “fraților la un loc, lupte duse nu numai contra. 
slrăinilor doritori de a ne ştii totdeauna desuniţi şi răs- 
Icţiţi, dar duse chiar contra înstrăinaţilor, așa zişi Domâni, 
cari fiind în slujba străinilor, cu bună sau rea credinţă, 
voiau să nec ţie ţara lot sub jug, tot slugă, lot îmbucă- 
Lățită. 

Isloria se repetă. 
Marea majoritate, majorilale zdrobitoare, strigă alunci, 

ca şi azi, din tot sufletul „Uniţi şi liberi sau morţi”; alţii, 
cu bună sau rea credinţă, sirigau şi urlau alunci ca şi 
azi: Nu - , 

Oare lecţiile trecutului, nu pot sluji? Oare nu se poate 
înţelege de toală lumea că Dumnezeu a hotăril ca acest 
popor să aibă „Viitor de Aur”? şi că trebuie să lie aci 
la Dunăre şi pe Carpaţi, santinela lidelă şi puternică a 
latinităţii, aşa cum „Maica Roma cea Bălrână” a zis siră- 
„moşilor noşiri de acum două mii de ani? 

O! Nimica în lume, nu va putea împiedică să se în- 
făpluiască aceea ce Domnul a sortit, orcât sar lucră în 
contra, pe iață sau pe ascuns; oricâţi bani sar vărsă și, 
oricâte conştiinţe sar cumpără. | 

In anul 1859, cele două Principate Române, Moldova 
şi Muntenia, sau unit şi au format una. Piemontul Ro- 
mânizmului, odală cu aceasta, a luat fiinţă. Prima clapă, . 
deci, a marei Uniri eră străbătută. De acuma se puleă 
urmă calea ce urmase şi -sora noastră Italia. 

De aci. drumul fu mai uşor. | 
In 1877, Carol I Cel Mare 'şi marele său ministru: 

Ion Brătianu, făurilorii României actuale, duc fara în 
ăsboiul contra "Turciei suzeranc, mergând alături de Ru- 
sia. Acesl act polilic de prima mână, îi pune în linia 
celor mai mari oameni de stat şi ne face să ne sgândinr 
la ei cu suiletul plin de imândrie, procedând ca şi Regele 
Piemontului Victor Emanuel și marele Cavur, cari duc 

„şi ci răsboiul pentru ridicarea și afirmarea țării lor. In- 
dependenţa și regalitatea au fost răsplata morală a sân- 
gelui vărsal. ! 
„__Răsplala materială?! — Ni Sau reluat cele lrei dis- iriete din: Sud-Vestul Basarabiei, dându-ni-se, în schimb. Dobrogca. 
„Prima etapă a Unirii românizmului a fost întăpluilă.. Ne-a mai rămas, însă, încă mult de făcut. Milioane din frații noştri gem încă. sub genunchiul străin. O! „Fie 

4
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pâinea cât de rea, tot mai bine în ţara mea”! câtă înţe= 

lepciune are. Mai bogaţi or fi țăranii români, din acele 

provincii, mai culţi or fi tinerii români ce fac sludiile 

dincolo, mai frumoase: ar fi casele și grădinile lor, mai 

curate drumurile, mai îngrijite ogoarele, mai cinstile bi- 

sericele; dar toale sunt în zadar. Nu-i libertate. Nu sunt 

stăpâni în ţara lor! Toţi plâng, loți gem, toți şi-aruncă 

-ochii pe furiș spre culmile Carpaţilor, doar vor vedeă 
„Feciorii lui Vodă venind într'acoa”. 

“Toate locurile românizmului lrebuie să fie sub 0 

stăpânire, unică şi a noastră; dar să începem prin a luă 

miczul,. celatea, puterea, sfântul Ardeal, ce urcă calvarul 

de alâla amar de vreme. Acolo unde sunt „lanuri ide 

mătase”. şi „codrii verzi “de brad”; acolo unde se duc 

privighelorile din alte ţări, să asculte doina duioasă a Ro- 

mânului din codrii Zarandului; acolo unde Mihai şi-a 

dat sfântul său suflet, întăptuind pentru întâia dată uni- 

tatea naţională; acolo să facem celalea noastră cea sfântă 
a românizmului. Și apoi, toate clinele ce se scoboară spre 
Est şi spre Vest, pornind din această cetate, vor veni şi. 
ele, delu sine, pentru a înfăptui pe veci Nomânia Cea 
Mare. | | 

Și când va veni ziua aceea mare a românizmului 
de luptă pe vicaţă şi pe moarte, „ziua deşteptării Româ- 
nului”, de sigur că vom aveă şi noi atunci, cum au avut 
şi italienii, nebunii noştrii, eroi naţionali, von avcă şi. noi 
“pe Cavur al nostru, pe Garibaldii şi pe Mazinii ai noștrii, 
vom âveă studențimea loată, pulernică şi conștientă pâr- 
ghie a naţionalismului, vom avcă pe învăţători; pe preoții 
ioţi, cari vor merge cu crucea într'o mână și cu sabia 
în alta, alături de întregul popor, înarmat până în dinţi, 
și cu sufletele înălțate la Dumnezeu, şi vor porni cu toții, 
ca o mare înfuriată, pentru a împinge şi .duce strimtele 
hotare, ale ţării, departe, şi cât mai deparle; vom reaveă 
din nou pe marii români ai anilor 18-18, 1859 şi 1877, 
pe Brătienii, pe Roseltii, pe Goleștii, Cogălnicenii, cari 
vor rcînviă în sufletele curate şi românești ale. conducă- 
torilor și ale luluror Românilor de azi, virtutea şi vitejia - 
Daco-Romană. - | 

O! ziua aceca va îi cea mai mare şi cea mai sfântă. 
-a. românizmului, căci: or ne slrângem cu toţii laolaltă, „or 
amurim cu trupul frânt în. două”. . e 

Aşă să nec ajule Dumnezeu: . NR



CAPITOLUL 1. 

“ITALĂA. 
1. CAUZELE INTRĂRII ITALIEI IN ACŢIUNE. INVINOVĂŢIRI,. 

INCRIMINĂRI ŞI DESVINOVĂŢIRI. 
PROCLAMAŢII ; DECLARAŢII ; NOTE. DIPLOMATICE; 

DISCURSURI POLITICE. 
  

La 4 Mai, Italia a denunţat tratatul de alianţă cu 
Austro-Ungaria!) Germania sa solidarizat imediat cu a-- 
liata sa, chemându-şi pe trimisul său extra-ordinar. dela. 
Roma, principele Von Biilow: | 

In esență nota de denunţare cuprindeă următoarele: 
molive: : | 

„Alianţa a avul la origina ei ideea garanţiei de pace, 
vizând apărarea comună a intereselor reciproce față de 
evenimente ulterioare sau de noui situaţiuni în Europa; Ân- 
țelegându-se, însă, prealabil în toate afacerile ce privesc: 
Balcanii, pentru a.puleă conciliă interesele şi tendinţele: 
divergente ale Austriei şi Italiei în această parie a Eu-- 
ropci. : . 

Cu toate acestea, Austro-Ungaria, în 1911, fără a se: 
înţelege prealabil cu Italia, a adresat Serbiei un ulli-- 
matum, care a fost cauza esențială a conflagrației - gene-- 
rale curopene, lurburând asttel Statul-Quo Balcanic, în 
detrimentul intereselor ilaliene, 'Totuș, Îlalia, a început: 
oarecari lralalive cu Viena; pe baza recunoașterii aspi-- 
raţiunilor legitime naţionale italiene, dar opunerea Aus-- 
tro-Ungarici a făcut imposibilă o înţelegere. 

Pentru. aceste molive legilime, guvernul italian își: 
reiă liberlatea de acţiune, denunțând tratatul”. 

1 Nota de denunţare a fost înmânată Contelui Burian de călre ambasadorul Italiei dela Viena, ducele d'Avarna.
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La 8 Mai, Austro-Ungaria, răspunde la nota Italiei, 

aducând dilerite justificări că acest -ăsboiu nu urmărea 

alingerea integrilăţii şi suveranităţii. cuiva şi că conillictul 

pur local dintre Auslro-Ungaria şi Serbia a luat un ca- 

vacter curopean—contrar dorințelor Austro-Germane — 

prin intervenţia lusici, astfel că cele au lost silite să-şi 

apere teritoriile, fără a urmări realizarea vre-unui pro- 

gram opus intereselor Italiei. | 

Relativ la lratativele ulterioare, Austro-Ungaria spune, 

că deşi nu eră cazul de compensaţii, loluş, a discutat 

şi această soluţiune, dar Italia Sa arătat, pe deoparte, 

prea intrausigentă; iar pe de altă parte, cereă predarea 

imediată a teritoriilor cedate, ceeace eră o imposibilitate 

materială pentru Austro-Ungaria, care, însă, dădeă ga- 

ranţii suficiente de predare după terminarea răsboiului. 

Relaliv la denunţarea tratatului, Austro-Ungaria spune 

că „talia aveă lralatul semnal la 1912, cu obligaţiune 

până la 1920, iar nu în-orice timp, cum| a tăcut acum 

Italia”. | e . 

“Italia, pentru a arătă nelemeinicia acuzaţiunilor ce 

i se aduc de Austro-Ungaria, a publicat Cartea Verde a 

actelor diplomatice ce âu urmal între Italia şi Austro- 

Ungaria. . 

La 10 Mai, ambasadorul Italiei, a înmânat Minis- 

trului de Externe Austro-Ungar, -urmăloarea declaraţie 

de răsboiu: N i 
„Conform cu ordinele M. S. Regele, Augustul meu 

suveran, subsemnatul ambasador al Italiei, am onoare a 

remite excelenţei sale ministrului de externe -al Austro- 

Ungariei, comunicalul urmălor: 
„In ziua de 4 curent, s'a declarat guveriului imperial 

şi regal gravele molive pentru cari Italia, încredinţată. de 

drepiul ci, proclamă ca nul şi fără elect în viitor, lra- 

latul ci de alianţă cu Austro-Ungaria, călcat de guvernul 

imperial şi regal, şi că Ilalia îşi reluă întreaga libertate 

de acţiune”. 
__„In această privinţă, guvernul regelui, ferm . hotărît 

să îngrijească, prin toale mijloacele “de cari dispune, la 

salvgardarea drepturilor şi inlereselor italiene, nu va lipsi 

dela datoria sa de a luă, în contra amenințărilor ac- 

tuale şi viitoare, măsurile impuse de evenimente, spre 

a realiză aspiraţiunile sale naționale”. aa 
„Majestatea sa -regele declară că se consideră, cu 

începere de mâine, în stare de răsboiu cu Austro-Ungaria”. 

„Subsemnatul am onoare ide a face cunoscut, în a- 

celaş: timp, Excelenței sale Ministrul de Externe, că paşa- 

poartele vor fi remise azi la dispoziţia ambasadorului 

imperial şi regal la. Romi şi că voi fi recunoscător Ex-
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celenței sale să binevoiască a-i remile şi pe ale sale”. 
In acecaș zi a apărut la Viena, manifestul Impăra- 

tului Francisc Iosif, prin care aduce, în chipul următor, 
la cunoştinţa „popoarelor, sale”, declaraţia de  răsboiu 
ilaliană: KE | ÎI 

„Regele ilaliei mi-a declarat răsboiu. O perlidie 
fără pereche în istorie a îost săvârşilă de regalul Ita- 
lian, impolriva celor doi aliaţi ai săi. După o alianță 
care. a ținut 30 de ani, și în timpul căreia Italia şi-a 
puluL spori posesiunile teritoriale şi a pulut: ajunge la 
o prosperilale nesperală, ea ne-a părăsil în clipa primej- 
dici şi a lrecut, cu steagul destăşurat, în labăra, duş- 
manilor noştrii. Nu am ameninţat Iialia, nici n'am știrbit 
prestigiul ci, nici mam alins onoarea sau interesele ci, 
ci am răspuns pururea cu credință obligaţiunilor noastre 

A € de alianță şi i-am acordat prolecțiunea noastră când a 
intrat în campanie. Am făcul mai mult: când Italia, şi-a 
aruncal privirile polliloare dincolo de graniţele noastre, 
am fost holăriţi, pentru a menţine raporturile de alianţă 
şi de pace, la mari sacrilicii dureroase, cari au alins 
în deosebi inima noastră părintească; dar polia Iialiei, 
care credeă că lrebuie să se folosească de moment, nu 
a fost îndeslulată; deci, destinul trebuie să se împlinească. 

„Pe lângă duşmanul puternic dela Nord, căruia în- 
to luplă giganlică de 10 luni şi în frăţie de arme cu 
credinciosul meu aliat, am ţinut piept victorios, se adaogă 
un: nou dușman. Inimicul perfid dela Sud nu este pentru. 
armatele mele un duşman nou; marile amintiri dela No- 
wara, Morlara, Custozza şi Lissa, cari sunt mândria li- 
nereţei mele, și spirilul lui Radetzki, al Archiducelui Al- 
brechl și al amiralului 'Tegethof, cari continuă a trăi în 
forțele noastre mililare de uscat şi de apă, îmi garantează 
că cele vor apără cu succes granițele monarchici şi în- 
spre Sud. | 

„SaluL trupele mele experle, încercate în lupte vic- 
torioase; mă încred în popoarele mele, în spiritul lor de 
jerită neasemuit”. ” 

Justilicările Italiei la aceste acuzaţiuni se pot vedea 
în rezumatul ce dăm aci din nota adresată de Italia către 
puterile centrale: 

„După ce arală că din chiar lilera și spirilul tra- 
tatului triplei alianțe reieşcă vădit caracterul, prin exce- 
lenţă, de conservare şi de apărare, nola italiană afirmă 
'stalornica inspirare a polilicei italiene de intenţii paci- 
fice. „Stârnind _răsboiul curopean, respingând: răspunsul Serbiei, care dădeă Austro-Ungarici toate satisfacţiile pe care aceasta puteă pe drept să le ceară, refuzând de a ascultă propunerile împăciuitoare, prezentate de Italia,
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dimpreună cu: alte câlevă puteri, cu scopul de a se: feri 

Europa de năpraznicul conilict care ameninţă -să se re- 

zolve în vărsarea a şiroaie de sânge și în grămădirea 

de ruine peste ruine, proporţie ne mai pomenită şi ne mai 

închipuilă,—Austro-Ungaria a rupt cu propriile sale mâni” 

pactul de alianţă cu Italia; acel pact, care până ce lusese 

tălmăcit în chip leal, iar nu ca o uneallă de asuprire, 

contribuise în chip rodnie să înlăture orice prilej de nc- 

înţelegere, să împace orice conilict, şi să chezăşuiască 

popoarelor timp de mai mulţi ani binefacerile prelioase 

ale păcei. - ” 

„Arlicolul 1 al tratatului de alianţă, consfinţeă un 

principiu logic şi generul, propriu oricărui pact de a- 

lianţă: adică, angajamentul de a se proceda la un schimb 

“de vederi asupra chestiunilor polilice şi economice «de 
A 

s 
caracter. general, care sar ivi din când în când. 

„Urmă de aci.că nici unul din cei lirei contraclanţi . 

nu aveă voie să întreprindă, fără o.prealabilă şi co- 

mună înţelegere, vreo acţiune ale cărei urmări să impună 

celorlalţi contractanţi vreo obligaţiune nepre ăzulă în-a- . 

lianţă, sau care ar fi atins în orişice fel interesele lor: 

cele mai de căpetenie. „o a ' 
„Dela această îndatorire sa abătut Austro-Ungaria, 

trimețând Serbiei nola sa dela 23 Iulie 1911, fără a se 
înţelege :prealabil cu Italia. 

„Pe lângă aceasta, acţiunea pusă la cale de Austro- 
Ungaria împotriva Serbiei valămă direct interesele genc- 
rale politice şi economice ale Ialiei în peninsula Bal- 
canică. | ! ” 

„Nu-i eră îngăduit Austriei să socolească că Ilalia 
poate să rămână indiferentă faţă de chesliunea  nca- 
târnării Serbiei. In această privinţă, Roma nu  lipsise 
de'a lămuri guvernul din Viena asupra vederilor sale. 
De mult limp, şi în. repețite rânduri, ea înştiinţase, pric- 
tencește, “dar fără înconjur, pe Austro-Ungaria cum că 
independenţa Serbiei cră privită de călre Ilalia ca un 
element esenţial al echilibrului balcanic, şi cum că Ilalia 
mar fi pului să admită niciodală ca acest echilibru să 
se abată în paguba ci. Şi loale acestea nu le comuni- 
caseră numai diplomaţii Ilalieni, în intervederile lor par- 
liculare, dar fuseseră şi proclamate. cu glas lare de oa- 
menii de stat ai Ilalici, dela tribuna parlamentară. 

„Aşă dar, punându-se la cale agresiunea împoiriva 
Serbici, prin trimiterea unui -ultimalum, care în ciuda 
tuturor obiceiurilor: diplomatice, nu-a fost precedat de 
nici un act diplomatic pe lângă guvernul italian, ba dim: 
polrivă, a fost pregătit pe ascuns, pentru ca lialia să 
nu prindă de veste decâl după comunicarea lui prin a- 

.



genţiile_ lelegratice,—prin aceasta Austria nu numai că 
sa lepădal de alianţa ci cu Italia, dar sa ridical ca o 
dușmană faţă de interesele acesteia. - | 

„Guvernul italian e informat, în adevăr, din ştiri 
"temeinice şi nelăgăduite, că întregul şi complexul pro- 
gram de acţiune, desfășurat de Austro-Ungaria în Bal- 
cani, țineă la o simţitoare îngrădire a intluienței polilice 
şi economice a Ilalici, căci la aceasta aveau să ducă, în 
mod direct și indirect, atât însenunchiarea Serbiei cât şi 
izolarea polilică -şi teritorială a Muntenegrului, ca şi si- 
luațiunea ce sar îi creat Românici. 

păceastă „capilis 'liminulio” (restrângere de drep- 
luri) a llaliei în Balcani, sar fi săvârșil chiar admițând 
că Austro-Ungaria mar fi [inlit spre noui cuceriri -teri- 
toriale. „ 

„E necesar de observat că guvernul Austro-Ungar 
aveă daloria explicită de a se înţelege cu Italia chiar în 
virtulea unui arlicol special, şi anume în virtutea Art. 7 
al tratatului de alianţă, care consfinţeă obligaţiunea unui 
acord preventiv şi dreptul de compensaţii între aliaţi în 
caz de vreo ocupare, fie permanentă, fie temporală, în 
ținuturile Balcanice. - 
“ln acest scop, guvernul ilalian a pus la cale con- 

vorbiri cu guvernul imperial şi regal, chiar dela începutul 
ostilităților Austro-Ungariei împotriva Serbiei, dobândind, 
după oarecari împolriviri, o aderare în principiu. Aceste 
convorbiri au fost începule imediat după 23 Iulie 1914, . 
cu scopul de a se redă iratatului stipulat și apoi anulat 
prin procedarea Austro-Ungariei, un nou element de via- 
biltiale, care mar fi putut purcede decât numai din noui 
înţelegeri. 

„Convorbirile au fost reluate cu scopuri şi mai bine 
hotărite în luna Decembrie 1911. Ambasadorul regal la Viena primi atunci instrucţii ca să aducă la cunoștința 
Contelui Berchtold că guvernul italian ceredeă cu cale a se procedă fără nici o întârziere la un schimb de idei ŞI apoi la începerea unor negocieri concrete cu guvernul imperial şi regal, asupra siluațiunii rezultate din con- îlictul provocat de Austro-Ungaria. 

„Conlele Berchtold a răspuns, mai întâi, respingând cererea şi, apoi, încheind că nu crede că ar fi cazul de a se ajunge la o înţelegere. Insă, în urma replicelor dela Roma, la cari se asociă şi guvernul german, contele Berch- told făcu cunoscut că ar fi dispus să intre în negocieri. „Atunci, guvernul italian Sa gândit să expună un fapt iundamenlal, din punctul său de. vedere, şi anume: a declarat că Compensaţiunile dorile, asupra cărora tre- buiă să i „X aţ . Ă Poli iati Dula si se stabilească înţelegerea, aveau să cuprindă şi.



    

teritorii: cari se: gilsese sub slăpânirea actuală a Auslro- 
Ungariei. 

„Discuţiile au urmat luni.de zile, dela primele zile 
din Decembrie până în Martie. Numai la slârşilul lunci 
Marlie s'a oferit Italici, de către baronul Burian, zona 
teritorială, mărginită cu un holar puţin mai la Nord 
de oraşul” 'Trenio. 

„In schimbul'-acestor cesiuni, guvernul austro- -ungar 
cercă, la rândul său, 'Ilalici numeroase îndaloriri în io- 
losul. ci, prin cari: deplina şi întreaga libertate de ac- 
iune: în Balcani. Mai este de adăogal. că, după intenția 
guvernului austro-ungar, cesiunca teritoriului “Ireniino 
urmă să nu se efeclueze imediat, după cum cereă lalia, 
ci numai la sfârșitul răsboiului. 

„Guvernul italian a ri ăspuns că această oleriă nu: 
puleă să-l mulţumească şi loldeodată a lormulal minimun 
cesiunilor leritoriale, corespunzând în partie aspiraţiunilor 
naţionale illaiene și îmbunălăţind, în acelaş limp, situaţia 
sirategică a Italiei în Adriatica. Aceste cereri cuprindeau: 
un holur mai la Nord de Trentino,. o nouă graniță pe 
linia râulu Isonzo, un regim deosebil peniru orașul T'riest, 
cesiunea unora din insulele drchipelugului, Curzolarilor, 
dezinleresarea - Austriei în Albania și recunoașiere 24 pO- 
sesiunilor Valonei și Dodecunesului. 

„La cererile guvernului italian Sa răspuns la în- 
cepul print”un refuz calegoric. Abiă după o altă lună. de 
convorbiri, Austro-Ungaria s'a îndurat să sporească zona 
teritorială ce: se învoiă să cedeze în Trenlino, mărginnid-o 
insă, până la Mezzolombarido, lăsând asiiel afară cele- 
lalte teritorii italiene, ca de pildă o-lalure înlreagă a văii 
De Loce, Valea Fossa şi Valea Ampezzo, şi lăsând Ila- 
lici o linie de graniţă necorespunzăloare nici măcar ce- 
vinţelor stralegice. 

„Guvernul auslro-ungar rămâncă, însă, neclintit în 
perzistenţa lui de a refuză orice efectuare de cesiune 
înainte de termenul ce-l fixase (sfârşitul ri ăsboiului). 

„Reînoilele refuzuri ale Ausiro- -Ungarici au fost în- 
tărite prin cele spuse de baronul Burian, ambasadorului 
regal la Vicna înlr'o convorbire ce avură acolo în ziua 
de 29 Aprilie. Din acea convorbire rezullă că guvernul 
Auslro-Ungar, deşi aduceă posibilitalea de a recunoaște 
interesele italiene la Valona şi sus pomenită cesiune le- 
ritorială în 'Trentino, perzislă, toluș, a se pronunţă: în 
mod negaliv asupra "“Wuluror celorlalle cereri ale guver- 
nului italian şi în deoschi asupra cererilor privitoare la 
linia râului Isonzo, la “Triest, şi la insule. 

„Din atitudinea suvernului austrro- -ungar, din primele 
zile ale lunci. Decembrie, până la sfârşilul lui Aprilie,
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roieşeă în mod vădit silinţa ci de a zăbovi, fără a ajunge 

la o concluzie praclică. Asttel, Italia se găsecă în laţa 

pericolului ca orice aspirație a sa, bazată pe tradiţiune, 

pe naţionalitate, pe dorința sa de a îi sigură în Adria- 

tica, să se piardă pe veci, pe când, pe de allă parle, 

împrejurări purcese din conilictul european, amenințau 

interesele ei cele mai vitale şi în alte ţări. 

„De aci se năştea pentru Itatin necesilatea și datoria 

de a-și redobândi liberialea de acţiune pentru ocrotirea 

intereselor ci, renunțând la negocierile urmale zădarnic, 

limp de 5 luni, şi la, acel pact de alianţă, care prin ac- 

țiunea Austro-Ungariei încetase de a mai există virlual- 

menle încă din lulie 1914. E 

„Nu va fi de prisos să se observe că încetând a- 

“lianţa, au încelat şi raţiunile răbdării îndelungale a popo- 

valui italian în dorința sa sinceră de pace, pe când se 

- grămădeau motivele de nemulţumire—nemulţumire înăbu- 
șită atâta amar de vreme,—taţă de tratamentul îndurat 
de populaţiunile italiene din Austria. 

„Ce e drept, în tratatul triplicei nu se consiinţise un - 
pact forma! menit să ocrotească limba, tradiţiunile şi ci- 
vilizaţiunea ilaliană în ținuturile locuite de italienii supuși 
menarchiei austro-ungare; dar dacă ar fi existat voința 
de a se imprimă alianței un caracter de pace şi de sin- 
ceră armonic, alunci ar îi trebuit ca aliata Ilalici să 
simlă datoria morală de.a respeelă cu sfinţenie interesele 
echilibrului etnic în Adriatica. Pe 

„Dimpotrivă. politica nestrămulată a guvernului aus- 
tro-ungar, limp de mai mulţi ani de-arândul, a fost aceca 
de a nimici haţionalilalea și civilizaţia italiană de-alungul 
coastelor. Adriaticei”. - 

Expunerea Ministrului de Externe al Italiei înşiră 
câtevă taple, precum: înlocuirea treptată a funcţionarilor 
italieni cu funcţionari de altă naţionalitate; aducerea în 
ținuturile italiene a sule și sule de familii de naţiona- 
litate străină, cum, înființarea unor cooperative de mun- 
citori străini în “Triest: decretele lui Hohenlohe, menile 
să înlăture dela primăria din "Triest, ca şi dela toale 
slabilimentele atârnând de Comună, pe toţi funcţionarii 
originari din regatul italian, desnaţionalizarea adminis- 
lraţici şi justiţiei; nerezolvarea chestici universilare, cu 
toate lratativele pe cale diplomatică, dintre cele două gu- 
verne; deznaţionalizarea societăţilor de navigaţie; acţiunea 
poliliei şi procesele polilice puse la cale cu intenţia de 
a se favoriza celelate naţionalităţi din monarchie în pa- 
guba naţion: iLăţii italiene, expulzarea sistematică, ncîn- 
dreplăţilă şi din ce în ce pe o scară mai întinsă, a ita- 
lienilor supuşi regatului, apoi continuă: — „Polilica stă-
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ruitoare a guvernului imperial şi regal în ceeace priveşte 

populaţiunile e ilalienc, nu eră determinată numai de unele 

molive interne, atârnând de jocul diterilelor naţionalităţi 

ce se învrăjbese în cuprinsul: monarehiei. Dimpotrivă, ea 

se pare că ar îi lost inspirală, în mare parle, de un 

sentiment. adânc de ostilitate şi de aversiune faţă de Iiu- 

lia, sentiment ce domniă în unele cercuri mai apropiate 

de” guvernul austro-ungar şi care a avul o înrâurire ho- 

lăriloare asupra deciziilor. zisului guvern. 
„Printre loate indiciile ce sar puteă înşiră, :e de 

ajuns să se amintească cum în. 1911, pe când Italia eră 

angajală în răsboiul împotriva Turciei, slatul major din 

Viena pregăică cu încordare un alac pe la spate. împo- 

iriva Italici, în vreme ce partidul militar lueră “din răs- 
puleri ca să târască în contra Italiei şi pe ceilalţi factori 
răspunzălori ai monarchiei. 

„Totdeodată înarmările la graniţa italiană luau un 
caracter cu totul ofensiv. Criza a fost rezolvală în chip. 
paşnic, mulțumită intervenirei unor factori, după câl se 
pare, străini; dar de aluncea a rămas impresia câsori- 
când Italia sar puleă aşteptă la o ameninţare arinală, 
îndată ce la Viena partidul răsboinic ar reuşi să învingă. 

„Cu toate acestea, dorinţa sinceră de.pace tol nu 
părăsise poporul ilalian. Şi în acele împrejurări .noui, 
Italia, căută mijloacele «ie a dă alianței sale cu Auslro- 
Ungaria o bază mai lrainică şi o chezăşie mai solidă. 
Dar toale silinfele depuse şi sprijinite și de Germunia, 
care prin acest fapt a recunoscul buna drepiale « reven- 
dicărilor italiene, au rămas până lu sfârșil zădarnice. 

„Mersul evenimentelor au silit, astfel, Italia să caule 
alle soluţiuni, şi de vreme ce pactul 'alianţei cuAustro- 
Ungaria - încelase 'virtualmenle de:a mai există, şi nu 
serveă de acuma la altceva decât ca să mascheze con- 
tinuele bănueli şi contrastele zilnice, ambasadorul regul 
din Viena a fost însărcinat să declare suvernului Austro- 
Ungar că guvernul ilalian sc socoleă “dezlegat : de orice 
îndatorire proveninil din tratatul Triplei Alianțe, faţă de 
Austro-Ungaria. 

Această comunicare a iosi tăcută ia Viena în ziua 
de 17 Mai. E 
„ln urma acestei. declaraţii, după ce Ilalia căutase 

să-şi garanleze prin alte mijloace interesele ci legilime, 
guvernul Austro-Ungar a prezentat nouile oferte de con- 
cesiuni. Dar nici aceste condițiuni nu erau îndestulătoare 
prin ele însăşi, căci nu: corespundeau nici- măcar “celor 
mai reduse propuneri formulale de guvernul ilalian. 

In sfârșit, nola arată că: guvernul regal, ținând: scamă. 
de loale cele de mai sus expuse, sprijinit şi de votul
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parlamentului şi de manifestaţiile însutlețite ale ţării, a 

hotărit să grăbească soluţia crizei, declarând, în numele 

xzegelui, răsboiul. 

Pentru. lămurirea deplină a celitorilor, dăm aci şi 

discursul lui Salandra, pronunţat în Capitoliu, la Roma, 

la 2 Iunie 1915, ca răspuns la proclamația adresată po- 

poarelor sale de către Împăratul Austro-Ungariei, şi la 

discursul cancelârului german în Reichstadt. 

Am primil bucuros invitația de a luă parle la aceaslă 

adunare, penru a arilă că Guvernul socotește de cca 

mai mare importanţi opera solidarităţii naţionale pe care 

« întreprins-o Comilelul Romani), și că el speră că în 

orice comună din Regal va răstri şi se va înlreţine, cu 

flacăra entuziasmului,. dar și cu stăruiloarea şi durabila 

slalornicie a organizaţiei, o asemenea binefăcăloare „Aso- 

ciație de persoane şi energii materiale şi morale. 

“Noi am inlrat, .penlru a salvgardă cele mai vechi 
și înalle aspirații ale celor mui vitale interese ale Patriei 

noasire, întrun rcisboiu mai mare ca oricare altul pe 

care Isloriu. îl pomeneşte, care izbește şi prinde în vâr- 
(ejul său nu -numai pe luplălori, dar şi pe loți cei. ce 
rămân acasă. Nimeni nu se poate. sustrage aceslora. Cine 
nu dă Palriei brațul, irebuie să-i deă mintea, bunurile, 
inima, renunțirile, sacrificiile. IE o înlreagă îndlfare, e 
o întreagă slăvire a unui popor — pe care lrebuie s'0 
vrem și s'o îndeplinim. Celor . cari ' rămân, le revine 
“sarcina de a [ace asifel ca vieața națională să se des- 
fășure neînlreruplă, ca [familiile ce-și pierd reazimul lor, 
să fie în orice chip sprijinite, ca inimile să se menţină 
înălțate: și întărite, gata la bucuriile cele mai. pulernice 

„şi la cele mai grozave dureri, gala la toale, dar cu cre- 

dință în ubânda finală; de oarece. cauza ce ne-a mișcal 
e dreaptă şi răsboiul nosiru e un răsboiu sfânl. 

Trebuie, ca.de dreplatea cauzei noaslre, de sfinfenia 
„răsboiului noslru, Iialienii de orice ireaplă, să aibe nu 
numai, după cum au arălat în 'chip minunal că o au, 
senzația sponlană, instinclivă, adâncă,--dar și încredin- 
farea rațională: 'I? necesar ca de aceasta să fie încre- 
dințală lumea civilizată. ea e . 

1 E vorba de Comitetele formate în toată Italia. pentru a orga- 
“miza : 1) Asistenţa socială a familiilor mobilizaţilor ; 2) Asistenţa sanitară 
a soldaţilor bolnavi sau răniţi; 3) Integrarea serviciilor publice în lip- 
-surile ce decurg pe urma persona'ului chemat sub arme, .. 

goe 
aa.
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Mă adresez Italiei şi lumei civilizale, spre u-i arălă, 
nu cu vorbe «spre, ci cu f[aple precise şi documentate, 
cum mânia dușmani în <adar s'a încercal de: a. micșoră 
înaila demnilale morulci şi politică a cauzei pe care armele 
nousire le va fuce să prevuleze. Voiu vorbi cu cumpălul 
senin de care a dul o foarte nobilă dovudă Regaiul Ila- 
lici, chemându-vă la arme pe voi, Solduţi de uscul și de 
Mare. Voiu vorbi așă cum lrebuie, păstrând respeclul 
datorit siluațiunei mele și locului de unde vorbesc. Voiu 
putea, xleci, să nu iau în seamă injuriile scrise în [:ro- 
clamaţiile imperiule, regale şi arhiducale. Caici vorbind 
din Capiloliu şi reprezinlânid în această clipă solemnă 
pe Poporul și Guvernul /laliei—eu, modest. burghez, mă 
simi cu mult mai nobil decât șeful Habsburgo-lLorenilor. 

Mediocrii oameni de Sat, cari, cu o lemerară ușu- 
rință, greșind în toate prevederile lor, au dal, în iulie 
trecu, foc Europei înlregi şi caselor lor. însăși, băgăând 
acum de seamă noua lor enormă greșeală, şi-au . vărsal 
necazul în parlamentele din Buda-Pesta şi Berlin, prin 
cuvinie bruiale împolriva Ilaliei şi împolriwa Guvernului 
său, cu scopul evidenl de a se face ieriați de conceliţenii 
lor, îmtbălându-i cu vedenii fioroase,: de ură și sânge. 
Cancelarul Imperiului German a spus, ci e cuprins “lucă 
nu de ură, dar de mrinie. Și irebuie să fi spus adevărat; 
căci a rațional cu, cum se raționeuză în accesele de 
mânie. Eu naș pute, chiar de aș voi, să imilez. lim- 
bajul lor. Reîntoarcerea alavică la barbaria primilivă, 
e mai greu peniru noi, cari:sunlem cu  doud-zeci de 
veacuri mai depirlați de ea. 

„Să nu luăm vorbele în seamiă;:să ne (inen de argu- 
-menle și de fapte: Teza fundamenlală a oamenilor de 
Slat din Europa centrală, e cuprinsă în «două: cuvinte: 
trădare și surprindere, adresale  Ilaliei, lrădare și sur- 
prindere “faţă: de credincioșii ei aliați... E 

NWe-ar fi ușor să înlrebăm dacă -au dreptul să vor- 
bească de alianță şi de respectul Tralalelor, cei 'cari,: re- 
prezinlând cu mai puţină genialilale, dar cu aceeaş indi- 
ferență- morală, lradiția lui Frideric_ cel dare și a lui 
Oito von Bismarck, au proclamat. că necesilatea nu cu- 
noaște legi şi au consimțit'ea [ara lor să cdlce 'în picioare 
şt să îngroape în adâncul oceanului toate învățăminlele 
gi toate uzanfele civilizate ale Dreplului internaţional. Dar 
ar fi un argument prea" uşor și':numui "prejudițial. Să 
cercelăm, în schimb. poziliv şi liniștil, dacă aliații au 
-dreplul: să 'se 'socoulă Irădați şi surprinși de noi. 

De mullă vreme" erau cunoscule aspirațiile  noasi:re
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și de multă vreme eră cunosculă judecalu noastră [aţi 

de aclul de nebunie criminulă cu care ci cu răscolit. 

lumea și au răpil alianţei însăşi, rațiunea ei inlimă de « 

fi. Cartea Verde, pregătilă de Sidney Sonnino, de. care, 

: "o laudă u vieții mele de u fi legul cu deplină solida: 

rilate în aceustă clipă solemnă... Carlea Verde cure, mul 

mull cu orice allă adunare de documente diplomalice, a pă- 

Iruns în viea[a şi în conștiința Poporului, din Decembrie 

şi până în Aaiu, face dovada ucelor fourle lungi, penibile 

și zadarnice lralalive. Dur nu e adevărul, după cum în 

chip urlificios încearcă si se facă crezul, că dlinisterul, 

reconsliluil în Noembrie, ar fi schimbul îndrumarea po- 

lilicev noastre inlernaționale. Guvernul Italian, a cărui linie 

de conduilă nu sa schimbul niciodulă (și îmi place să 

afirm aceasla, spre cinstea memoriei ilustrului prieten și 

colegi), al cărui singur regret, înainte de a muri, « fosl 

că ma văzul ziua dorili viu şle el, « revendicărilor nu- 

_ționule). Guvernul italian a judecul-o cu severilale, chiar 

din momentul când luă cunoștință de agresiunea susiriei . 

împolriva Serbiei; și prevăză consecinţele ei, neprevuizule 

- de acei cari cu alâla inconșliență, premedilaseră lovilura. 

Iută dovaiu.. Voiu cili, ctici e vorba de documenle: 

La 95 Iulie, Marchizul di San. Giuliano, lelegrafiă 

Ducelui d'Avarna cele ce urmeazii: 
"Astăzi, am avul o lungă convorbire în. lrei, Preșe- 

„dinlele Consiliului, D. Flolow şi eu, pe care o rezum 
„spre informarea personali « Eacelenfei Voasire şi pentru 
„0 evenluală normă de limbaj. 

„im releval,-Salandru și eu, înainte de loale, Amba- 

„sadorului, cc sustria n'ar fi avut dreptul, după spiritul 
„Tralulului Triplei Alianțe, de a face la Belgrad un de- 
„mers ca cel ce a făcut, [fără un prealabil acord cu a- 
„baţi. Austria, întradevăr, prin felul cum nolu e con- 
„cepulă şi prin. lucrurile ce le cere, care, pe căâl sunt 
„de puțin eficuce împolriva primejdiei pan-serbe, pe alât 
„sunt de adânc ofensătoare pentru Serbia, şi indirec. pen- 
„lru Rusia, a dovedit: clar că vre sc provoace un răs- 
„Doiu. Am spus, deci, D-lui Tlolow, că din cauza aceslui 
„chip de a'procedă al Austriei şi al caracterului defensiv 
„SI conservaliv al Triplei iAlianfe, Ilalia nu e obligulă să 
„vină în „ajulorul Austriei, în cazul când, ca. efect at 
„acelui demers aul său, ea sar găsi apoi în: răsboiu cu 
„Rusia, căci orice răsboiu european e, în acest-caz, ur- 

  

1) Marchizul di San Giuliano, fostul Ministru de Externe, după de- 
cesul căruia, în Noembrie îi luă locul Sonnino, : .
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„marea unui acl de provocare și agresiune al Austriei”, 
Pufin după aceasla, în zilele de 27 și 28 Iulie, am 

pus foarle clar, la Berlin şi la Viena, chestia cesiunei 
provinciilor italiene 'din Austria; şi am declarat că dacă 
nu vom obține compensații polrivile (citesc cuvinlele tez- 
tuale) „Tripla Alianţă va [i ireparabil rupLlă”. i 

Isloria nepărlinitoare va spune că Auslria, după ce a 
găsil, în Iulie 1913 şi în Octonibrie al aceluiaș an, pe 
Ilalia ostilă intenţiilor sale de agresiune împolriva Ser- 
biei, a încercul, în vara: tieculă, de acord cu Germania, * 
calea surprinderii şi a fuplului îndeplinit. Odioasa crimă: 
din Sarajevo a fos! speculată ca un' prelezi, la o luni 
după înfăpluirea' ei. Dovadă este refuzul ausiriac' de a 
primi ofertele resemnate ale Serbiei. 

Chiar în clipa conflagrației, iustria nu s'ar fi mul- 
fumil cu' primirea integrală a Ullimatum-ului. In ziua 
de 30 Iulie 1914, Contele Berchtold declară -imbasado- 
rului nosiru că, „dacă mediaţiunea sar putea înlreprinde, 
„ea mar lrebui să întrerupă ostililățile dejă pornile îm- 
„polriva Serbiei. (E vorba de mediațiunea în jurul căreia 
„se slrăduiuu Anglia şi Italia). In orice caz, Contele Berch- 
„lold nu e dispus să primească mediafiunea ce tinde 
„să alenueze condițiile arătale în nota austro-ungară şi 
„cari mar puleă, fireşte, decâl să crească la „sfârșitul 
„răsboiului De altă parte, dacă Serbia sar holări, în 
“„răslimp, să adere pur şi. simplu lu nola sus zisă, de- 
»elarându-se gata de a execulă condițiile ei, „aceasta n'ar 
„puleă să înduplece pe Guvernul Imperial şi Regal de a 
incetă ostilitățile”, i 

, Și nu 'e adevărat că Austria ar (e lual obligația, 
după cum q spus Preşcdintele Consiliului ungar, de a 
nu face achizițiuni teritoriale în paguba Serbiei, care, de 
«lifel, primind toute condițiile impuse ci, ar fi devenii 
un. Stat“ vasal. La 30 lulie, Ambasadorul Merey « spus. 
Marchizului di San Giuliano,. urmăloarele cuvinle: „„Aus- 
tria nu poale face o 'declarație de angajament in această 
privință, de oarece nu poate să prevadă că în decursul 
răsboiului nu va fi obligată, împolriva voinţei sale, st 
păsireze lerilorii sârbești”. Și la 29 Iulie, Berchiold dădă 
să înfeleagă lui Avarna că „nu e dispus să iă nici'o obli- 
gație cu privire la cele ce-i spusese relativ la evenluala 
purlare a iusiriei în cazul unui. conflict. cu Serbia. 

Unde e deci irădarea, 'unde e inechilalea, unde e sur-, 
prinderea, dacă, după nouă' luni de sforfări zadarnice 
spre a ajunge la o înfelegere onorabilă, care să recu-
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noasci, în măsură justă, drepturile noasire și să apere 

interesele nouslre,—noi ne-am relual liberlulea noasiră de 

acțiune şi am holărit aşă cum interesul Palriei ne sfă- 

tuiă. Fapt este, că, dimpolrivă, dusiria şi Germania au 

crezul până în ultimele zile că cu ujace cu 0 Ilalie ne- 

volnică, =gomolousă, dur nu rea, în slare să încerce un 

șanlaj, dar niciodală în slure să-și uilorifice cu armele, 

bunul său drepl; cu o 'Ilalie care va puleă fi paralizală, 

chelluindu:se vre-un milion, și slrecurându-se, prin intrigi 

de nemărlurisil, între Țară și Guvern. 

Suveranii şi minișirii străini au vorbil de alianța 'pe 

care noi am denunțal-o, după ce ei o călcaseră de fapt, 

ca de o Providenfă, sub a căror aripi mari Ialia a. trăit 

alâția ani, s'a desvoltul economiceşie și sa măril în le- 

riloriu. Nu voiu tăgiidui, ar fi o sniinleală, foloasele A- 

lianței; foloase, însă, nu numai peniru «unii, dar peniru . 

toți coniraclanții și poale nu mai mari de parlea noaslră 

ca de. celelalte. Dece, lifel, Imperiile Cenirale ar fi voil-o 

şi reînoil-o? Eră oare Prinţul de Bismarck, un senlimerilal, 

un îndrăgoslit de frumoasa [ară -unde înfloresc porlo- 

calele? şi fost'au oare vreodală, îndrăgosliți de noi, Prin- 

fii și bărbaţi de Siat ai Monarhiei. Auslro-Ungare? 
E de.folos să se șlie, aşă cum este, și cu preciziunea 

. faplelor şi a datelor cum a funcțional Alianţa în acești 
ani. din urmă, în spirilul ci adevărat, şi cum a conlribuit 
la singura .noaslră mărire teritorială, care a fost cuce- 

rirea Libiei. . - | 

7 

Bănuiala continuă, intențiunile agresive ale ilonar- 
hiei auslro-ungare. împotriva aliatei, sunt cunoscule şi re- 
zullă din dovezi autentice. Șeful Slatului Major, Generalul 
Conrad, a susținul mereu ideia „că răsboiul contra Italici 
e incvilabil, fie pentru chestia provinciilor iredente, îie 
din gelozia Regalului faţă de tot cecace Monarhia între- 
prinde în: Balcani și în Mediterana orientală”. Și în allă 
parle: „ltalia vreă să se înlindă îndată ce va îi pregătilă 
şi decocamdală -se opune la -toale cele ce noi vrem, să 
întreprindem în Balcani, de aceea trebuie. so doborâm 
ca noi să avem mâinile libere”. Și deploră că-chiar din 
1907, nu s'a: atacat Ilalia. Insuşi Ainislerul austriac-al 

: „Afacerilor striiine recunoștea că în parlidul: militar. esle 
„răspândită „părerea că trebuie strivit, print”un răsboiu, 
„Regalul Italiei, căci dela acesta vine forța «de al -acţie 
„pentru provinciile italiene ale Imperiului; şi că, deci, 
„prin izbânda asupra Regatului și prin nimiciiea sa po- 
„stie, ar inceta „orice nădejde din partea iredenţilor. 

| „Deocamdată, până în momentul răsboiului (care ar tre- 
a
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„bui, pentru motive de întărire a celor două State, să fie 
„grăbit prin orice mijloc), trebuiese apărate Provinciile 
“italiene, cu rigoarea penală și cu opunerea la: orice -do- 
“„rință în ce priveşte chestiile culturale”. - - 

Din aces gând rezultă evident cu câtă sinceritate și 
Dunii credință::a fost--tărigănilă .de.. atâția ani, chestia ' 
Universităţii .ilaliene!. Și.acum să vedem cum ne-au ajutat 
aliații, în ce privește” cucerirea Libiei, Nu :voiu spune 
«fecât numai cele ce rezulti din documente:  _:* _: 

Operafiile începute în chip sirălucil de Ducele Abruz- 
:zilor împolriva torpiloarelor turcești adunate la Prevesa, 
“au: fosi oprite de /ustria, în mod brusc și absolut. Con- 
iele Aehrenihal comunică la 1 Oclombrie 1911, Ambasa- 

„dorului. nostru la::Viena;" că: operaţiile noastre l-au im- 
Presional în chip penibil şi că nu poale admile ca ele 
să continue; că e. urgent ca să li se pună capăl și: că 
„sau dal ordine de a. înipiedică reînoirea lor în apele 
fie ale idrialicei, fie ale. Ionicei.. Alai. amenințător chiar, 
în. ziua „urmăloare; Ambasadorul Germaniei la Viena in- 
jormă 'confidențial pe Ambasadorul nosiru că Aehren- 
Zhal l-a rugal de a telegrafiă Guvernului său ca să arate 
Guvernului ilalian că dacă vor continuă operațiile sale 
navale în Adrialică și în Ionică, Guvernul italian: va aveă 
aface deadreplul cu Austro-Ungaria. Ei 
| Și nu numai în Adrialică. și în-.lonică, Austria ne 
Pparaliză acțiunea. .La:5-Noembrie, Contele. Aehrenthal in- 
Jormă pe::Ducele Avarna ci a aflal de unele vase ita- 
liene de riăsboiu semnalate în apropiere de Salonic, unde 
-ar fi procedat la proiec[iuni de lumină electrică. Declară, 
că o acțiune a noastră asupra coastelor otomane curo- 
pene şi insulelor geci, nu s'ar puleă 'admile de Austro- 
Ungaria şi nici de Germania, fiind contrară Tratatului 
Triplei - Alianțe. e - | 
. In- Marlie 1912, Berchiold, luând locul în răstimp 
lui Aehrenihal, declară Ambasadorului german la Viena, 
Că „în ce priveşte o operaţiune a noastră asupra coas- 
telor olomane 'curopene şi insulelor .Egeii, el 'menţine 
punclul de vedere al 'lui Achrenthal, după care, acele 
-operațiuni sunt socotite de Guvernul Imperial şi Regal 
ca contrare obligaţiilor luate de.noi prin articolul 7 al 
Tratatului Triplei Alianțe”. Cât despre operațiunea noas- 
ră împolriva Dardanelelor, el o consideră în opoziție: 
10 cu promisiunea făculă de noi de-a nu procedă la nici 
un act care ar puteă primejdui statul-quo :în. Balcani; 
20 cu spirilul însuşi al Tratalului, cure ' se sprijină pe 
„menținerea statului-quo. !. : - a ii
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Apoi, când escadra noastră, găsindu-se la -inlrurea 
Dardanelelor, fă bombardată de forturile din Rum-haleh 

și răspunse păgubind forlurile, Berchiold se plânse «de 
cele întâmplate, socolindu-le în contrazicere cu făgăduelile 
luale şi 'declară că „dacă Guvernul Regal dorește să-şi. 
reiă liberialea sa de acţiune, Guvernul Imperial şi legal 

ar putcă să facă la fel”. Adaogă că n'ar puleă admile 
ca noi să 'mai facem în viitor operaţiuni asemenea celor: 

făcute, fiind în opoziție, oarecum, cu punclul său de ve-. 
dlere Tol așă ne-a fost împiedecală ocupaia proieclulă,. 
a insulei Chios. | 

p- 

. Nu e nevoie să punem în evidenfă câle vieţi de sol-- 
daţi ilalieni şi câte milioane a costat împiedicarea ori- 
cărei acțiuni din partea noastră conira Turciei. Ia se: 
șliă apărală de aliaţii noștri conlra oricărui alac împo- 
lriva părților sale vitale. | | | 

Inainie de. toale sar puleă pune înlrebareu: aceste: 
concesii erau oare oferite .cu : bună . credință? Bănuiula: 
se naște celind ultimele documente, Impăralul Francisc: 
Josef a spus că Ilalia privește cu ochi poflilori călre -pa- 
lrimoniul Casei sale. Cancelarul Bethmann Iolweg « spus: 
că cu acesle concesiuni, Austria înfelege „să .cumpere 
neutralitatea noastră”. Și atunci, Domnilor, să ne aplau-. 
dați că nu le-am primil, Sa Sa 

„Dar să privim, toluș, la subslanța acestor lucruri.. 
„Aceste concesii, chiar după o ultimă înlârzialei ediție care: 
a ajuns în mâinile Minisirului de Eaterne şi într'ale mele,. 
după ce lrecuse prin mâinile unor oameni politici și, zia- 
rişli dela noi și de dincolo... aceste turdive concesiuni, pe: 
care loluș vrem să le primim ca bune, nu răâspundeau 
în nici un chip la scopurile pe care politica ilaliană.. lre- 
Duiă să.și le propună. 

„dcesle scopuri se pot 'reduce la lrei: '1) apărarea: 
ilulienilăţii, cea 'dinlâi și cea mai mare dalorie a noasiră;: 
2). 0 graniță mililară sigură, care si înlocuiască pe aceea 
care ne-a: fosl impusă a: 1566, şi prin care toule porțile: - 
Ilaliei sunt “deschise adversarilor noșiri; 3) o poziție sira- 
legică în Adriatică, mai puțin nesigură, mai puţin neno-: 
rocilă decât cea pe care o avem şi ale cărei efecle le- 
vedeți în zilele acestea, 

a i i | 
„  Toale aceste avanlaşii, esenţiale pentru noi, ne erau: „„cu desăvârşire negale. Oferta, ireplat, ireplal, mărilă, a- -L'rentinului, nu ajungeă, n'a ajuns niciodată la Cheile :Adi- gelui; şi excludeă ' ținutul din Ampezzo, cel din Corlina-
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în care soldaţii noșiri au ajuns acum vilejeşte, cu pre- 
«textul că ar fi vorba nu de populaţii ilaliene, ci de:.nea- 
muri laline; ca și cum deosebirea 'dinire Lalini și Ilalieni 
mar fi infinil de inferioari celei dintre Lalini şi Germani,. 

Noi nu aspirăm la aceste localităţi pentru impor- 
lanța leriloriului, dur penlru motivul că fiind ținutul Am- 
„pezzo dincoace - de iipi și oprindu-ne de a ajunge ila. 
Cheile Adigelui, rămâneau deschise, ca și mai înainte, 
porțile Cusei noastre. In „Carlea Verde” se poale ceti 
un naiv documeni ausiriac, în care se spune cum aceasla: 
„Nu, acesta nu putem să vi-l dăm, de oarece ne-ar strică: 
graniţa mililară”. Dar nu eră vorba de o grani[ă mili- 
iară de apărare penlru slusiria, căci în cazul acesla ar 
fi fost îndreptiițilă pretenția de a nu lăsă deschisi Casa. 

“lor; ci de o graniță mililară de ofensivă împolriva Ila- 
„iei, căci 'eră vorba de a lăsă deschise porţile Casei noastre. 

Poziția în „kdrialică, ne eră negală cu desăvârșire. 
In Adrialică nu ne-a fost niciodală oferilti vreo concesie, 
pici chiar în ultimul moment; şi când noi, cu plânselul 
în suflel, dar gândind că !orice sfor[are, :cât de mare, 
drebuie făculă pentru a înlilură un răsboiu, ne-am în- 
«duplecal să cerem în minimum, ca Triestul, cu o zonă 
împrejmuiloare, să fie considerat nu cu parle a Rega- 
lulu Ilalici, ci, ne mat făcând parle din Imperiul” Aus- 
iriac, să fie erijat -în Sal liber—aceasla ne-a 'fost':re- 
fjuzal; şi Trieslului i s'a făgăduil: ce?—aulonoinia admi- 
nistralivă. | 

Și o allă parle foarte importantă, a chestiunei :des- 
Dălulă, a fosl cea :a execulării. Eu mă gândesc ce ați 
Ji zis D-voaslră, D-voastră Ilalienii, ce-ar fi «zis: Parla- 
meniul nosiru, dacă noi, oameni de Guvern, ne-am “fi 
prezentat înaintea Domniilor Voasire, anunțând că sunten 
în deplin acord cu Austro-Ungaria 'și că vom: aveă o 
Parle în Trentino şi câle o allă fășioară de pimânt! nu 
ncu deparle de Isonzo—şși aceasta nu înainte de încheierea 
păce. . : i 

La „încheierea păcii”. Și oferta s'a mai micșorat 
în cea din urmă zi, cu numirea unor comisiuni care. să 
sludieze grani[a, după care lucru ar veni 'ratificările;: şi 
«după acestea, înir'o lună st se ocupe leriloriile. : - - - 

Dar ni se spune, că în ce priveșle executarea, n'ar! 
ji trebuil să ne îndoim, căci ar fi fost garanială de. Ger- 
mania. Presupunem că această: “garanție ar 'fi fost dală 
cu intenția desăvârșită de a se execulă. Presupunem 'că' 
la sfârșilul răsboiului, Germania 'ar fi fost fîri“ pulinţă 

„să-și [ind cuvântul dat, ceeace“ nu e :sigur. Care ar fi
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Jost condiția noasirii în urma aceslui acord? ir fi ezistut 
o Tripli nouă, o Triplii reînoilă, lar. în condiții cu lotul. 
altele și inferioare celor de mai înainte, căci ar fi existul 
un Stat suveran și dou Slale vasale. Ziua în cure, una 
din- clauzele Tratatului n'ar fi [os execululă; ziua în care, 
după scurt limp, după ani, aulonomia municipală a T'ries-: 
tului ar fi fost călcală de vreun decrel imperiul sau de: 
vreun Guvernator oarecare, la cine ne-am fi adresal? Ar: 
fi trebuit să ne adresăm superiorului comun, Germaniei? 

“Acuma, Domnilor, vreau să vă spun că despre Ger-- 
mania nu pot să vorbesc fără admiraţie. și fără respect. 
Eu suni Primul Ministru al Ilaliei, nu Cancelar german; 
și nu-mi pierd cumpălul. Dar cu lot 'respeclul datorii 
învățalei, puternicei, marei Germanii, minunal exemplu 
de organizare și de rezistență, în numele Țării mele lre-.. 
Duie să. spun: Vasalilale, nu; prolecloral nu, :faţă de 
nimeni. Visul heghemoniei universale s'a risipil. Lumew 
s'a răsvrălii, pacea şi civilizația omenirii viiloare trebuie” 
întemeiate pe respeclul aulonomiilor naţionale înfăpluile,. 
prinire cari Germania va lrebui să se aşeze, deopolrivă 
cu celelalte, dar nu stăpână. o 

Cel mai notabil exemplu 'al orgoliului neniărginit,. 
cu care oamenii cari cârmuiesc polilica Imperiului german 
consideră pe celelalle naţiuni, se: poate trage din tubloul 
pe care Cancelarul Bethmann IHollweg l-a făcut despre 
lumea polilică italiană. Eu vreau să-l cilesc înlr'un re- 
zumal mai comyjlet decâl cel dal de ziare: rezumalul sosit 
în ziua următoare. lată ce a spus Cancelurul german: 
despre noi: 

„Oamenii de Siat italieni au făcut faţă de poporul. 
„lor acelaș joc făcul şi față de noi. 

„Fără îndoială, posedarea teritoriilor de limbă ila- 
„liană la Nord de graniţele sale, eră obiectul visurilor 
„Şi dorințelor oricărui italian. Dar fapt este,. că mare 
„parte din Poporul ilalian, că majoritaiea Parlameritului 
„nu vreau să audă de răsboiu. In primele zile ale lui: 
„Mai, după” observaţiile celui mai bun cunoscălor al lu-- 
„cerurilor italiene, patru cincimi din Senat, două treimi: 
„din Cameră, erau încă contra răsboiului. Printre aceştia 
„— continuă Cancelarul Belhmann Ilollwveg — se găseau 
„bărbaţi “de Slat “cei mai serioşi şi cu autoritate. Dar 
„Slasul bunului Simț, nu mai eră ascultat, plebea singură: 
„dounică. Cu binevoitoarea îngăduință și sprijinul “celor 
„mai de seamă membrii ai unui cabinet îmbuibat cu aur 
„de Tripla „Inţelegere, prostimea, condusă de agenți pro-- 
„vocatori fără scrupule, a fost împinsă la o nebunie sân-.
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„„geroasă, amenințând. pe Rege cu revoluţia şi pe toți 
„moderaţii cu asasinatul, dacă nu se vor lăsă lârâţi de 
„delirul răsboiului. S'a lăsat într'adins ca poporul ilalian 
„Să ignoreze mersul negocierilor cu Austria şi importanţa. 
„concesiunilor austriace, aşă că, după demisiunea cabi- 
„netului- Salandra, nu sa găsit nimeni care să aibe curajul 
„de a primi să jormeze un nou cabinet. Și când discu- 
„iile decisive erau încă în curs, nici un membru al par-. 
„lidelor constituţionale din Senat şi Cameră, n'a încercat 
„măcar să aprecieze valoarea concesiunilor atât ile întinse, 
„ale Austriei. Și în această frenezie răsboinică, oamenii 
„polilici de cinste au amuţit. Dar când, în urma. opera- 
„iilor militare, după cum sperăm și dorim, poporul ila-.. 
„lian îşi va reveni în lire, el va recunouaşte.cu câtă ușu- 
„rință a tost împins să iă parle la acest răsboiu mon- 
dial”. 

Nu știm daci va fi fosil în acest om orbil de minie, 
intenția de a ofensă personal pe colegii mei și pe mine 
(dacă așă ar fi, n'ași releva-o), pe bărbaţii a căror. vieaţă 
o cunoaşteţi, bărbaţi cari au slujil Slulului până la această 
vârstă înaintată, bărbaţi de o cinste nepătală, bărbați 
cari dau Țării vieața fiilor lor. Dar să nu vii gândiţi 
la noi. Luaţi seama, în schimb, la injuriu alroce pe care. 
acea bucală de proză vundalică o aruncă împolriva Re- 
gelui, împolriva chiar a Dirbaților politici, cari aveau 
o părere deosebilă de a noastră. Toți uu amufii, se zice, 
deci loţi sunt lași. Informaţiile asupra cărora această ju- 
decală e întemiali, sunt ulribuile de Cancelarul :Impe- 
riului celui pe care-l numește „cel mai bun cunoscător. 
al lucrurilor italiene”. : 

Poale că face aluzie cu frâfeasca dorință de a-i a- . 
runcă în spinare Prințului de Bilow, răspunderea. Acuma, 
vreau ca asupra inlențiilor Principelui de Biilow să n'aveți 
0 apreciere eronată. 

Eu cred că el aveâ simpalii ddevărale peniru Țara 
noasiră și cd a făcut lot ce îi eră cu putință spre a 
ajunge la o înfelegere. Dar ce fel și câte greșeli la tra-. 
ducerea în acle a bunelor sale intenții! Il şi-a închipuit: 
că Ilalia sar putea abale din calea sa cu vreun milion 
rău cheltuit, cu influențarea. unor pu(ine persoane, cii 
oamenii polilici italieni, cu tenlaliva unor conlacle piezișe, 
dar pe care le sper şi le cred nereușile. S'a întâmplat: 
locmai dimpotrivă. O imense izbucnire de indignare s'a 
aprins în întreaga Italie, și nu în proslime, ci în clasele 
cu adevăral cele mai ridicate. în inimile cele: mai nobile, 
în lol linerelul, care e gala să 'deă idealilății Patriei, sân-
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gele său foarte. cural. O isbucnire de indignare s'u aprins 

la bănuialu că un Ambasador slrăin s'a slrecural înlre 

Guvern, Parlament şi fară. 

In focul acesta lopilu-suu cerlurile interne şi Na- 

țiunea loată s'a întrunit într'o minundlă unilale morală, 

care va :fi for[a noaslră cea mai 'mare, în greaua în- 

cercare şi care lrebuie să ne 'ducă prin virlulea noastră, 

şi nu prin binevoiloarea concesiune a altuia, la înfăpluirea 

«elor mai înalle destine ule Palriei. Alaltăeri, un Prinț. 

al Biserici. porunceă clerului din eparhia sa: „însuflețiți 

holărîrea fermă a celei mai severe discipline şi a dra- 

gosle. sincere călre Țara noastră, care să fucă cu nepu- 

“ Tință oricu de a ridică. o discordie înlr'un ceas când con- 

cordia esle datoria supremă. Ieri mai :puleam disculă; 
mâne o vom mai puleă face; astăzi, nu. Și în acecaș 

zi, Prefectul unui nobil oraș din [milia, în care se gă- 

seşie în majorilale, de mui mullă vreme, partidul so- 

cialisi, îmi. telegrafiă, nușcal 'de dragostea de Patrie, că 
volunlarii cicliști pleacă în mijlocul entusiasmului popo- 
rului înlreg şi că, însf/ârșil; după nouă ani, tricolorul /ăl- 
fâie pe: palatul Comunei. 

„Această: unilale morală,. se manifeslă neclintil în ac- - 
iele de răsboiu și în cele de pace, în cei cari se lupti 
și în cei cari rămân, în cei cari mor şi în cei cari supra- 
viefuiese. Inirând în inarea criz, noi nu trebuie să fim 
mai pre jos ca celelalte popoare aliale și dușmane; «dela 

Rege, care—ca înloideauna la Suveranii Casei de Savoyja 

— interpretând simțimânlul popular şi aspirațiile naţio- 
nale, se află pe câmpul de răâsboiu, încredințând pazei 
poporului din Roma pe iugusia Suverană și pe [ragezii 
fii. până la cei mai mărunți muncilori ai oraşelor și 
ai câmpurilor, la femei, la băieți, unul peniru loți, toții 
peniru fiecare, toți sunt încredințaţi că în sforțarea nousiră 
supremă vom transmite generației: viiloare o Iialie mai 
complelă, mai lare, mai respeclală; o llalie care să se 

“aşeze în Sfalul Puterilor, nu ca o vasală sau ca o pro- 
tejală, a. sigură în granițele sale firești; o Ilulie care să 
se înireacă cu celelalie popoare în operele: rodnice ale. 
păcei, ocroliloare—așă cum « fost îniloldeaunu--a liber- 
tății şi a dreptăţii în Lume. . | 
una Fiindcă generaţiei noasire i-a fost dală de destin sar- 

ana grozavă și sublimă de a lruduce în fapt idealul 
Marei Ilali, pe care eroii Nealârnării nu pulură să-l: vadă 
îndeplinil, să primim această sarcină cu suflelul neînvins, 
gala să dăm Pairiei, pe. NOL înşine, trup şi suflet, ceeace 

şi ceeace avem.Inaintea: iricolorului care fâlfâie
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pe câmpul «e bălaie lângă. sfânta persoană a Regelui, 

să se plece toule sieăgurile, să se topeuscă loale sufletele: 
în credința unanimă că în acel semn vom învinge. Tră- 
iască Ilaliu! Trăiască Regele! - 

E 

Aşă dar, ruplura între Italia şi Austria sa produs 

în urma nerecuşitei negocierilor cari se urmau de atâtea 

luni. Aceste negocieri, după cun sa văzul mai sus, se 

învârteau în jurul concesiunilor teritoriale pe cari Austro- 

Ungaria trebuiă să le facă pentru ca Italia să sleă neutră. 

Austria ofereă districlele: Garda, Trenlul şi Borgo 
până la Lavio. Ilalia cereă Triestul, urmând frontiera re- 
gatului, dela 1S11, apoi, Friul oriental,  Malborghelto, 
Plezzo, 'Tolmino. Gradisca, Gorizia, Monfalcone, Colmen, 
până la Nabresina. Ea mai cereă, în acelaș timp, insulele: 

Curzolari, Lissa, Lâsina, Curzola, Lagap, Lagosta, Cazza 
şi Meleda. ce sunt în vecinătatea coastei Dalmaţiene. In 
afară de această, Triestul, Capo dWlslria şi Pirano, lre- 
buiă să constituie un stat independent de Austria. . 

Germania făcu presiunii asupra Austro-Ungariei pen- 
iru ca să consimlă la facerea acestor concesiuni terilo- 
riale; Imyiăratul Frantz. Iosef rezistă şi refuză orice. con- - 
cesiune, și istiel Ilalia intră în ăsboiu, alături de Mul-: 
tipla Inţelegere. | De 

(In harta Ilalici, anexală la acest volum, arălăm, între 
altele, şi limitele cererei, și ofertei dintre cele două puteri, 
în -limpul lralativelor diplomatice). 

* 
* x 

Pentru a îi consecinţi cu împărţirea din primul vo- 
lum, relativ la pregălirea 'de răsboiu a 'celorlalte state, 
vom arălă și aci, la “început, pregătirea de răsboiu a 
noului conibatant, Ilalia. .: 

Vom arălă, mai întâi, care. este pregălirea poporului, 
care este pregălirea teritoriului, vom face câlevă consi- 
derațiuni de: ordin polilico-social-economic, şi. apoi vom 
arălă, în amănunţime, pregălirea armatei, de uscat, de 
apă şi de acr, aşă cum am arătat în volumul I, la cele- 
lalte slate beligerante. i !
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2. ORGANIZAREA POLITICO-SOCIALĂ. CONSIDERAȚIUNI 

. GEOGRAFICE. 
  

Colonii. Protectorate,—Italia posedă colonii numai în 
Africa. Ea a ocupat, cu lillul de suveranilale, zona coastei 
occitenlale a Mării Roşii, coprinsă între capul Ras Kasar 
(18,2 lal: N.), până la capul Doumeirah (limila pose- 
siunilor lranceze) şi ţările alăturate până la lrontiera 
Abisinici şi până la linia de demarcaţie lixată de prolo- 
colul Anglo-llalian, dela 15 Aprilie 1891,—cu o lungime 

„de aproape 1000. klm. | Se | 
Numele acestei colonii este: Erylhrea. 
Suprafaţa loială a acestei colonii este de 2-17.300 klm. 

patraţi. 
„Populaţia de 350.000 indigeni, 2.500 europeni şi 5.000 

alţii. | Da 
Tol cu titlul de suveranilale, Italia mai posedă încă: 
AsSab şi teritoriul său. Insula Masouah, insulele înve- 

cinale, precum şi partea coastei Embremi până la penin- 
sula Buri (sub rezerva dreplurilor Franţei asupra lerilo- 
riului Zoula. 

Insulele Dahlak-lKeren şi Asmara. 
Sub prolectoralul Iialici se găsește: . 
Pe coasta Oceanului Indian partea peninsulei Somali 

între. îluviul Djuba şi Goltul Aden, cu excepiune «de te- 
riloriul Britanic situat la N. de 80 latitudine N. şi la W. 
de 109 longit. IE. Gneridionul Greenwich )—(protocolul An-' 
slo-ltalian dela 5 Maiu 1891). Porturile Brava, Merca, 
Mogadisciu și SVarseich, aparţinând sultanului de Zanzibar, 
sunt puse sub administraţia „Sociclăţii anonime comer- 
ciale. Iialiane dela Benadir”, dela 1 Maiu 1898. 

In urma răsboiului cu “Turcia, din 1911, Malia a 
anexat Libia (Tripolis şi Cyrenaica), cu o suprafaţă de 
1.115.000 km. p. şi cu o populaţie de 1.000.000 locuitori. 
Oraşe mai principale: Tripoli 75.000 locuilori, Bengazi 
30.000 locuitori, Murzuc, în-Fezan, ncocupat, încă, de :către 
Italieni. De alitel, din această nouă colonie, Italienii nu 
au ocupat, limp de trei ani, decât numai o lăşie de teren 
lată “de aproximaliv' 100 km. în tot lungul coastei mării. 

„ Rasse.—Nu se găsese în Ilalia, ca în Austro-Ungaria 
sau în Peninsula Balcanică, mai multe popoare de rasse 
diterile, cu moravuri, cu limbi și religiuni cu totul dis- linete şi adesea chiar anlipalice unc!e altora. Ilalienii sunt: toți de rassă latină, au toți acecaș limbă, aparţin toţi aceleaş religii, (Marga), dar, totuş, prezintă elemente ete- rogenc şi foarl e complexe, pe cari invaziile din evul mediu.
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le-au mărit considerabil; şi această diversitate s'a perpe- 

tuat în cursul secolilor. In vechime, Italia eră împărțită 

în trei zone dislinete, din punctul de vedere al popu- 

laţiunilor: . 

1. Nordul sau lialia continentală, populată de Celţi, 

Germani, Liguri; 2. Centru, Etruscii; 3. Sudul, în aceea, 

ce formă mai târziu regalul celor două Sicilii şi care: 

mult timp sa numit Marea Grecie, sunt numeroase colonii 

grece. | a 

Căderea Imperiului de Occident aduse. în Italia încă 

numeroase şi noui elemente; în Nord popoare de rassă 

Germanică: Lombarzi, Ostrogoţi; mai târziu, în' Sud: Arabii 

şi Normanzii; apoi, către anul 1167, Albanezii. cari sc 

jixară în Calabria, unde se găsese încă descendenţi de: 

ai lor. - a - EA 

Cu loale că aceste rasse' de origină latină, greacă, 

germană şi slavă sau topit şi amalgamat împreună; Cu 

oale că-azi, aceste rasse mau decât o limbă şi o religic,: 

totuş, circumstanţele politice cari au adus uniticarea 'Îla- . 

lici, mau tăcut să dispară divergenţele considerabile cari 

existau între populațiunile atât de diferite unele. de altele, 

din Nord, Centru și Sud: (Niox). Și aceasta este aşă de 

adevărat, că pentru a putea obţine unilatea, alâl de dorilă. 

acea iuzionare a diferitelor rasse, prima lege de reerulare 

italiană, după 1861, împărțise teritoriul regalului în cinci 

zone (cu reședințele: Bergame, Alexandria, Sienne, Na- 

poli şi Palermo). Fiecare regiment recrulă din aceste:zone 

o a 5-a parte din reeruţii şi rezerviștii necesari. S'a avut 

astiel în vedere, punerea în conlact în acelaş corp, 0a- 

menii diverselor regiuni ale monarhiei. Făcându-i să lră- 

jască împreună acceaş vicaţă, se ajungcă mai repede la 

fuzionarea rasselor, prin comunitatea senlimenlelor și idei- 

lor (AMolard). | a 

In: afară de poporul Italian, a cărui origină o vă- 

zurăm, se mai găsesc în Italia următorii “streini, deşi în: 

mic număr: : 
Germanii, în Alpii Penini şi Leponlini şi în Văilei 

Tyrolului ; | n 

Slavii, în Friul şi pe coasta venețiană a Adrialicei; 

Grecii, în Ostranlo şi Calabria; 

Albanezii, în Calabria, Capitanale, Basilicate și Si- 

cilia. 
Câţivă Calalani în Sardinia; 
-Mallesi, în Sicilia şi în Sudul Italiei. Ia 

_ Populaţii de limba franceză 'se găsesc în văile 'Alpestre 

de N. W. (dela Muntele Rose la Muntele Gen&vre) şi în- 

văile Vaudoises.” +2 a a o
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In fine, Israeliţii, Armenii şi Țiganii, risipiţi în în- 
1reg. regatul. - 

Inti”un mod general, se zice că sunt în Italia cam 
30.000 de indivizi cari nu vorbesc limba ilaliană. 

Italia irredenta.—llalia nu a încelal niciodală de a 
reclamă posesiunea acelor părţi din teritoriu ce trebuie 
să-i servească ca frontiere nalurale; 

Aceasta ci o numesc /Jlalia irredenlu. Asllel, ci re- 
venilică: 

1. Principalul de Monaco; 
„2. Teritoriul Nice, Savoia şi Corsica Franţei; 
«3. Tirolul Cisalpin, Trentinul şi Istria, Austriei; 

4. Cantonul Tessin și câlevă văi ale cantonului Gris- - 
son, Elveţiei; 

_d. Malta, Angliei; “ 
6. Republica San Marin (Căpitanul I. Fogliani). 
Religiuni.—heligia catolică este aceea a marii majo- 

rităţi a populaţiei regalului; ca esle singura religie a slu- 
- tului, celelalte culturi sunt numai tolerate. 
Se evaluează numărul protestanților la 70.000; al is- 
aeliților la 38.000, din o populaţie de 35.000.000 locuilori. 
Din cauză că reşedinţa. Papalității este în Italia, a- 

ceaslă țară are o importanţă considerabilă în lume, klin' 
punct de vedere religios. Reşedinţa Papei e la Roma, unde 
are propriclale absolută a palaiului -Valican, şi Lateran, 
precum şi a Vilei Castel-Gandolfo (Lacul Albano). ElL:are 
guvernul său bisericesc, ca şi un tribunal eclesiaslic, pre- 
cum şi-o mică armală, (garda nobilă şi Elveţienii). Bu- 
gelul ilalian îi daloreşie o sumă de lei 3.225.000 anual, 
pe cari, de alttel, Papa ma voil să-i iă niciodată. 

Papa este reprezentat, ca suveran, aproape pe lângă 
toate Puterile Europene, cari acredilează pe lângă el, la 
Roma chiar, trimişi speciali. a 

Cardinalii, în număr de 70, (majoritatea italieni), sunt 
marii demnitari ai aceslui guvern sullelese. La moartea 
Papei; ei se înlrunese în conelave şi numesc pe noul Bon- 
tic printre cardinalii cu o etate lreculă de 50 ani. Pentru 
a îi ales Papă, trebuie a întruni cel ipuţin 2/3 din vocea. 
conclavului; alară de aceasta, trebuie a aveă asentimentul 
guvernelor Franţei, Austriei şi Spaniei. 
, Școli. Instrucție.—Instrucţia publică este în mare pro- gres. O lege destul de veche a decretat instrucţia gratuită: 
și obligatorie în tot regatul. E e 
„__In anul 1871 se socotcă: 680/, “cei cari nu ştiau; să: 

cilească; iar în anul 1881, 610/;; Dela'1881 această pro- porţie a scăzut mult, mărindu-se aceea a celor cu carte. 

  

Instrucţia este foarte răspândită în Nord; este însă; foarte puţină în Sud şi mai cu seamă în Sicilia şi.Sar-
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. . 

dinia.. Şcolile de adulţi, cursurile de scară şi şcolile 'regi-- 

menlare caulă a completă întrucâtva instrucţia începută. 

în şcoli. E e 

In 1892, se găseau -12.217-şecoli publice și 8.101 şcoli 

private, cari au dat. în total, instrucția la 2.451.032 copii, 

1-49 şcoli normale au format 18.029 institutori sau instilu- 

loare, căci foarte multe femei dau lecţii la băeţi. In 1591, 

cele 733 gimnazii publice sau privale dădeau . instrucţia 

secundară la 56.737 lineri, iar cele 310 licee, din cari 

113 ale statului, numărau 15.014 elevi. Gimnaziile unde 

durata studiilor este de 5 ani constituie cursul inferior; 

liceele unde cursurile durează trei ani, constituie cursul 

superior al instrucției secundare. Mai sunt încă în fiecare 

provincie școli tehnice private şi publice penlru a lormă 

pe linerii pentru carierele agricole, industriale -şi comer- 

ciale. ' e 
Se socoteă, în anul 1891, 379 şcoli tehnice, cu..33.627. 

clevi;!73 institute tehnice cu 8.351 elevi; 21 instilule pentru. 

marina de comerţ, cu 1-120 elevi. E 

Invăţământul superior. este distribuit în universităţi. 

şi' în şcoli speciale. Se socotesc 17 universităţi regale şi 

4 universităţi libere. Uriiversilăţile regale sunt: „Bologna, 

Cagliari, Catane, Genua, Macerata, Messina, Modena, Na-. 

poli, Padua, Palermo, Parma, Pania, Pisa, Roma, Sassari, 

Sienne, “Turin. Universitățile libere sunt: Camerino, er= 

rare, P6ruse şi Urbino., Ele. socoteau oale la un loc, în 

1893, un număr de 17.792 studenţi. Alară de acestea, mâi 

sunt 22 instilule superioare şi şcoli speciale, cari au 2893. 

elevi. „. | 

Cele mai celebre şcoli sunt: Școala. normală supe- 

rioară dela Pisa; instilulul regal de studii superioare :şi 

perfecţionare ..dela...Elorenţa;: academia științilică -şi lite- 

cară dela Milan; institutul tehnic superior dela Milan; şco-- 

lile de aplicaţie pentru ingineri la Turin şi Neapole. | 

Se socolese, afară «dle acestea, 15 institule «de - bele- 

arte, ale statului, cu' 3310 elevi; 6 conser atoare de muzică. 

cu 780 elevi, ete. In sfârşit, 320 mari: biblioteci publice, 

ari, în anii 1880—1891, au împrumutat 1.167.162 uvraje 

la 493.903 cititori. | | 
“oale aceste cifre sunt astăzi mult sporile. Aşă, pro- 

porţia celor neştiulori de carte a scăzul mult. de lol: nu- 

mărul şcolilor primare și al gimnaziilor sa sporit: nu- 

mărul elevilor, în loate şcolile, asemenea este mult crescut. 

Astfel, numărul şcolilor a sporit la 68.030; iar al elevilor 

la aproape 3.500.000. | | 
La 1000 de recruți. italieni, 366 nu ştiu să citească. 

şi să serie. NE i ES 
pp 

et 
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“Ea ocupă, în această, privinţă, rangul al di-lea: : 

Germania = 0,1 la mie | Belgia == 78 la mie 
Danemarca= 2:11 n Austria = 220 » 
Elvetia =.:2 1 n Grecia = 309 - 
Suedia = 23 , » Italia = 366 » 
Olanda ''= 8, „ România =— 410 - 
Anglia = 10, Serbia = 426 » 
Franţa = 33 „n Rusia = 617 » 

  

| Populaţie, suprafaţă, densitate pe klm. p., emigrări, 
imigrări. —llalia_ are o supralață de 286.652 klm, p. şi o 
populație de 35.238.997 locuilori, cecace, revine la 133 
locuitori de khm. p. Ţinând, însă, "'scamiă. de Iaplul că tot 
centrul Italiei, în. lot..lungul ci, este: Sirăbătut 'de munţii 
Apenini, 'și .că tot Nordul “este Ocupal de “versantul Sudic 
al Alpilor, se “poale deduce “tă foarte multe părţi din te- 
riloriu sunt .nelocuile,;sau au o densitate foarte mică, iar 
altele .întrec,. cu mult cota arătată mai sus, Sunt, astfel, 
părți unde densitatea populaţiei întrece de 200 locuitori 
pe klm. p. şi: ajung chiar la 250, cum ar fi valea Pa- 
dului și, în general, coasla mărilor, spre Genua, Neapole. 
Veneţia, cete. 
| Această densilale de populaţie, pune Talia în rândul 
al 4-lea din loale slatele europene: 

Belgia. ,... „237 ÎN 
Olanda ....... „181 2 
Anglia. „cc... e 144 pi 
Jtalia.. 033 te 

Germania.. ..... „193 
Austria ........ .. . 76 
Tranța ......... i. 74 

: De alttel, slatele cari au o densitate superioar ă Italiei 
au aceasta dalorită condiţiunilor excepţionale a situaţiu- 
nei lor. 

La 1561, îndată după unire, Italia aveă abiă 24 mi- 
lioane de locuitori, iar azi a trecut de 35. 000.000. 

[i această - țară, unde clasa mijlocie este foarte puţin 
numeroasă, iar prolelari alul este imens faţă de puţinii: bo- 
sălaşi; în această țară abiă intrată în vicaţa modernă, şi 
abiă scăp ată 'de un trecut apăsălor; în această ţară, în care 
creșterea anuală a populației alinge cifre foarte mari, 
mai mari decât în multe țări repulale ca alari, cră fatal 
ca numărul lucrătorilor să întreacă cu mult - nevoile cu- 
rente interne. Emigrarea deveni, aşă dar, 0 necesitate ine- 
xorabilă, mai ales” că şi pământul patriei, Zi: eu zi, de- vencă mai insulicient.: : 
= Slatul consideră cestiunea emigri ărilor e ca ună din pro- Silemele cele mai mari de rezolv at și căulă a canaliză a-
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ceastă emigrare în ţări cât mai apropiate de palrie,; penlru 

ca ţara să nu-şi piardă aceşti copii, şi deci să-i influienţeze 

cu apropierea sa. Aşă, Tunisul şi Sudul Franţei sunt pline 

de emigraţi ilalieni cari, în treacăt tie zis, suni foarle 

buni lucrători și foarte sobrii. O bună parte din cceace 

încasează lrimil în ţara lor, familiei. In Tunisia a fost 

nevoie, pentru satisfacerea tuturor cererilor lor de expe- 

dierea banilor în patrie, să se înființeze căsuțe speciale, 

iar sumele trimise se totalizează anual la citre colosale. 

Din ţările afară din Europa, Statele-Unite ocupă un 

loc de îrunlejn emigrarea italienilor. - 

Toate guverndle italiane s'au gândit să oprească emi- 

grarea prin câşligarea de noui colonii, așă că Italienii, cari 

nu av mai fi găsit mijlocul de trai în Melropolă, să-l poată 

găsi în coloniile proprii. Prima încercare, mai mare, cu 

Erythreia nu a dat rezultatul dorit, terminându-se cu de- 

zastrul armatei italiene la Adua. A doua mare încercare, 

Tripolitania şi Cyrenaica, sa terminat cu bine, în ceeace 

priveşte cucerirea teritoriului. Cât despre canalizarea emi- 

grării înspre această parte, mai este încă mult :de tăcut, 

de oarece cașitalurile nu sunt încă angajate aci, iar lu- 

crătorii italieni găsesc mai ușor de lucru, şi sunt mult 

mai bine plătiți înalte. țări. Aşă, în Statele-Unite, un 

lucrător obişnuit are până la doi dolari. (zece lei), zilnic. 

Până mai acum câţivă ani, emigrarea se [ăceă fără 
nici o ordine şi fără nici un control. Buna credinţă a. 

oamenilor eră uşor înşelală de diferiți samsari, şi sau 

dat naștere la foarte multe abuzuri. In urmă, :sub supra- 

vegherea statului, sau înființat biurouri de emigrări, atât 

oficiale, cât şi particulare, cari au de scop nu numai 

transporlarea emigraţilor în ţările unde se duc, ci a le 

procură, imediat ajunşi acolo, de lucru; apoi, prin dife- 

riții consuli, li se dă protecţia necesară şi. îi ajută în 
toate nevoile lor. - : E 

Emigrarea este de două feluri: timporară şi: perma- 

mentă, și ea se socotește în mod oficial. după registrul. 

“le paşapoarle. . Li a 

Emigrarea limporară, care, în 1876,:eră de 90.000 
persoane, sa ridical, în 1893, la 123.000; în 1901, la 
281.668 persoane, -cu: alterinalive de. ridicări şi: de scăderi. 
aşă că, în 1913, se numărau 313.032 emigraţi. Din conlră, 

emigrarea permanentă nu a încelat de a crește: 20.000 
aproape; la 1876; s'a ridicat la'123.000, în 1893, la 251.577, 
în 1901, şi de 559.556, în anul 1913. Emigrările perma- 

mente sunt mai ales din Liguria, Veneţia, Lombardia şi 
Piemontul, ci merg de se stabilesc mai ales în America, 
în “republica Argeniină, Brasilia şi Statele-Unite. . o 

migrații timporari merg de obiceiu' să caule de
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lucru primăvara şi revin toamna în oraşele lor. iii se 
duc mai ales în Franţa, Elveţia, Austria şi în Peninsula 
Balcanică: Provinciile Italiei, care dau cel mai mare con- 
lingent de emigraţi limporari, sunt Veneţia, Piemontul 
şi Lombardia. 

“Im intervalul de timp dintre 1880—1910, numărul emi- 
sranţilor' a fost de 6.130.000, ocupând, în această pri- 
vinţă, Ialia, locul l-iu. Asttel, avem, în "acelaş timp: 

maia ee 6.430.100. 
Anglia. .,.. eee e 4.639.100 
Austro-Ungaria îi ee e e 8.522.600 
Irlanda. ., ... . . . . i .'9.383.000 
Spania .,. . .. . . . e +. 2.189.900 
Germania. ,. .. . . . . „ 2.172.000 
Franța .... . . . . . . „ 263.100 

Pe lângă emigr ări, Italia are însă şi imigrări, pro- 
venind din. America , în special; şi. se repartizea ză, peniru 
anul 1901, în modul următor: 

Din Statele Unite ale Americei AR „a e + 135.996 
„ Argentina. ... . |... . sc... 58.314 
» Uruguay e cs. cc... . 8171 
, Brasilia. . . . ... . .. . .. 

Parlamentarismul.—Primul parlament, după unire, a 
fost recrulal în mare parte. din clasa de jos, burgheză. 
Această clasă suferise, anterior, multe dela nobili şi u«lela 
clericali;, şi, de aceea, a căulat să- şi răsbune prin legile 

tăcule. o 
Regele, în teorie, lrebuiă, după prerogalivele sale, 

să-și aleagă miniștrii: şi” să-şi numească - senatorii, Tără. 
nici un control. Erâ , în acest Mod, arbitrul situaţiei. 

Primul rege al Italici unile, prezidând la retacerea 
naţională, sub ochii şi sub sceptrul său, avu destulă -auto- 
rilate penru a-şi menţine aceste prerogative regale; mai 
în urmă, sub regii următori, Sa ajuns la transformarea 
democralică a acestor prerogalive, miniștrii devenind rc- 

- prezentanjii Camerilor, deci, un vot al "Camerei, contra 
unui ministru, îl făceă să cadă. 

Senatul, însă, care eră numit fără comtrol,. de Peze, 
puleă contr: abalansă dreptul Camerei. In momentul când 
guvernul credeă că o lege importantă nu arifi putut lrece 
la Cameră, deci vot de blam, supuneă aprobării Regelui 
decretul de numirea a 20— 30' senalori,-—căci numărul. cră 
nelimitat.—parlizani ai guvernului. Această modalitate de 
numire «le senatori, nunilă informata”, dădă 'de mai multe 
ori majoritale guvernelor. Sistemul a găsil imitatori chiar
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în Anglia, în Camera comunelor, penlru a restr ânge pre- 
rogalivele Camerei lorzilor. 

Azi, adevărala autoritate de care. depinde soaria Ila- 
liei, este Camera deputaţilor. In Cameră sânt 506 „deputaţi, 
aleşi prin sufragiu universal. 

Adoplarea sufir agiului universal a ridicat numărul ale- 
sălorilor dela 3 milioane la 9. milioane; din cari; cel puţin 
jumătate sunt fără știință de carte. . 

De alttel, în politică, analfabeţii nu sunt de dispre țuit; 
mintea lor este mult mai analeabilă: ca a acelora cari; 
celind singuri jurnalele, îşi au format o opinie separală. 

Parlidele, toate, luptă pentru. a-i câştigă, căci ci sunt 
foarle impresionabili la cuvântările marilor oratori de 
stradă. --. E 

Dacă, însă, retorica nu reuşeşte totdeauna a-i con- 
vinge şi a-i e câştig ă, apoi sărăcia îi face susceptibili a 
primi cu plăcere argumentele pe cari morala le icondamnă, 
pe cari legea Irebuie să le pedepsească, dar. pe care. mi- 
nisirul, oricare ar i, nu le constată niciodată decât la 
adversarii săi). 

Astfel de moravuri sunt, adesea, însoţite de discuții Şi 
se termină chiar cil. procese urâte, cari, însă, mu au nici 
o urmare. Așă, un candidat, prin omul 'său «le încredere, 
a intentat proces unui alegălor, care încasase de două 
ori suma convenilă, şi care nu voiă să o restiluic. S'a râs 
mult” de acest proces, mai ales că cră vorba numai de 
15 lei! Prea mult sgomot pentru nimic, ar spune Shakes- 
pearii noştri moderni. 

Pentru alegălorii cu știință de carte şi cari: dispun 
de ceva bani, discursurile au alle argumente: decoraţii, 
posturi înalte, etc. 

Interesul adevăral al țării, grija de a sc lace drep- 
tate şi'de a se găsi adevărul, dispar "toate în. fața ne- 
cesilăţii de a-şi asigură votul masselor. 

In Ilalia se ascultă cu. religiozitale un mare srator, 
când vorbeşte, ca şi pe un mare tenor dela operă, Cu- 
riozitalea dela. început se lr ansformă, încet, încet, în 'emo- 
[ie; sala întreagă este mişceală, şi când arlistul, 'oratorul, 
se dă jos dela tribună, colegii săi, enlisiasmaţi, se - reped 
la el, îl aclamă, îl felicită, îl îmbr ățişează 2). 

Familia.— In vechea Romă, auloritalea în familie a a 
tatălui eră absolulă. Mai târziu sa împărțit, o parte din 
această autoritate, şi mamei; căsătoria eră sfântă, div orțul 

1) Cum este la noi?'— Nu se poate îndreptare, mai ales că se 
agiţă cestiunea votului universal ? _ 

2) Prince. Giovani Rorghâse.. [oale A Moderne,
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intcrzi: cu totul. Azi, încă, în multe părți din, provinciile 
Italici se mai vede că auloritatea tatălui domină lotul în familie. Sunt familii în- 'Voscana unde două-trei generaţii, bărbaţi, temei, copii, lucrează sub direcţia absolută a mlo- şului iata-mare. In Italia “meridională, deşi ca lormă, a- ceastă aulorilâle esle. schimbată; în tond este acecaş. 

“ Legătura. indisolubilă „a căsătoriei înlărește şi Stus- ţine autoritatea ialălui, în: primul rând: Unii politiciani, voind reorganizarea socielății, au căutat să micşoreze a- ceaslă . autoritate, prin introducerea: divorţului. Poporul, „însă, cu simţul său practic, s'a revoltat la aceaslă jideie şi candidaţii la deputăţie, pentru a aveă şansa să iasă din urnă, au lrebuil să promilă că vor combate divorțul. Poporul şi-a înțeles mai bine interesul. -In adevăr: într'o “țară sudi ă, unde amorul se desvoltă aproape vă- „Zând cu ochii, şi adesca la nişte copii, unde sensualitalea este aiâl de desvoltată, posibilitatea unei distrugeri a căs- „icici „ar fi fost un adevărat pericol naţional. e "Agricultura. Lucrul pământului. Producțiuni. — Din în- treaga populaţie a țării, mai mult de o treime se ocupă cu lucrul: pămâilului, care coprinde, în mijlociu, cam 20 milioane hectare. Această întindere de pământ, lucrat, „produce anual 100.000.000.. nectolitrii de cereale: grâu, porumb şi orez; -10.000.000 hectolitrii de vin; 10.000 ;tone. de undelemn și f 
toale penlru o valoare de peste 5 miliarde lei, i - In regulă generală, în alia nordică şi în special toală valea râului Po, dela picioarele Alpilor și până: în dreptul Toscanei, stimulată de un climat cu totul favo- rabil, în contact aproape neîntrerupt cu Austria, Elveţia, Germania, F anța, locuitorii fiind mai muncilori şi mai disciplinați, sunt mai energici, mai prevăzălori, mai ca- pabili “de a:apreciă și de a aplică în cultură și în industrie meliodele cele mai. raţionale şi cele mai practice. Intreagă accaslă regiune - face impresia unei măreţe. grădini, în care ultimul petic de pământ este întrebuințat şi cullivat după cele mai noui metode de cultură. E ! „In partea. sudică a Italiei, dela Tose _Cuilorii sânt leneși, molcșiţi' de căldur aceste regiuni, şi în niare parle își pi la soare, pe coastele mării, trăindu-şi vieața înir'un dulce „ar niente” şi practicâng Camora şi Mafia. In general, 
ei sunt într”o situaţie, economică, culiurală Şi mo -ală muli 
ațioară, conaționalilor lor din Nord. Şi aceasta se răs- 

ânge. a al în pr oducţie, cât ȘI In vieaţa socială, , 
, Din, aceste Cauze, producţiile naturale sunt foarie va: 
acc tiind a pplesălură cu. clima, cu solul şi cu modul A « stalla coprinde multe reziuni ferii'e; în uncie 

ana în jos, lo- 
a ce domneşte în 
erd, limpul: lungiţi 

rucle; apoi, unt, brânză, mătase brută, - 

p
o
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provincii! se practică “un sistem foarte ingenios de utilizare — - 
al solului; în altele, procedeuri de cultură foarte înapoiate. 
„Așă că şi reparliţia culturilor este foarte variabilă dela N. 
la S. In general, trei sisteme de cultură predomină: 

1. Sistemul Lombard, în' cea. mai mare parte a Italiei 
«continentale, și constă în o cultură intensă şi savantă. 
Irigaţia este foarte bine înţeleasă; orezul, “porumbul, ce- 
xealele, grădinăriile, fructele, alternează unul cu aitele: 
fără ca cel mai mic Joc să fie pierdut. | 

2. Sistemul de terase, este aplicat dela Liguria la 
Sicilia, în lungul celor doi versanţi ai Apeninilor. Bogă- 
ţiile vegetale constau mai ales din portocali, lămâii, năs- 
linii, viţa -de vie,: arborii fructiferi de tot soiul...La: vale, 
în părţile: mai -puţin înclinate, se cultivă” cercale; “iar în 
zona superioară, câtevă păduri, islazuri pentru păşunat 
“vilele. şi stânca, aridă, domină totul. Păstorii formează ;0 “populaţie nomadă foarie întinsă, cari conduc turmele după - sezori, descinzând iarna în câmpiile joase ale. litoralului şi nu-şi revăd familia şi satul decât în primăvară. 
: 3. Sistemul culturilor districtelor mocirlbase.—Aceste -dinuturi sunt foarte numeroase pe litoral. Guvernul italian dace mari sacriticii spre a puleă uliliză aceste terenuri, împădurindu-le şi populându-le cu turme de tot soiul - de animale mari, cai, boi, bivoli. Graţie unei obișnuinţe “care, se ridică la mai multe generaţii, păstorii idin aceste - „locuri Sau aclimalizat cu acele locuri, unde bântuie frigu- rile: cele mai rele. i i. Recolla cerealelor nu este suficientă consumaţiei lo- “:cuilorilor, decât în anii cei mai: buni. Ea ieste de or- dinar inferioară la 1/10. Cu toate acestea, pământul cul-: tivat ocupă o suprafaţă de 20.000.000 hectare, adică a- proape 45%, din suprafaţa tolală a Halici; însă, îngrășă- mântul natural este prea puţin întrebuințat; cel himie - - um: arte puţin răspân:. “dite. Grâul ocupă. aproape -1.500.000 hectare; grâurile de“ 

numai, pe ici pe colo; iar mașşinele -fo 

„Neapole şi de Barlcta rivalizează cu cele mai bune din Rusia şi Franţa. Porumbul este cerealul caracteristic al "văei lui Po, el servă la hrana marii populaţii (polenta). „Se produce puţină secară, fân şi orz. In Lombardia şi Veneţia se produce mult orez, grație sistemului de irigație (7.000.000 hectolitri pentru 20.000 hectare). Cartofii, în „mică cantitate. Din contră, cultura liniei, sfeclei, fasolei, „este foarte răspândită. . 
Fructele, şi în special via. sunt foarte mult cultivate. “Viticultorii Iialici au fost împinşi la lucru prin speranţa --de a întrece producţiile Franţei în urma dezastrului filo- i-xerei, care a.bântuit acea țară. Dar ruptura relaţiunilor "comerciale dintre Franţa şi Italia, la 1887, resădirea viilor 

e
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franceze, creşterea colosală a acestui fruct în Algeria, aL 

fost atâtea loviluri aduse viliculiurei ilalicne. Pe lângă - 
aceasla se mai poale adăogă, că Italienii sunt puţin exer- 
sați şi nu ştiu să prepare aşă de bine vinul. „Cu loale a- 
cestea, producțiunea este considerabiiă (35 mi ioane hectl. 
pentru 3.5 mil. hectare, în mijlocie, pe an). Sicilia are: 
planlaţia cea mai întinsă şi cea mai productivă. Vinurile, 
de Marsala şi de Syracusa, (Sicilia), Capri -(Neapoli);.- 
Chianti (Toscana), Barolo (Piemont), Asti (Monttferant),. 
şi Val Policela (Veneţia), sunt cele mai renumite. Valoarea 
vinului produs anual se ridică la un miliard lire. Măs- 
linii aduc anual can 200—250 'milioane. In Sicilia şi Sudul 
Italiei. se produce aproape 2/3 din acest Irucl; dar sunt. 
mai bine lucraţi şi cullivaţi în Toscana şi Liguria. Unt- 
delemnul de Lucques este foarte mult apreciat: în slrăi- 
nătate. Măslinul nu trece de Rimini pe coasta 'Adrialicei; 
dar se găsește în interior chiar în. împrejurimile lacurilor: 
de Como şi Garda. E 

Portocalul, lămâiul sunt foarte abundente. Bumbacul 
şi lrestia de zachăr, ca şi ananasul se cultivă la Sud 

„ Finanţe. Comerţ. Industrie.—Bugelul general al laliei 
pe anul 1914—1915, eră trecut la venituri cu suma de 
2.813.514.072 lei, iar la cheltueli cu suma de 2.863.213.486G. 

- lei, deci cu un delicit de aproape 20 milioane lei. | 
Ministerul de răsboiu luă din acest bugel suma de 

380.997.831 lei, în bugetul ordinar, şi 88.310.513 în <re- 
dite extra-ordinare; iar marina, 258.396.528 Iei, în bugetul 
ordinar, şi 21.320.610 în credite extra-ordinare. In total, 
a fost prevăzută, deci, penlru armală suma de 7811.625.485. 
Ici, ceeace reprezintă aproape 1/, din bugetul general al statului, iar repartizat pe icap' de locuitor, aceustă cheltuială revine la suma de lei 118. Se observă, “pentru acest an, ŞI în special pentru ultimii 4 ani, ai acestei perioade de timp, mai ales de când a avut răsboiul cu Turcia, ică alia a făcut sacrificii destul de mari pentru armată, „__ Datoria publică a Italiei, până în August 1911 se ridică la suma de lei 13 miliarde, ceeace :revine pentru liecare cap de locuitor la aproape 350 lei ocupând, în această privinţă,. rangul al 19-lea: - ! 

Franţa cu peste. ... i Portugalia n Pee .. eso lei Belgia » 2 500 ” Spania » a - 480 » „Austro-Ungaria , » „460 ” "Olanda în. ” „420 7 Anglia mp1 400 7 Germania Ai 800 7 , A Grecia , ; 830 7 Italia pn 350. 7
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Bine înţeles, toate aceste: sume şi dale, sunt astăzi 
în urma unui an de răsboiu, şi faţă ide împrumuturile 
fantastice făcute de către diferitele slale, foarte mult 'spo- 
rile. Datoria publică a Italici, a crescut. în ullimul an, 
1911—1915, cu aproape 2 miliarde, Şi, desigur, că va 
mai creşte cu încă foarte mult; iar a“ celorlalie state, ce 
iau parte la răsboiu, sa îndoit şi chiar întreit. 

Comerţul făcut de Italia sc cifrează anual. cu lei'3 
miliarde 702 milioane, la import, şi cu 2 miliarde 397 
milioane lei la export, ocupânid, în această privinţă, urmă- 

„dorul loc, în slalele europene: . 
1 i : i ” i 

« 
DIPORŢ 11 EXPORT 

Anglia. .. .. . + «15.000.000.000 Anglia. ........ 12.000.000.000 
Germania e . e. e « +13.000.000.000 Germania . . 3 3 2:= 14.000.000.000 
Franţa. e « < . e + « 8000.000.000 Franţa. « . s e e . e 9.700 000.000 
Olanda . e... . e 7.500.000.000 Olanda .. . . e « + 6.500.000.000 
Belgiu e»... . . e 5.000.000.000 Rusia e e. e se 4300.000.000 
Austro-Unga aria . e + 8.800.000.000 Belgia „ . . . . e . + 4000.000.000 
alia e... . + « 3,702,000.000 | Austro- -Unpariă . . « 2.800,000.000 
Rusia ..... «se 8.200.000.000 | . Italia . . .. . . . e 2.397.000.000 

In general, Italia importă: cereale, huilă, bumbac, 
produse “chimice, lemne, mălase, piei, Inașini, lână, fier, 
aramă, instr umente, peşie, țesături de lână, și de bumbac, 
vite, cafea, mătăsuri, cauciuc, pietre preţioase, tulun, bi- 
julerii, elc.; şi exporiă: mătase brută, vinuri, brânză, con- 
serve de fructe, articole de cauciuc, piei lucrate, untdelemn 

“de măsline, lucruri în lemn, ouă, pălării, marmur „sulf, 
automobile, orez, legume, carne, animale, zinc, ete, 

In anul 1862, marina de comerț italiană coprindeă: 
57 vapoare, cu un total de 10.228 tone şi 9356 năvi cu 
pânză, cu un total de '6:13.996 tone; în :1890 coprindeă: 
626 vapoare cu 566.738 tone șși 4701 năvi cu „pânză, cu 
453.321 tone; iar în 1913: 893 vapoare cu 762.274 tone 
Şi 1695 năvi cu pânză cu 374.535 lone. 

Mişearea porlurilor italiene, în anul 1912, a fost ur 
măloarea: IN . 

Năvi intrate Italiene. . . . . . 162.325 cu 35.415.209 tone 

în porturi | streine. . . . .:. 14278 „ 21442812 , 

Năvi eşite din 
Italiene. . . . . .163.394 . 35.427.871 E 

porturi . | Streine ...... 14.277 „ 21 437329, 

- Porturile italiene, cari fac cel mai mare comerţ, sunt 
urnătoarele, în ordinea lor de valoare: Genua, i Neapoli, 
Livorno, Veneţia: și Palermo. a 

% 
%* *



51 

Indală după unire, industria începi a luă fiinţă. Pie- 
monlul: și Lombardia, fură primele provincii cari inlro- 
duseră această nouă cale de îmbogăţire: Azi, industria 
începe a prosperă aproape pe înitregul -teriloriu -ilalian. 

In 18389, există' în Italia o singură labrică „de zahăr, 
la Rieţi, azi sunt 32: | 

Țesăturile lânci, bumbacului, mălăsci; apoi industria- 
lizarea melalurgici, lrăsurile, automobilele, au luat o des- 
vollare considerabilă. 

Elcectricilatea s'a desvollat foarte mult în Italia, şi 
ajută enorm fabricile. Se socotesc uzinele cu miile, cari 
primesc energia electrică, dela marile instalaţii aşezate pe 
torenţii de apă ce coboară din Alpi sau Apenini. 

Stabilimentele melalurgice” dela Terni, sunt renumile 
şi capătă zi cu zi o desvollare şi mai mare. Porto-lerajo, 
Napole. Savona, sunt renumile. La Ausaldo, în regiunea. 
Genuci, sc: lucrează lotul ceeace este necesar armării ma- 
rilor cuirasate italiene. Șantierele Orlando, dela Livorno, 
“acelea ale societăţii Odero, ale societăţii Fial-San-Giorgio,. 
precum şi atelierele societăţii industriale: napolilane, sunt. 
remarcabile. “ 

Materiile prime, necesare acestor slabilimenle indus- 
triale, se iau mai .ales din insula Elba şi din Sardinia. 

Avereu agricolă şi industrială a Italiei este socotită 
la mai binc de 75 miliarde lei, și are tendinţe de a.creşte: 
mereu si foarle repede. 

Criminalitatea. Justiţia. Maffia. Camorra. — Odală cu 
unirea, citrele slalislicelor relative la crime, au progresat: 
foarte mult, şi aceasta este explicabil. In o ţară care intră. - 
deodată pe calca libertăţilor, adesca.rău înţeleasă, de unii. 
indivizi, şi în special de cei inculţi; în o ţară, în. care 
sentimentul religios este în descreştere, în care autoritatea: 
capului iamilici începe a îi atinsă, în care presa şi strada. 
au toală libertatea, ba chiar putinţa de a conduce des- 
linele ţării. și mai ales când presa este scrisă de semi- 
culți; o țară în care, pe nouile baze ale libertăţii, tri- 
bunalele sunt foarte indulgente, este falal ca să se des-- 
volte apucălurile rele. In afară de toale acestea, mai. 
mult sau mai puţin generic luluror stalelor noui, în Italia 
mai existi asociaţiuni criminale, cari cresc şi se desvoltă. 
cu ştiinţa publicului şi cu toleranța autorităţilor, asocia- 
țiuni criminale cari nu mai există nicăieri, şi cari deși 
sunt foarte periculoase, nu sa găsit încă mijlocul 'de a: 
scipă țara de ele până acum. Se pare că au ramificaţiuni: 
în toate straturile societăţii. Ă E 

„Aceste asociaţiuni sânt: Maffia şi Camorra. 
„Maltia în Sicilia, Camorra în Neapoli, nu diferă: între ele, decât prin amănuntele mediului în care sau
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desvoltat. Au, însă, un punct comun:--exploalarea, orga- 

mizată, a celui slab, de călre îndrăsnețul: fără nici un 

scrupul”. | „ i, = 
Locuitorii “cei mai săraci. sunt cele dintâiu victime, 

asupra cărora acești îndrăsneţi hoţi de drumul mare, 

apasă jugul lor, prin luarea unei dijme, în mod sistemalic 

şi constant din toate salariile şi beneficiile ce acești ne- 
norociţi capălă. p 

Aceasta este exploatarea slăbiciunei de către Iorţă. 

După o preumblare prin goltul de Neapole, un turist 

întrebă: pe bareagiul cu care lusese, dacă este mulțumit 

de câştigul ce a lăcul în acea zi: „Aş Îi, desigur, răspunse 
bietul om, dacă mar irebui să împart acest câştig cu 
unul de colo, ce-l vedeţi lungit pe mal, şi care mă și: 

aşteaptă”. — „De ce nu-l denunţi poliţiei?” — „Ei, dom- 

nule, dacă l-aş denunţă, el ar căpălă o lună de închisoare, 

desigur, dar pe urină el ar pune foc bărcii melc, şi eu 

aş îi expus să mor de foame cu nevasta şi copiil mei”: 

Acest mic tablou ne dă-o ideie exactă despre această 

plagă a societăţii italiene, constiluilă “le asociaţiile acestea 
criminale şi monstruoase. [oale corporaţiile plătesc a- 
ceasiă dijmă ruşinoasă. Nici viziliul elegant ce stă cu 
„carrozzella” la San Carlo, nici prostituata, ce se lârăște 
pe străzile Neapolului nu, poate să scape de nceastă rușine: 

Insuşi criminalii ordinari, cari -nu sunt înregimentați 
acestor asociaţiuni, tremură în faţa acestor lirani, pe cari, 
de altfel, îi admiră şi sunt geloşi de pulerea lor” î). 

Căi ferate.—Răţeaua drumurilor de fier italiene, nu 
datează decâi dela Unire. Inainte abiă există 1000 klm: 
de cuile ferată. Extensiunea a fost foarte repede dela 1861. 
Drumurile de fier au coniribuit a cimentă unirea între 
diferitele provincii, altă dată aşă de separale. Inginerii au 
completat opera oamenilor de stat. Dificultăţile erau mari: 
în peninsulă trebuiau trecuţi de nenumărate ori Apeninii: 
iar pentru a pune în comunicaţiune Italia cu restul Eu- 
ropci, trebuiă a străbate Alpii. Cele mai mari :obstacole, 
loiuş, 'au fost irecule, deşi mai rămâne încă mult a.se 
face. Azi rățeaua căilor ferale se ridică la 17.526 klm.; 
ocupând următorul rang, faţă de celelalte stale curopene, 
şi Înţă de suprafaţa teritoriului: ” 

1) Belgia .. . . „30.00 km. la 100 km. p. 
2) Luxemburg. . .197 po . - - 
3) Elveţia.. ... . .129 „0. - o 
4) Anglia. . . ... .128 , - - 
5) Germania. . . .125 . 2 1 o. 
6) Franţa . ... . .100 » - . i 
7) Olanda... .. . 93 v, , n. . n. ” 
8) Danemarca... . . 91 . 
9) Austria . . .. . 77 pin n n n 

  

1) Prince Giovani Borghâse.'I/Italie Moderne.
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. . . - 10) Ungaria. . .. . 6.8 km. la 100 km.p. i 

li) Italia ,. . . . 6.0 ? n n » » ! 

- 12) Suedia ,.... 3.1 „ n n. 

13) Portugalia. ... 3.1 „ 2 n » „| 
14) Spania e 80 pa Pi 
15) România . .. . 2.7 „1 1 n n» n ă 

| Răţeaua drumurilor de fier a câmpiei Italiei de Nord 
are o dispoziţie ioarte regulală şi este în «destul de com- 
pletă. 

In trăsături gener: ale, 'se “compune din o linie semi- 
circulară, care urmează conturul Apeninilor şi al Alpilor: 
în această linie dau loale lrunchiurile lraversale, dintre 
care unele permil a se lraversă, pe drumul cel mai scurt, 
câmpia Italiană, şi altele de a ieşi din această câmpie, 
traversând încingăloarea muntoasă. 

Linia semi-cireulară lrece prin Bologna- Piacenţa- -Ale- 
xandria-Turin-Milano-Breseia-Verona-Trevis- Udine; iar de 
aci trece la Triest. Liniile lransversale, care uneşte semi- 
arcul Nordic cu semi-areul Sudic, sunt: 1. Trevis-Veneţia- 
Padua-Bologna; 2. Verona-Mantua-Modena; 3. Brescia-Cre- 
mona-Piacenţa; 4.. Milano-Alexandria, Milano-Piacenţa, și 
Milano-Pavia-Voghera; iar în lungul văei lui Po, care 
uneşie loale aceste transvers ale, osle: Chioggia- “Legnano- 

SD Mantua-Cremona-Pizzighetone-Pavia-Valenza. 
SĂ doua: linie mare este linia mediteraneană, care 

pleacă idela Nice, itrece pe la Savona-Genua-Spezia- Livorno- 
Piembino- Orbetello-Civilavecchia-Roma- Pontecorpo - Na- 

-  poli-Salerna-Polenţa şi se termină în: golful de “Tar ent la 
:.. Metaponlo. 

că A treia linie principală este linia Adrialicei, care ple- 
*pând dela Bologna trece pe la Rimini- Ancona- Termoli- 
: Foggia- Bari- Brindisi şi se termină la Otranto. 

3 Inlre aceste două linii mari. sunt următoarele trans- 
versale: 1. Pisa-F lorenţa- -Bologna pe la pasul dela Por- 
cella; 2. Roma-Terni-Ancona pe la pasul de Fossalo; 3. 
Terni-Chieti: 4. Capua-Benevento-Termoli şi Benevento. 
Foggia: 5. Potenţa-loggia; 6. Otranto-Metaponto; iar de 
aci în lungul coastei, până la Reggio. Sicilia este încon- 
jurată în lungul coastelor de o cale ferată; iar Sardinia: 
esle traversată în lungul .ei dela Cagliari la “Teranova. 

Linia semi-cireulară din valea” Padului este unită. cu: 
linia medileraneaniă prin Arunchiurile: 1. Turin:Savona; 
2. Alexandria-Savona; şi 3. Alexandria-Genua. 

Ca trunchiuri exterioare suni: 1. Cunco-Ventimiglia . 
pe la pasul Tende: 2. Turin-Chambery prin Mt. Cenis; 3 Novara-Lausanne. (valea Ronului) prin Simplon; 4.: Milan- 
Lucerna prin Snt. Golhard cu anexa ci Novara-Belinzona: 

  
.
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5. Verona-Insbriick prin Brenner; 6. Udine-Vilach-IKlagen- 
furi prin Tarvis; 7. Veneţia-Triest. . SI - 

Numerile 5 şi 6 se ridică, puţin câte puţin, până la 

coama Alpilor: cele dintâiu, din conitră, traversează masivul 

muntos la partea lui centrală prin tuneluri de o lungime 

mai mare de 12 klm. şi a căror construcţie a făcut epocă 

în istoria industrială; aceea care traversează Alpii pe sub 

Muntele Simplon, are o lungime de 20 kilometri. 

Dupi cum se vede, numai trei.linii pune în comu- 

nicaţie Italia continentală: cu Italia peninsulară, ceeace 

este foarte puţin pentru a obține o concentrare rapidă a 

tuluror forțelor ilaliene, fie în “Piemont, fie în Veneţia. 

mai ales dacă. ţinem seamă! că aceste trei linii sunt simple. 

3. CONSIDERAŢIUNI MILITARE ASUPRA FRONTIERELOR ITALIEI 
e ŞI TEATRULUI DE OPERAȚIUNI. : a 

Italia, și. în special câmpia Padului, a fost odată 

teatrul pe care se hotără, prin forța armelor, neînţele- 

gerile între Francezi şi Austriaci, şi la cari Italienii nu 

crau decât niște spectatori. Astăzi, situaţia Italienilor. sa 

schimbat cu lotul; ci vor lrebui.să se apere, . singuri, | 

contra unci invazii străine, sau chiar să facă ri o invazie. eo 

în ţările „vecine. Invazia poale să vie din Franţa și Aus- S 

iria, direct; sau lrecându-se peste neutralitatea Elveţici, 7. 

să vină .şi din Germania. „ȘI _ a & II 
Italia 'are o frontieră continentală de 16410.klm., îm- ps 

părțiți asitel: - e E 

Pentru frontiera cu Franţa. . .. . . . 460 m. | = 

- „ “cu Elveţia , . .:. ... 560 „, - Ș CARUL! 
» „Austro-Ungaria ... . . 620 - > 

Total . .. 16410 Km . | Wep AY 

Frontiera. cu Franţa 

Linia de demareaţie între Ilalia şi Franţa, începe 

dela. N. de masivul muntelui: Blanc (Mt. Grapillon), şi 

merge la Mediterană, între Menton- şi Ventimiglia. Până 

Ja: Collalunga, frontiera urmează aproape linia de des- 

părţire a apelor, cu foarte mici excepțiuni. iDela Collalunga. 

însă, la Mare, frontiera este dusă pe versantul meridional, 

lăsând Franţei poziţia dela Saorge și Italiei trecătoarea 

Tende; laice dc două ori -Roya şi apoi ajunge la Mare. 

in rezimat, Italia posedă pe versantul meridional: al Al- 

pilor .Aasilimi-isvoarele câlorvă -afluienţi. ai lui Tivâec, 

ale lui Vesubia, precuni şi partea inferioară și superioară 

e



58 

a Jui Roya,—iar Franţei îi rămâne. restul celor 'dintâiu: 
cursuri de apă, precum şi centrul celui de al treilea. 

Forma învăluiloare a leriloriului francez, dă acestui 
stat, în lrăsături generale, o superioritate marcantă, asupra 
lialiei; şi accasla cu atât imai mult, cu cât superioritatea 
marinei franceze, ar permite de-a se multiplică atacurile 
asupra litoralului, şi apoi a le lace să conveargă înspre 
alea lui Po, odată cu alacurile din Alpi; adică dela micul 
St. Bernard.până la :Cadibona, şi chiar până la Genua.. 
Aceste atacuri ar puteă îi mult înlesnile prin demonstra- 
țiuni şi diversiuni pe coasta occidentală a peninsulei. 

Forma convexă, însă, a: teritoriului italian, ar per- 
mile de a se operă pe linii interioare, plecâud dela o po= 
ziție centrală; afară de aceasta, se umeninţă toate lrece-: 
rile conducând în Iranţa, cu lrupe aşezate în basinul lui 
Po; dar liniile. de operaţii, pe curi le-ar întrebuinţă Ia: 
licnii, ar Îi divergente către exterior, cu cât sar. înaintă. 
mi mult spre Franţa. Pe 
- Zona munloasă din partea Franţei este largă şi di- 
ficilă, şi deci o invazie ar găsi la liccare moment mari 
diliculiăţi naturale şi artiliciale, tără a pulcă să se des- 
Tăşoare în vederea unci acțiuni. : 

De partea Italiei, zona muntoasă este mult mai 'puţin: 
largă, compusă din văi paralele rău legate între ele, adică. 
unite numai prin căile din câmpie, şi cari sunt puţin, sau 
de loc, interzise prin obstacole ariificiale. - 

Imediat înapoia frontierei, Franţa are o linie de apă-: 
rare superior organizală în limp ce a Italici este cu totul 
mediocră. - 

Un alac pornind. din .Ilalia spre Franţa, chiar xlacă 
va reuşi în vreun. punct, nu va compromite întru nimic: 
apărarea frontierei. Regiunile laterale nu vor puleă îi în 
mod serios compromise, decât dacă sar face mari pro- 
sresc în regiunea unde atacul a reuşit. Trei linii mari de: 
invazii sunl între aceste două țări: 1. Spre provincia Haute: 
Savoie; 2. Spre provincia Dauphine, (azi: departamentele: 
Isere, Haules-Alpes şi Drome); 3. Spre Nice. 

: Fiecare din aceste linii conduce în o zonă de ope- 
rație specială, de unde legăturile cu zonele laterale se fac: 
prin treceri dificile, peste munţi înalţi, sau prin văi în- 
terzisu de forturi sau celăți.. Fiecare din aceste zone are: 
la spale Ronul, care constiluie- o barieră puternică în 
modul cum esle organizal. | Si o 
„Invazia, însă, a Ilaliei, se poate execută în condi- 

țiuni mult mai bune. Atacul profitând de numeroasele: 
d 1 Mm ura averscază Alpii, se poale prezentă în forță, 
> oile msi ala urile, ar puleă lesne să-şi ascundă 
l crioare; ȘI, ceeace este mai important, este-



că atacul. reușind, în o direcţie, ar putcă secondă —prin 
faptul convergenţei direcţiunilor,—în modul cel. mai elicace. 
atacurile îndreptate în celelalte direcțiuni, alaci ind apă- 
carea în flanc sau.în spale. -- i 

Inspre - Franţa, imediat înapoia Alpilor, sc: găseşte 
imporlanla barieră a Honului cu puternicile celăți ale 
Lionului şi 'Toulon; din contră, în italia se::găseşte ime- 
diat înapoia Alpilor, frumoasa câmpie a Padului, fără 
nici un obstacol serios, care să se opuie direct. agreso- 
rului. Râul Po, aşezat ca o săgeată, iar mu ca 0. coardă 
pe arcul Alpin, poale dă oarecare forţă ă şi solidilale miș- 
cărilor apărării, dar nu prezintă un obstacol serios şi 
poale Îi cu multă ușurință învăluit de atacurile concentrice 
cari vin din frontiera Alpină. | 

i... In rezumat, -armala franceză: dispune de mai mulle 
drumuri . pentru a pălrunde în: Ilalia, dar operațiunile 
nu pol să corespundă. decât uncii din următoarele 3 con- 
cepţiuni strategice: 

LăĂ pătrunde în Piemont prin Nord, folosindu- -se de 
drumurile Dorici-Baltea, ca în 1800; 2. A pătrunde pe la 
Sud, întrebuințând drumurile din Liguria, ca în 1796: 
3. A atacă Piemontul de front, debuşind. prin ML Cenis, 
Genevre, Argentiera sau prin pasul  Tende. 

Linia 'Tesinului, prelungită. pe dreapla Padului, prin 
defileul Stradela și: de contră fortul Muntelui Antola,: 'CON- 
stituic. singura linie de âpărare care are o oarecare .va- 
loare stralegică: în loate aceste ipoleze, fiindcă dânsa 
marchează coarda arcului ameninţat. Inapoia acestei linii 
se găscşte poziţia, sau triunghiul strategic, de mare impor- 
lanţă: Pavia- -Stradela-Pi iacenţa. Import anța acestei regiuni 
provine din: 

a) Ocupă jumătatea distanţei dela lacul Magiore. la: 
Genua. și dela periferiile Alpilor; 

b) Corespunde punclului sau zonei de într unire al 
Alpilor cu Apeninii; 

c) Esle călare pe râul Po; iar Plesenţa formează un 
puternic cap de pod; 

d). Este aşezală la egală distanţă între Muntele Viso. 
și Marea. Adriatică, şi. devine aslfel cenlrul de igravilate 
al râului Po; 

e) Nu poate Îi cvilală “decât în cazul unei invazii 
pe la Nice-Genua, căci orice allă linie cade în raza de 
acţiune a acestei regiuni; ” 

Ț) AO întoarce, necesilă: o lungă manevră cireulară,. 
şi care ar îi imposibilă. dacă mar fi acoperilă de o forţă 
destul de respectabilă, care să paralizeze facultatea ofen- 
sivă a poziţiei.
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Manevra, în orice caz, ar cere mai multe zile, de 
«care limp apărarea ar pulcă profilă. , _ | 

In drumul lor, Francezii, vor găsi în primul vând 
-o scrie de forturi de oprire, care vor puleă să „opuie 
o oarecare rezistenţă primelor încercări ale inimicului. 
Din aceste forluri, unele au şi o valoare ofensivă ca 
acela din Muntele Cenis. In linia a 2-a vor găsi vechile 
pieţe Alexandria şi Casale, cari azi nu mai au mare, va- 
loare, nefiind întărite. Apoi, primul obiectiv va fi dublul 
cap. de pod dela Piacenţa, care este întărit -cu forturi, de- 
laşate. De remarcat este că; linia delensivă 'Lesin-Slradela 
mu este înlărilă. de nici o fortificaţie. 

Frontiera cu Elveţia. 

Fronliera urmează riguros linia de despărţire a ape- 
lor, începând dela Muntele Grapillon până la Grieshorn, 
cu singura excepție “dela Simplon, unde frontiera des- 
cinde până la mijlocul văei Vedro, până la Gondo, unde 
Elveţia a construit o puternică baterie, care barează partea 
superioară a acestei văi. E 

“Dela Simplon la Umbrail, frontiera nu mai urmează 
linia de despărţire a apelor, decât pe câteva porţiuni. 
oarle scurle; ca şerpuieşte în lungul acestei linii întrun 
mod extrem de desavaniagios pentru lialia; căci dacă 
Halia se întinde în unele părţi puţin pe versantul de, 
Nord, unde are în stăpânire văile Lei şi Livagna (ambele 
ioarte puţin importante), Elveţia din conlră, alară de 

„cantonul “Tessin, care coprinde lrei mari lreceri, posedă 
încă în întregime" trecerile foarte importante ale Simplto- 
nului, Maloia şi Bernina, iar înaintea fiecării din. aceslca, 
părți de teritorii considerabile (văile Diveris, Mera şi Pos- 
chiviano), unde 'ca poale să-şi concenlreze: forţele sale dincoace de Alpi în poziţiuni loarte Lari prin natura lor. ŞI tot-așă de bune pentru: a: acoperi trecerile ca şi pentru a Susţine operaţiile ofensive contra câmpici lui Po. In acest mod, Elveţia stăpânind toate principalele treceri ale Alpilor Penini, Centrali, Retici, comandă stra- legiceşte lot versantul meridional al acesior Alpi. : Admiţând, cazul, “foarte puţin probabil, al unci lupte între Elveţia şi Italia, siluaţia strategică a Italici, în ceeace priveşte elementele geografice, ar fi dela început com- promisă. Primul obiceliv:al armatei italiene ar fi, desigur, ocuparea întregului versant meridional până la creastă, nu numai pentru a-și face o barieră a Pi 1 lace i deiensivă penlru a împiedică coloanele inimice de a debuşă şi de a se în- - 

. > ;
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truni, dar încă pentru a aveă mijlocul de a încercă o-: 
fensiva pe celalt versant. 

Cantonul 'Fessin, mare intrând, aproape în. mijlocul 
frontului stralegic italo-elveţie, este centrul de. gravilale: 
în jurul căruia se învârtesc toate. operaţiile întregului front... 
EL constiluie un fel de vastă și solidă piaţă de arme;. 
dincoace de Alpi, şi care asigură Elveţiei posesiunea SI. 
Gothardului şi a marilor văi a Alpilor centrali; în acelaş: 
limp, el oferă spaţiul necesar înlrunirei unei armale in-- 
regi la limita câmpiei Lombarde. ! 

Marea importanţă, însă, a cantonului Tessin, provine- 
şi din cooperaţia debuşeurilor laterale, a Simplonului și. . 
a Alpilor Relici. Ca obiectiv, însă, al armatei italiene, acest 
canton are desavanlajul de a-puleă fi învăluit dela Gries-- 
horn la Splugen, și va puteă fi asttel atacat pe la Vest,. 
Sud și Est, pornind dela 'Toce, câmpia Milanesă şi Adda 
superioară. 

_ Analizând, în mod izolat, acest intrând al Ilveţiei,. 
se vede că cl nu bprezinlă acea tărie: necesară unei re- 
zistenţe îndărătnice şi succesive, mai ales având în wedere- 
superioritatea mijloacelor ofensive ale Italiei. Bellizona. 
esie primul obiectiv al armatei italiene. Acest punct ocupat, 
apărarea va fi forţată să se retragă pe văile superioare, 
şi, în acest caz, forțele nu vor mai găsi spaţiul necesar: 
desfăşurării; massa principală ar [i Iorţată a se relrage: 
dincolo de creastă. Considerând, însă, acţiunea - Simplo- 
nului, de unde se ameninţă îlancul şi spatele liniei de: 
operaţie, dinspre. Vest, o condiţie esenţială, penlru ca. 
ofensiva să nu fie jenală în operaţiile sale, teste ca ca. 
să. fie apărală sulicienl contra. oricărui alace ce ar veni 
din această parle. Acelaş lucru se poale zice şi despre- 
ofensiva care ar porni de pe Adda superioară şi ar Îi 
îndreptată înspre Misoco şi Belinzona prin debuşeurile: 
văei Bregaglia.. ii | 

alia are, însă, un intrând înspre Elveţia, cu totul! 
în. avantajul Italici; el şe deschide între isvoarele Addei, 
Poschiavinei, Innului şi Spoll şi culege toate isvoarele și 
șanțurile care-i sosesc printre muiţii înalţi, văi adânci și. . 
defileuri ușor de apărât. In cazul unei lupte între Italia 
şi Elveţia, dacă, mai ales, nu ar aveă a se teme de a- 

mestecul Austriei, Italia ar puteă operă pe flancurile şi. 

spatele Poschiavinei şi Berninci, şi chiar ale Maloia. 
"Neutralilatea teritoriului Elveţiei -este,  penlru- Italia;. 

de cea mai mare importanţă, şi se poale consideră ca 

un mare avantaj din punct de vedere. imilitar, mai ales- 

m îpoleza complicaţiunilor posibile cu Franţa, sau cu 

Germania. 3
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Cu privire la Germania, ca împiedică. orice contact 
între aceste două stale şi interceptează liniile de operaţii 
pe Rinul de sus şi Rcuss. - , 
Cu privire la Franţa, ea închide valea Ronului su- 

„perior şi împiedică această pulere de a învălui complet 
alea superioară a lui Po.. | » 

Cu privire la contlagraţiunea actuală, neutralitatea 
Elveţiei este tot aşă de binevenită pentru Italia, 'ca şi 
pentru Germania. Ofensiva ilaliană înspre Est, are llancul 

„stâng şi spatele acoperii, pe o mare întindere, prin a- 
ceastă neutralitate. “Lol aşă şi flancul stâng al armatei 
germane, ce operează conlra Franţei, este, pentru câlvă 
timp, apărat iarăș. prin această nculralitaie. 

frontiera cu Austro-Ungaria. - 

„Se. vede, din: traseul frontierei de “delimitare între. 
Imperiul Austro-Uihgar și Italia, (inie a cărui desfăşurare, 
cum am spus-o. dejă, este de 620 klm., aproape), că Im- 
periul Austro-Ungar ocupă, în această parte a Alpilor, nu 
numai tot Adigele superior. și întreaga vale a lui Isonzo. 
dar încă şi principalele debuşeuri ale ante-lanţului sudice 
alpin, care închide Adigele superior, şi ale Alpilor Car- nici. Austro-Ungaria are debuşeurile asigurale şi facul- talea ofensivă contra Ialiei mult crescută, lără să se poală zice. acelaș lucru, măcar în parle, despre Ilalia. 

Această circumslanţă, adăugată la aceea mult mai “importantă a formei învăluiloare generale a frontierei cu raport la Veneţia, precum şi acelea ale marilor obslacole „naturale şi artificiale, care acoperă restul intrândului 'Ti- rolien. dă Austriei, faţă de Italia, un caracter din cele mal amenințătoare. 
„ Olensiva austriacă, fie că ca se va pronunţă prin: valea . Isonzului, care esie cea mai bună, fic că se va îndreptă prin 'Eyrol, care, însă, nu permite desfășurarea unor mari masse, fie, în sfârşit, că se va destășură si- multaneu, cum este chiar probabil, pe ambele direcţiuni alegând ca linie „principală de invazie ce: a 'Isonzului. poale să se desfășoare în toată siguranţa, lără a se leme de comunicațiile cu. restul țării, „- Ofensiva va întâlni succesiv marile căi laler DN — Zu. , 
1) Sistemul a'pin se compune din un l-nţ principal central şi din două antelanțuri — sudic şi nordic — cari sunt aproape paralele Fron- tiera petarală ar fi: marea linie de despăvtire a apelor adică crestele an'ui principal; în - realitate este dusă pejlini ică . tului 

sudic 
pejlinia sudică a antelanţului 

ale cari 

m
a
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leagă direcţiile principale, permiţând astfel a se..stabili 
acordul necesar între dilerilele masse pentru a converge 
asupra aceluiaș puncl. . 
X Dacă se observă lorma frontierei Italo-Austri iacă, se 

vede că ca se prezinlă ca un S culcat. [iat rai Bucla 
«dela Vest reprezintă. masivul Trentinului; iar aceea dinspre 
Est - constiluie câmpia italiană între 'Trentin - şi Isonzo. 

Frontiera austro-ilaliană se poate împrți în trei sec- 
țiuni: 1. Trentinul; 2. Carintia; 3. Friul. 
- Trenlinul este, în mare parle, formal de valea Adi- 
gelui, dominată în ambele părți, de. munţi înalți, şi foarte. 
greu de trecut. 

Intre Elveţia şi Lacul de Garda, frontiera nu “poale fi 
trecută, decât numai prin trei pasuri: Stelvio, la o alli- 
tudine "de '2.700 m., Zonale, la 1.784 m., şi Giudicario, 
care, dela lacul: Ido 0, are o ăltitădine de ;100. m. Această 
din urmă cale este singura, din regiunea dela V. de L. 

“ale Garda. care poale fi urmată de forţe mai însemnate. 
-La Est de Adije, frontiera este închisă de ramilici iunile 
Munţilor Dolomilici cari, deşi au mai multe trecători, 
toate, însă, sunt. puţin practicabile. Cea mai bună tre- 
cere din loate, din această regiune, este în apropierea 
Munţilor” Lessini, chiar pe unde intră calea ferată: în 
trecătoarea Sugara. Valea Adijelui constituie. adevărala 
poartă a 'Trenlinului, și de accea Austriacii au barat-o 
prin puternicile întărituri. ale “rentei. “ 
„* “  Carintia.—Aci frontiera este închisă de Munţii Car- 
inici; trecălorile sunt foarte rare. Calea ferată dela Udine 
la Viena. şi care laic frontiera la Ponteba, urmează o, 
“vale foarte îngustă, și” de accea nu ar piuteă constitui. o 
linie de invazic mare. Această cale este, însă, dublată de 
trecătoarea Tarvis, care întoarce toate întăriturile dela 
Malborghelto. Amândouă pătrund apoi, la: Villach, care 
constituie un prim obiectiv pentru armata italiană, 

Friul constituie, în general, partea cea mai accesibilă 
şi cu atât mai accesibilă, cu cât se merge mai spre Sud, 
afară de Karst. In partea dinspre N înlre Tarvis şi 
“Tolmino, înălțimile minime sunt de 1.700 m.; în dreptul 
localităţii Udine, înălțimile scad la 7-—800 în. în fața lo- 
calităţii Gorilz este aproape plană; apoi până la Triest, 
“se intră în regiunea aridă a Karst-ului. 

In lungul coastei urmează șoseaua Venecţia-Tiiest. 
Austria” cu partea cornivexă, fintrândul, Tyrolului), se- 

;pară Lombardia de Veneţia, împiedică raporturile directe 
- între regiunile septentrionale şi, prin urinare, rupe parţial 
„acordul “între ele. Cu partea oceidontală a părlii COnNvexc. 
"ea ameninţă Lombardia. de Nord şi poate astiel învălui
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toată porţiunea septentrională, în limp ce, cu partea :meri- 
dională a.-intrândului, amenință a separă complel cele: 
două provincii, Lombardia şi Veneţia. E: 
„Cu partea concavă, Auslria înconjoară întreg lerenul: 
de pe malul stâng al Adigelui, şi are posibilitatea de, 
a-l atacă pe.la Est, Nord şi Vest, şi de au face, asitel., 
orice apărare imposibilă, atât timp cât Italia nu-şi va 
apără. principalele treceri .cu celăţi puternice. O contra- 
oiensivă italiană îndreptată cu. o flotă puternică înspre: 
Triest ar puleă, până la oarecare punct, contrabalansă 
acea ofensivă austriacă, N 

Din această consideraţie se verde, că dacă Austria a 
pierdut Vencţia şi Friul, din punct de vedere militar, însă; 
ca a rămas oarecum slăpână pe această regiune. Acel in- 
trând al Tyrolului permile a se înloarce loate liniile de: 
apărare din această parte; -aşă că abia Adigele interior: 
ar pulteă fi considerat ca prima linie de apărarea Ita- lienilor, contra unei invazii ce ar veni: dinspre Est. . 

După forțarea liniei Adigelui,: apărarea va lrebui să 
se retragă înapoia lui Po,-atrăgând către sine pe inimic, 
sau ameninţându-i flancul stâng, dacă ar voi să înainteze 
spre Milano. | 

Regiunea până la Pavia-Slradela-Plesenţa, este şi în acest caz, proprie a servi drept bază operațiunilor, fie: ofensive, fie defensive ale Italienilor contra unui inimic 
ce ar veni dinspre Veneţia. . 
„. Cadrilalerul venețian, cel atât de repulat în răsboaiele trecute, și-a schimbal mult fisionomia. | 

Inainte, Austriacii considerau Verona ca principalul punct de unde puteau luă ofensiva înspre Ilalia. Această celale. aşezată la ârtul unghiului format de. cele «două mari comunicaţii cari veniau din interiorul Imperiului, și călare pe Adige, permileă. de a se operă ofensiv, având ca linie de relragere, fie Tirolul, fie Veneţia orien- lată. fără teamă de a se vedeă tăiați dela această bază în echer. Verona eră, dar, pentru ci, centrul sistemului fortifical al cadrilaterului; iar Peschiera, Mantua, Legnano- şi Rovigo, erau posturi înaintate. Debuşceurile Tortiticate: 
dela Pasltrengo și Rivoli asigurând debuşarea 'din Tyrol contribuiă a mări valoarea ofensivă sau defensivă-Oten.. sivă a Veroni. | | | Aslăzi sau schimbat rolurile. Centrul sistemului de- fensiv a trecut dela Adige la Po; Mantua și Verona şi-au schimbat rolurile. Mantua, unită cu Serraglio, a devenit punclul cel mai principal al liniei Po: şi marele pivot 
al tuturor. operațiunilor. carl. Se vor. sprijini. pe acest flu- viu; Peschiera, Legnano și Boara (unde eră Rovigo), au conservat vechile lor funcţii de posturi înaintate. ? |
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După pierder ea Adigelui, Mincio şi Peschiera, Mau=; 
tua, Borgolorle şi Bologna, constituie o a doua linie de; 
rezistenţă. Apoi, regiunea Pavia-Stradela- Plesenţa va per- 
mite manevra pe ambele maluri ale lui “Po o; iar Bologna; 
şi Apeninul Toscan, va constilui o nouă linie de apărare: 
pentru Ilalia peninsulară. 

Acum, dacă se va consideră aceaslă frontieră din. 
punct de vedere al ofensivei italiene, pulem rezumă: 

Orice atac contra părței convexe ar. expune, Ilancurile: 
şi spatele către partea concavă, Așă că, orice alac, înspre. 
Tyrolul oriental, sar expune alacurilor : venile dela 1sonzo, 
şi Alpii Carnici, şi reciprocamenic, orice atac contra lui: 
Isonzo va fi compromis prin înainlările din 'Tyrol. : 

Atacul îndreptat contra frontului occidenial. Tyrolian, -. 
nu este întru nimic compromis, dar are desavantajul Că. 
se începe.prea deparle de obicelivul principal; (drumul 
Hoverelo -Trenta-Brenner), şi înlâlneşte în drumul său o. 
largă zonă munloasă, a cărei dificultate de ao străbate. 
esle mărilă şi prin uvrajele cari o apără. 

Cele două mari direcţiuni ale Tyrolului şi Friului- 
vor îi liniile cari vor trebui urmate, în 'cazul unei: ofen- 
sive italiene în: monarhia Austro-Ungară. Aceste două linii: 
convergenle înspre Adda, venind din Austria, sunt falal- 
menle divergenic în sens opus; şi afară de aceasta, sunt 
separate de un lanţ de munţi, foarte înalţi, cu totul 
proape, impraclicabili trupelor.. .. . 

Pentru a puteă reuşi. ofensiva, este necesar ca Italia, 
dela început, să ocupe Tyrolul, nu în scopul de a operă. 
pe două linii de operaţii divergente, dar pentru a alege în 
urmă pe accea care va trebui a Ti cea: principală şi să 
rămână secondară cealallă. . 

Comparând înlre cele cele două linii de invazii, se pare 
că linia Isonzo-Tarvis (lcatrul Savei. şi Dravei superioare), 
va oteri -oarecari şanse de mari rezultate sir alegice, căci. 
ea conduce deodată la două obiective principale ale Im- 
periului, Viena și Budapesta, adică în inima sa strategică. 
Ea străbate o regiune mai puţin strâmtă, mai puţin să- 
racă şi cu mai puține diticultăţi lopografice.. Ea are în- 
nainteu ei, şi pe laturi, numeroase comunicaţii, cari permit 
de a dă o mare desvoliare combinaţiunilor siralegice; ca 

ar puleă să se înlindă până la Goltul Trieste şi Quariiero. 
şi a căulă acolo puncle de sprijin serioase. (Flota si: 
populaţia). Alpii Retici și Norici fiind păziţi; faneurile. 
linici de operaţie şi legăturile cu baza lor :vor fi asi- 
gurale. | 

Din contr ă, linia Ty rolului lraverseazăi o regiune din. 

cele mai escarpate şi sărace. [Ea sar pulcă zice că conslă. 
3. _
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din o singură cale, aceea a Innului. Obligă ofensiva de 

a descrie un mare arc, pentru a ajunge la Viena; merge 

pe lângă frontiera germană şi cere neapărat, din partea 

acesteia. o neulralilate absolută. Ea va întâlni în calea 

sa o succesiune de obstacole topogralice considerabile. _ 

"Faţă de aceste consideraţiuni, se poate presupune că. 

Italienii vor operă în modul următor: 
Armala Italiană își va lace desfăşurarea siralegică 

pe întreaga frontieră, cu aripa stângă înspre Tyrol, centrul 
în fața Alpilor Carnici, şi dreapla în riul. Massa lor- 
ţelor va îi în Friul. Dacă armata italiană sa constituit în 
cinci armate, cum arătă „Le pays de France”, apoi cre- 
dem că cle vor fi distribuite: O armată în faţa Trenti- 
nului, o armată în fața Alpilor Carnici şi trei armate 
îață de Isonzo. Majoritatea trupelor,. poate 2/3, alpine, 
vor fi întrebuințate în 'Trentin. Ofensiva italiană poale să 
îmbrace urmăloarea formă: Ofensivă pulernică cu ambele 
aripi, şi o. ofensivă mult rezervată la centru. , 

- Olensiva în Trenlin este necesară, atât din punct de 
vedere strategic, cât.şi polilic. Din punct de vedere stra- 
tegic, pentru a împiedică orice olensivă austriacă din 
această parte, care ar puteă lovi în spate armata ilaliană 
ce operează în faţa Isonzului. Italienii trebuie să ocupe 
solid, dela început, toale trecătorile şi crestele dominante 
şi să interzică, în mod absolut, orice încercare de înain- 
tare inimică înspre Sud. Din punct de vedere politic, 
fiindcă este în majoritate locuit de italieni, şi formează 
primul punct al irredentei. | 

Oiensiva în contra Trentinului sar puteă pronunţă 
deodulă pe la Vest de lacul Garda, pe la Sud în lungul 
'Adijelui, și pe la Est. După ocuparea Trentinului, este 
de presupus că ilalienii vor stă în defensivă, pentru a re- 
zistă. încercărilor inimice de a reluă ceeace au pierdut. 
La centru, încercările ofensivei italiene vor fi foarte re. 
duse, La aripa dreaptă, Italienii, de sigur că vor profită de căile ferate ce au în această regiune, și își vor con- „cenlră forţe superioare, pentru a încercă o ofensivă pu- ternică, care să le deă, dela început, rezultate mari. 

, Oricum Sar privi cesliunea, un lucru este sigur: pu- terile centrale vor trebui să lrimită contra Italienilor forţe destul de mari, pentru a li“se putcă opune cu oarecare 
şanse, adică cel puţin 5-—600.000 de oameni.. Aceste torte: deci, nu vor pulcă îi întrebuințate pe teatrele d A 
rație îrancez sau rus. şi deci itui n Ge pe Adei > ȘI deci constituiesc un avantaj ne- 
prețuit pentru marea alianță. Dacă vor fi trimise, “forţe 
nea ieb desigur că Italienii, cu toate dificultăţile lere-! 
Buterilor cenbiali Anzi cari vor deranjă mult planurile
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Coastele Italiei 

Coastele lIlalici pot fi împărţile în următoarele 4 
secţiuni: ! 

1. Dela. Vintimillia la capul Piombino şi ins. (Elba, 
formând coastele Mării Liguriei, total 3140 klm.; 

2. Deln Piombino la Messina, formând: coastele Mării 
"Tyrenieană, cu o desfășurare de 1.190 klm.; 

3. Dela strâmtoarea Messina la Santa Maria de Leuca, 
:sau, coastele Mării loniene, total 700 klm.; 

4. Dela Sanla Maria de Leuca la gurile Isonzului, 
„formând coastele Adrialicci şi Golful Veneţian,. cu o tdes- 
xoltare de 1200 klm.. 

Secția 1: Marea Liguriei.—Această coastă formează 
un mare arc, convex la: N. şi N.-E., care pătrunde în 
Italia peninsulară și cea continentală, și care este îm- 
părţilă în două părţi prin natura'diferită a coaştelor: a) 
dela Vintimillia la Spezia; şi b) de aci la Piombino. 

Prima parte descrie un are mare. în vâriul căruia 
se află Genua. Acest arc este încadrat de lanţul stâacos 
şi abrupi al Alpilor [Maritimi și Apeninilor Ligurieni; el 
„are o desvoltare de 300 klm. şi o săgeată de 70 klm. 

Drumul Cornişei şi calea ferată Genua-Nice, merge în 
lungul coastei, urmându-i marginea şi toate sinuosilăţile. 
Calea ferati trece prin numeroase tunele. - 

"O debareare înspre Genua apropie numai la 80 klm. 
„adversarul de câmpia Padului. Un iinimic care sar sprijini 
pe Ron (Franţa), şi ar fi şi stăpân pe 'Marea Liguriei, 
acest goli îi va formă: o 'mare linie de operaţie, concurând 
cu aceia a Cornișei și ar puteă întoarce toată apărarea 
frontală a Piemontului. -Genua și Spezia sunt cele. două 
mari obiective.. - - 

A doua porţiune a Mării Liguriei pleacă dela Spezia 
la Piombino. Partea: caracteristică a acestei părţi este că 
formează o serie aproape continuă de plaje, multe !din. 
ele chiar bălloase și merge astiel până la Piombino, unde 
se ridică. la vreo 200 m. deasupra Mării. Plaja. Viarr=ggio 
:se semnalează ca bună pentru o debarcare. 

Livorno şi Viaregio sunt principalele porturi. Porto-: 
“ferajo, în insula Elba, constituie împreună cu Spezia, un 
“solid punct de sprijin pentru operaţiile defensive ale flotei. 

In general, o flotă stăpână pe Marea Liguriei ame-: 
minţă deodată și bazinul lui Po: şi al: Arnului, putând: 
“face debarcări, fie în o direcţie, fie în alta. 'Totuș, a- 
-ceastă formă inlrândă permite îlotei de a atacă, având 
-ca puncle de sprijin: Vado, Genua, Spezia, Livorno, Elba.
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Sechunea a II-a: Coasta Mării Tyreniană. — Dela- 
Piombino la capul Argentero, coasta împreună cu in- 

sulele Giglio şi Elba formează un fel de celale, care ar: 

„fi cu greu de pălruns, mai ales dacă la strâmtoarea Bo-: 
niface (Aădeilena), sar stabili o pulernică stațiune na- 
vală. Aceasta ar „permile o. uşoară debarcare, dacă tar: 
fi apărată cum sa zis mai sus. 

Delu capul Argentero coasta devine joasă şi băltoasă;: 
numai la Cevitavechia este puţin accidentală. , . 

Câmpie gurei Tibrului şi împrejurimile Tomei, nu 
permit o apropiere de coastă, de oarece în lungul ci. 
se găsesc numeroase bancuri de nisip. .Gurile Tibrului 
şi capul Circello închide o porțiune de coastă care este: 

"cu totul improprie debarcărilor de trupe, coasta iiinul 
joast, păduroasă şi mlăştinoasă, şi lipsilă de orice mare: 
comunicaţie către interior. a 

In această regiune Civilavechia prezintă punctul stra-. 
tegic important, căci acest punct, uşor de atins, este con-- 
siderui ca portul Romei. | 

- Dela capul Circello, coasta constă din nenumărate»: 
plaje uşor înclinate, şi cari permit o lesnicioasă 'debar-- 
care în special, la gurile Garigliano, Volturne şi goltul 
Neapole. In întreaga această regiune, apărarea va avea. 
mult de lucru -contra unui: inimic hotărît. Neapole ar- 
tormă aci primul obiecliv al trupelor debareale. Dacă. 
insula Ischia ar [i înlărită-cu forliticaţii solide ar formă 
cheia acestei porţiuni din. coastă, mai ales dacă Sar sta-- 
bili aci şi o puternică staţiune navală. | | | 

Coasla până la Policastro este nesănătoasă, în ge- 
ncral sălbatecă; o, debareare în această parte este foarle- 
dificilă, mai ales în regiunea râului Sele. 

 Policastro, însă, oleră_un punct solid de sprijin: 
Plaja golfului Sainte Euphemie are o adevărată înmm-. 

portanță militară, locală însă, pentru peninsula Calabria: 
ca oleră o câmpie destul de înlinsă pentru destășurarea: 
forţelor. debarcate, precum! şi comunicaţii lesnicioase. 

Litoralul dela Gioja şi Rigio este de o mare impor-- 
lanţă, căci are “raporturi direcle cu Sicilia. | ” Sec[iuned a I-a: Coasiele Mării loniene. — Coasta. acestei mări formează două mari. golfuri, Squillace şi. Tarente.. Dela “Reggio la gurile râului Crai, coasta este, în general, muntoasă, stâncoasă, şi. abiă lasă, pe lângă . coastă, drumul pentru calea ferată. Este o coastă cu totul Improprie oricărui alac important. Gura lui Crati este: plană, dar băltoasă, mai ales în timpul ploilor. 

Intre Crati şi. Rocca Imperiale, coasta este strâmtă escarpală şi străbătută de torente. ! « Tarente formează cheia acestei regiuni. Ocuparea lui:
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:ar dă inimicului avantaje stralegice imporlanle, căci în 

„afară de o radă mare şi sigură, cl formează şi un nod 

principal de comunicaţii. Ia 
| Un inimic, stăpân pe golful de Tarenle, are 'posibi- 

lilalea de a întoarce apărarea coastelor meridionale ale 

„Mărilor: 'Pyreniană şi Adriatică. - 

Secțiunea a IV-a: Coastele Mării Adrialice.—Coasla 

până la Brindisi, este stâncoasă, apoi joasă şi chiar mlăş- 

tinoasă, până la Mautredonia; în jurul lui Gargano ca 

«este stâncoasă și peste tot inaccesibilă; de aci până lat 

Rimini natura: sa este variabilă, dar mai mult stâncoasă. 
“Toale oraşele de pe coastă au rade şi porturi; cele mai. 

importante sunt Brindisi şi Ancona. - 

__ Acesta din urmă, împreună cu Veneţia, prolege |i- 

toralul septentrional al coastei Mării Adrialice. Calea le- 

rată a litoralului, urmează coasla şi: este astfel expusă 
„lunurilor unei flote inimice. Sa 

Dela Rimini la Isonzo, aproape pe toată lungimea 
Marea este separată de uscat prin o zonă de lacuri -Ci, 

în valea Comacchio între gurile lui Po. 
Laguna Vene 

7 şi 1] Klm. : 
__„ Numeroase bancuri de nisip alb şi: păduroase, se ri- 
dică între Mare şi lagune. Numai intervalul dintre aceste 
“insule, drumuri strâmte şi întortochiale, constiluiesc sin- 
gurele treceri penlru a ajunge la lagune. o 

Canalurile, având maximum:5 m. adâncim6, cer lu- 
crări conlinue pentru a puleă fi utilizate în navigaţie. 
“Toale aceste consideraţii, arată în destul de bine cât de: 
puţin are a se teme, această parle a coastei, de o debar- 
care serioasă. 

Veneţia constituie cheia; iar 'din întreaga coaslă a 
Adrialicei, constituie punctul strategic cel mai important. 
Ea rămâne veşnic în flancul unui atac venit dinspre Piave 
-și îndrepta înspre Verona, Legnano sau Lavigo, Ferare. 

| 3. PREGĂTIREA MILITARĂ A ITALIEI 

| ARMATA DE USCAT . 

“Recrutarea ; contigentul anual şi împărțirea lui; durata 

| “şi condiţiunile: serviciului militar. - 

Iu conformitate cu legea recrutării din 24 Decemvrie 
pentru 1911, serviciul militar este personal. şi obligalor . 

ână la 39 toți cetăţenii, dela vârsta de 20 ani împliniţi, D 

ani, adică 19 ani de serviciu militar. 

:s1 lagune. Aceste lagune aling cea mâi mare idesvollare 

țici: are o întindere care variază între



  

Această durată de serviciu militar se împarte în lref părţi: 

. 2 ani sub arme; 
1) Armata activă a 

-6 ani în concediu nelimitat ; 2) Miliția mobilă 4 ani 
3) Miliția teritorială . 7 ani 

- Total 19 ani 

Ialia are o -populaţie de 35 milioane locuitori, jar contingentul înscrişilor în fiecare an este, în mijlociu, de: 920.000 tineri. i 
Acest contingent anual se împarle în două mari grupe: 1. Cei buni pentru serviciul militar; 2. -Cei sari nu au. această caliiaie,. 
Primul grup, se împarte şi el în trei calegorii: „_ "Prima categorie este chemată: să facă serviciul mililar- iniegral; a doua calegorie este chemală. să facă servi= ciul militar, bucurându-se de oarecari reduceri; iar a lreia calegorie este- lăsată în concediu nelimilat. 
Aşă, avem): .: | | 

1. Categorie. . . 160.000 
. 2. Categorie (buni I.Buni pentru servi- | dar nechemaţi. 30.000. - ciul milit, 210.000 ] 3, Categorie în 

concediu (susţi- 
nătorii famil.) . 30.000: 

  

D iasa inseri ' | Reformaţi, , . . 110.000 II Nu sunt buni pen- | Amânaţi «e + + 120.000 tru serviciul 1 Nesupuşi . . .. 50.00. militar 300.000 | Bscluşi . „2 20.000, 
„Total. . „520.000; 

Ă, — Armata activă 

Ă Intregul grup I-iu constituie contingentul încorporabilz iar din acest grup: prima categorie este chemală a face: serviciul militar activ şi constituie contingentul încorporat: ANA 
_ Aceşti, lineri fac serviciul militar doi ani, putând ti incorporaţi, după cerere, cu lrei luni înainte de chemarea clasei lor, şi deci, -pulând fi liberaţi cu trei luni înainle: de termenul aceleiaș clase. , , Tinerii cu o. insirucție superioară, precum şi aceia: cari plălesc o taxă fixă anuală lde 1.500—2.000 lei. pot 

    

1) Cifre aproximative pe 'anu! 1911, luate du ă me principales puissancest, . ! pă „Les armees des:
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face numai un an sub drapel. Aceștia, în genere, sunt 
angajaţii voluntari de un an. 

Ministerul de răsboiu are iacultalea de a dă drumul 
în concediu la un oarecare număr din aceşti tineri, ai 
categoriei l-ia, pentru economii bugetare, ținând seamă 
de numărul sorțului. Aceşti. tineri, însă, lrebuie să ieă 
parte la instrucţia calegorici a 2-a, iar anul următor con- 
cediului, să ică parte la o perioadă de înstrucţie. 

Categoria a 2-a, buni dar ncîncorporaţi, lrebuie să 
tacă cel puţin 2—6 uni serviciul militar -în limpul când 
clasa lor se află sub drapel. Această chemare se poate 
face sau odată, pentru înlreaga durală de serviciu,: sau în 
porțiuni de Limp, cari să lolalizeze cel mult şase “uni, 

Calegoria a 3-a, în limp de pace sunt consideraţi ca 
în concediu nelimitat, pulâud îi chemaţi. sub drapel pentru 
insirucţie un anumit limp, asemenea în perioade, când! 
clasa lor se află sub drapel. 

Tinerii cari fac serviciul militar în cavalerie.pot trece 
un frate mai mic direct în categoria a 2-a, dacă fac un 
an în plus serviciul activ, A 

După împlinirea serviciului militar de doi ani, toţi 
tinerii trec în „concediu nelimitat; pentru 0. durată de 
șase ani. 

In tot acest timp, ci sunt la dispoziţia ministerului 
de răsboiu. 

""B, — Miliția mobilă 

Toţi linerii cari au făcut serviciul mililar în armata 
activă,—sub arme şi în concediu, l-ia şi a 2-a categoric,— 
sunt trecuţi în miliția mobilă, sentru palru ani, adică 
până în al doisprezecelea an împlinit al serviciului mi- 
litar. 

Pentru întreţinerea instrucției lor, sunt chemaţi la 
perioade de concentrare, în aceleași condiţii ca și oamenii 
din „concediu nelimitat” 

Concentrările, pentru instrucție, - ale miliției mobile, 
abiă din anul 1910 au' început să fie reale. In acel an 
au fost concentrați pentru prima dată peste 100.000 ide 
milițieni pentru roimprospiitare a cunoştinţelor imililare. 
Apoi, în fiecare an următor, sa continuat chiar cu mai 
multă scrupulozitate, așă că se poale spune că cele patru 
contingente de miliţie mobilă sunt azi destul de bine in- 
struite. In perioada 1 Septembrie 19114-—1 Aprilie 1915, 
au fost concentrați pentru instrucţie, peste 1.500.000 de 
lineri din concediu şi miliți a mobilă.



C.— Miliția teritorială 

In această categorie „intră. toți oamenii din miliția 
mobilă, precum şi loţi oamenii din calegoria a 3-a, cari 
sunt lrecuţi direct în miliția teritorială, lără a mai trece 
prin miliția mobilă. Ea durează 7 ani, pâuă la vârsta 
de 39 ani. | 

Toţ oamenii cari aparţin miliției leritoriale pol îi 
chemaţi una sau mai multe perioade de instrucţie, cu o 
durală care să nu treacă de 30 zile, pentru 1 ani: 

Bă 
“t

e Ei 

, Discuţia bugetului ministerului de răsboiu,  penlru 
anul 1913—1914, făcută în Camera deputaţilor, în luna 
Marlie 1913, a scos la lumină date toarte'interesanle, asu- 
pra siluaţiei militare italiene. 

Întreaga discuţie, de alliei, aveă drepl bază urmă- 
“toarea premiză: „Italia trebuie să-și păstreze cu orice 
preţ locul ce-l ocupă în concertul curopean”. 

Generalul Spingardi, ministrul de răsboiu. de alunci. . 
spuncă, între altele, făcând aluzie la numeroasele înlăriri 
făcule la frontieră, că uşile casei sunt aproape închise. 

Toale aceste pregătiri, însă, erau, penlru un moment, 
cu un caracter defensiv faţă 'de ţările dela Nord: Franta, 
Elveţia şi Austro-Ungaria, şi mai ales aceasta din urmă, 

„deşi eră aliată oficială a ci. 
In timpul acelor discuţii, sa arătat, între altele, ur- 

măloarele: 
a) Inlocuirea artileriei de bronz 'de calibru 87, este 

pe punctul a fi înlocuită prin tunul 75, Mad. 1906, Krupp, 
cu tragere repede şi cu afetul diformabil; iar accia de 
75, „cu “atelul „rigid şi cu sapa de călcâiu, a începul să 
fie înlocuită prin materialul Deport, (se va vedeă la ma- 
terialul de artilerie); o 

b) Efectivele bugetare ce au fost până în acel an, 
(1911—1912), trebuie sporite. Aşă, înainle de 1912, etec- 
tivul bugetar. eră aproape 200.000 oameni; pentru 1912, din QăuZa răshoiului cu Turcia, a fosl sporit până la 250. oameni: lar penlru anii următori, dela 1913 în- poate, sa simţit mevoia ca acest eleciiv. bugelar să mai i că spori „mai ales că luptele din - Tripolitania cereau 
dece pa CRED de..50.000 oameni, Sa hotărit, 
e CE er ui ugola „Să je Sporit la 300.000 oameni; 
fel: Miniite a cas AY primă “ orința acestui spor asl- cel: pAinist Săi i A mai grabnic măsurile necesare 

i i sertar si le aşă sporit, încât să alingă li-
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imita ce ar. corespunde lrebuințelor vilale ale naţiunei, 

pe cari nouile timpuri în cari lrăim şi poziţia la care 

Sa ridicat” Lalia, le impune”; a , 

c) Necesitatea ca amânaţii, cari până: la acea dală, 

făceau -numai un an „când erau luaţi în armală,: să: faci 

„şi ci tot doi ani, ca toţi tinerii din l-ia categorie. -AMi- 

nistrul, în susţinerea acestui puncl, ziccă, între altele: 

„Când întreg contingentul dat categoriei l-ia, va face doi 

:ani serviciul activ sub arme, forța întregii clase respective 

:se va păstră la aceeaş înălțime şi ne va dă posibililalea 

„de a spori forța mijlocie a celor chemaţi: șub-arme pentru 

completarea și formarea nouilor unităţi creale prin legea 

Jin 27 Maiu 1912”. | | 
d) Fixarea înălţimii de recrutare la 1.51, adica scobo- 

vând-0 cu 1 em. penlru a puteă fi luat militar; 
_e) Necesilalea ca linerii din alegoria a 2-a să facă 

serviciul militar cel puţin 6 luni și cel mult 12 luni, (ceea 

ce nu sa aprobat de Cameră). 
„Aceste idin urmă măsuri au avut drept rezultat spo- 

rirea contingentului anual cu aproape 35.000 ide Lineri, 
-din cari peste 2.000 numai prin reducerea înălțimii cu 

un CI. 
„- Este interesant, în acelaş limp, să arătăm slarea ile 

spirit ce a provocat în Italia, răsboiul conlra Turciei, 

“pentru ocuparea Libiei, aceasta cu alât mai mult, cu cât 

Sa, vorbit mult în aceaslă privință şi pro şi contra. 
Vom dă.aci raportul deputatului M. Pais-Serra, prezental 
în numele sub-comisiunei armatei: a 
| „Expediția din Lybia a fost nu numai 0 simplă în- 

treprindere colonială, ci a fost, pentru noi, un examen 

de conştiinţă istorică şi afirmarea pulerii noastre naţio- 

nale. Cel ce va compară Italia de acum un an cu Italia 

de azi, se va simţi năpădit de un senliment de orgoliu şi 

-de mirare, în: acelaş limp.. A fost deajuns un gest, de- 

claraţia de răsboiu a Turciei, pentru ca, prin minune, să 

-se arale deodată tuturor: renăscute energiile acestei rassc, 

care, după atâtea secole de servilule şi de îmbucătăţiri, să 

“se: găsească întregită la un loc, dând proba văzulă şi pi- 

-păilă ide vechea valoaie soldăţească şi civică, de ' rezistenţă 

bărbătească, de .Lărie în hotărîrile sale şi mai mult încă, 

arătând lumei măreţul spectacol al unei coheziuni indi- 

“solubile. Este, prin urmare, în răsboiu o puulere "de înăl- 

[are morală care înlrece loale cesliunile maleriale şi ime- 

diale: este acea viclorie care se câştigă nu numai asupra 

inimicului, dar asupra sa însuşi, arătând tuluror datoria 

sacrificiului, dând luturor exemplul de pbărbăţie şi de ab- 

negaţie pentru a 5e alinge scopul pe care interesul egoist 

“al individului nu-l cunoaște.
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, AL doilea rezultat al cuceririi noastre esle de ordin 
politic, fiindcă el a dat ocazie armalei noastre să se spele 
de discrezilul pe care o politică nenorocită i-l aruncase. 
asupră-i; şi, în sfârşit, fiindcă am restabilit un echilibru 

“în Mediterana, care:a fost atâta timp usurpat în defavorul 
noslru. , 

| In alară -de aceasta, cucerirea a avut rezultate fe- ricite nu numai în câmpul internaţional politic, dar chiar 
şi în politica internă: ca îndrumează spre adevărata so- 
luție, dacă nu este chiar rezolvată în întregime, problema. 
internă cea mai gravă a Italici:: Emigrarea. In această criză de reîntoarcere la isvoarele curale ale rassci, la sentimentul patriei, este o nouă rcînflorire a celor mai 
“sănăloase şi a celor mai puternice “energii naţionale, şi. aceasta nu poate fi decât de cel mai bun augur pentru 
viitorul Italici”, 

e | : 
| 

Până acum câtvă limp, chiar după răsboiul cu turcii, armata italiană suferea de foarte multe lipsuri și în toate: direcţiile. 
„In afară de trupele alpine, cari crau bine antrenate: ŞI instruite, valoarea militară a celorlalie trupe cră, se- poate zice, mediocră. Italia a fost surprinsă, de răsboiul european, în plină lransformare şi în mijlocul refacerii armatei sale, 

Tragerea sorțului apăsă, din punctul de vedere moral,. asupra majorilăţii populaţiei, căci aceia cari „trăgeau un număr ru”, erau încorporaţi şi făceau doi ani “serviciul militar acliv; iar ceilalţi, cari „lrăgeau un număr Dbun”,. lăceau numai. șase luni, iar alţii chiar erau trecuţi în. concediu nelimitat. 
| Din întreg conlingenlul înserişilor, de peste 500.000; de tineri, abiă o pătrime dacă eră încorporată; iar ceilalți consliluiau o massă de oameni fără nici o instrucţie sau, o parte din ci; cu o instrucţie mai mult decât su-. mară, 

„Guvernul ilalian -şi-a dat foarte bine seamă că o astfel: dle Organizare pune țara în 0 stare vădită de inferioritate față de toate celelalte state, mari sau mici, cari se înar- mau ȘI Se pregăteau în mod febril. Se riscă, în acest: Mod, ca țara să cadă în Tangul unci : “i d dou 
od, 

pul - 
mână. jang le1 puleri de a doua 

Isbu nitro -ă : . . a . .. 
atei cnirea isboiului cel mare, a deschis ochii tuluror- palrioților, şi în parte, şi pungile polilicianilor cari până alunci fuseseră foarte avari cu armala. Opinia publică. cercă, cu voce lare, reforme radicala ci 4: OPINIE 

„cc ce lare, reforme radicale ŞI umediate.:
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Dorinţa, însă, întreceă puterile. Reformele cereau babi 
- mulţi, fiindcă dacă oameni erau peste suficient, însă, nu 

erau. instruiți, magaziile cu muniţiuni erau goale, efectele: 

uzate; însuşi oamenii de sub drapel aveau foarte multe 
lipsuri. 

Un scandal, numit scandalul militar, isbucni!).. Spe- 

ranţele tuturor, pentru o grabnică îndreptare, se puseră. 

în generalul Porro, căruia i se oferi ministerul de răsboiu. 
Acesta, însă, nu primi greaua sarcină fiindcă nu i se 

dădă un credit extra-ordinar de 600 milioane lei, necesar 

pentru îmbunătățirile imediate ale armatei. Neputându-i-se- 

acordă această sumă, el refuză ministerul. GeneralulGrandi 
avă curajul să primească de a reface armala întrun an, 
cu 200 milioane acordale din cele 600 cerute, şi cu spe- 
-anța de alte noui credite. In 10 luni armata italiană s'a 
refăcut cu tolul și și-a completat toate lipsurile. Este, 
însă, adevărat că cele 200 milioane acordale la început 

au fost de 5—6 ori dublate, aşă că în tot acest timp 

Sa cheltuit peste un miliard pentru armală. Este aproape 

cea mai mare sumă ce sa cheltuit pentru o armată în- 
Ww”un limp aşă de scurt şi cu rezultate aşă de mari. 

Generalul Porro, una din cele mai de seamă capa- 
cilăți alc armalei şi ale Italiei, dacă a refuzat ministerul 
de răsboiu, liindcă nu i se. dăduse banii pe cari dânsul 
îi credeă necesari, nu a refuzat, însă, de â-şi pune în 
serviciul conducerii armatei, dislinsele și valoroasele sale 
servicii. A primit să lucreze sub ordinele generalului Ca- 
dorna, ca sub-şei al statului major general al armatei. 
Numirea sa în acest post şi acceptarea acestei funcțiuni 
de către el, a făcut un zgomot imens, atât în țară, cât 
şi peste frontieră, și a fost primit de toţi prietenii țării 
cu un entuziasm neobișnuit. a | Să 

Muniţiile, în special, cari lipseau în mare parle, sau 
completaţ, tic în arsenalele statului, fie în industria pri- 
vală, fic cumpărate. sau comandate în țările amice, Franța, 
Anglia sau Statele-Unite, aşă că azi, armata italiană dis- 
pune de muniţia necesară pentru a puteă duce răsboiul 
cu toată vigoarea posibilă; echipamentul sa făcut în în- 
tregime pentru toată armata; iar instrucţia diferitelor clase 
de concediaţi, milițieni, elc., pentru un efecliv de peste 
2 milioane de oameni, sa completat în diferitele perioade 
de concentrări, ce au avut loc pe rând şi în lot cursul 
anului. ! 

La mobilizare, întreaga armată este comandată de 
Rege, având ca şef de stat-major pe șeful de stal-major 
în limp de pace. Cadorna, însă, în realitate este genera- 

1) Le pays de France. No. 33, p. 4
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lisim,. “iar. generalul Porro este şei al statului major ge- 

neral. - e Să 

“ “Poate forțele se“'îmjpart în mai multe armate. Din 

limp de pace sânt prevăzule patru armate cu comandu- 

mentele și stalurile majoare necesare. Este, însă, probabil 

că. se-vor fi formal îmai multe, faţă ide marele număr 

al unilăţilor noui formate. De 

COMPUNEREA ARMATEI 

| > | 2 ani sub arme | 
I. ARMATA ACTIVĂ - 8 contingente. 

6 ani în concediu | . 

. A. — Infanteria 

„Unităţi, efeclive, armameni, muniții, unelle, echipament 

Organizarea marelui comandament 

| Regele, după consliluţie, este comandantul suprem 

al armatei, atât în limp de.pace, ca Şi în răsboiu. 

Statul maâjor al. armatei lucrează, în timp de pace, 

la toale .cestiunile relative pregălirii de răsboiu, organi- 

zarea armatei, mobilizarea, concentrarea, ele. 
E Șciul statului major,—comandantul corpului de stat 
major,—stabileşte, personal, ordinea «de bălaie de răsboiu 

în special pentru ofiţerii generali. | 

Următoarele comisii şi consilii ajută, în timp de pace 
_pe ministrul de răsboiu, în diferitele. cestiuni militare: ” 

a) Comisia superioară « apărării [ărei. Ea este com- 
pusă din comandanții de armate, de uscat și de apă 
şefii de stat major ai acestora şi miniştrii ale! căror a- 
iribuţii ar puleă sluji apărării țărei; ! | 

E b) Consiliul armalei, se compune din minislrul de 
răsboiu şi comandanții de armate; iar cu lillul consultativ 
inspectorii generali de arme, oarecari funcţionari su periori 
civili şi ofiţeri generali; l 

c), Comisia centrală de înaintări, compusă din: şeful 
slalului major şi comandanții de armate Ea ] Lă 1 
înaintările generalilor. a Sa Nordrdgie 
lei POi „Sunt inspectoratele generale: de cavalerie, ar- 

vic, | de munte, construcțiile de artilerie, geniul 
sanitar, hipic şi acronalic. ă CHE, SCI
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-- - Infanteria armatei. aclive italiană se. compune din: 

a) 9i Regimente de linie a 3 batalioane . . . - 282 bat. 

_ b) 2 » „ grenadiria 3 batalioane. .: 6» 

' c) 12 1 „ bersaglieria 4 batal. . . + 48 

d) 8 » „ alpini a 3—t batal. . . . +26 

Total 116 » „ infanterie cu batalioane. . 362 bat 

_ Regimentele de linie şi grenadiri, sunt, în timp de 

pace, ă 3 batalioane, fiecare batalion ă d companii şi 

având următorul efectiv: 61 ofiţeri şi 1.270 trupă. Fiecare: 

regiment are şi câte o unitate de depozil cu un efectiv” 

de 2 ofițeri şi 29 trupă. | 

Regimentele de bersaglieri,—vânălori,—sunt, în lin p 

de pace, ă câte patru: batalioane,—unul de ciclişti,—liecare. 

batalion ă câte lrei compănii şi una de depozit; fiecare 

regiment având: 66 ofițeri şi: 1.153 trupă, şi 'o unitale 

de depozit, ca mai sus. . - 

Regimentele de alpini sunt a câle 3 batalioane, alară. 

de două,—al 3-lea şi al d-lca, cari au câte patru; iar 

batalioanele a câte trei şi patru compănii.—tolal 78 com- 

pănii,—şi câte o companie de depozit. Etectivul mijlociu. 

al regimentului este de 66 ofițeri şi 1675 trupă. . 

La mobilizare loate 'regimenlele au o acecaș com- 

punere ă câte trei batalioane, afară de regimentele de 

bersaglieri. cari rămân pe câle + batalioane. IE 

“Efeclivul de răsboiu al unui batalion, de orice cate- 

goric, este, în mijlociu, de 1.000 oameni; iar al unei com-: 

pănii de: 5 ofiteri și 250 trupă. | 

_ Bicicliști, Regimentele de bersaglicri, au.al A-lea ba-" 

talion format din biciclişti. . | 

_Efeetivul de pace al unei compănii de biciclişti este 

de: 1 ofiţeri, 8 subotiţeri, 6 capo ali, 46 biciclişti; iar: 

la mobilizare efeelivul.se mărește astfel: 6 ofiţeri, :L. doctor... 

10 subotiţeri, 12 caporali, 98 biciclişti, trupă. 

Armameni. Infanteria italiană-este înarmată cu arma 

Md. 1891, sistem Mannlicher-Cascano. Lungimea acestei 

arme este de 1.29: greutatea de 3 kgr. 800, calibru de 5,5. 

încărcătorul cu 6 cartuşe. Baioneta-pumnal are o lun- 

gime de 0,30 m., şi o greulale de 0.310 gr. La 

„Această armă este dată infanteriei din armata activă,. 

şi din miliția mobilă. Miliția teritorială este înatmală cu. 

vechea armă Velterli, Md. 1870—87, transtormaltă. Se pro- 

cedează, însă, cu activitate deosebilă, şi la înlocuirea a-- 

cestei arme, prin noui arme, de acelaş model, ca al ar-. 

malei aclive. | o 

Munițiuni. Un soldat infanterist dispune de următorul. 

aprovizionament în -muniţiuni: 168 cartuşe asupra omului, 

—în cartușiere şi ranițe,—21 cartuşe la trenul de luplă al.
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regimentului; 108 cartuşe la coloanele: ide muniţiuni divi- 

zionare. Adică un tolal de 300 cartuşe de armă, ceeace 

constituie aprovizionamentul de întâia linic. Ă 

La parcul de artilerie mai sunt încă câle 30 car- 

tuşe; iar la depozitele centrale de muniţiuni câte 100 car- 

tușe, ceeace face un tolal de 730 cartușe ide armă. Acest 
a . 

aprovizionament, socotit aproape sulicient acuma câţiv? 

ani, sa constatat a fi departe de adevăratul aprovizio- 

nament ce lrebuie să-l aibă soldatul în luptele moderne. 

Azi e socotit că, o armă trebuie 'să dispună de aproxi-. 

mativ 2.000 'de loviluri, pentru a puteă să funcţioneze în 

o campanie ide cel mult un an de zile. , 

dlilraliera. Intanleria italiană a adoptat milralicra 

Maxim de 30 kgr. greutate şi al trepiedului-tot 30 kgr. 

Prin organizare, fiecare regiment de infanterie aveă până 

anul trecut câte o secţie ide două piese; în urmă sa căutat 
a se spori numărul pieselor până la două de batalion. 
Azi, infanteria italiană dispune de aproximativ 7—800 
piese, adică aproape toate batalioanele armalei aclive au 
câte o secţie ă două piese. Aprovizionamentul în muni- 
ţiuni, pentru o piesă s'a ridicat până la 30.000 de carlușe. 

Unelle. Intanteria italiană dispune de următoarele 
unelte porlalive, sau de format mare: 

„__O companie arc, ca unelte porlative, câle 13 topo- 
raşe, cu toc, 80 lopeţi; iar ca unelte mari: 4 lopeţi, 2 
topoare, 1 fcrăstrău, 3: barde mici, 2 târnăcoape şi alte 
11 unelte diverse. e 

Trupele alpine au numai unelte mari; de fiecare com- 
panie: 6 târnăcoape, 6 lopeţi, $ toporașe cu cioc, 3 fe- 
răstrac, 5 barde mici şi 20 alte diferite unelte. 

La trăsura de batalion se allă: 2 lopeţi, 3 târnăcoape. 
1 topor. 1 ferăstrău, 2 barde, 1 ciocan, 1 cleşte. 

Batalioanele alpine au, în loc de trăsură, un catâr 
pe care poarlă: 2 cutii cu unelie de minar, 1 cutie cu 
gelatină explozibilă, 1 sac cu fitil pentru explozie; iar în 
o trăsură au explozibilul necesar şi. câteva unelte de zidar. 

Echipamentul. Noua uniformă de campanie este de 
culoare cenușie-verde. Bluza este cu gulerul drept, şi are 
patru buzunare. Pantalonii largi şi bande pulpare; % pă- 
lărie de pâslă pentru alpini, chipiu moale pentru cealaltă 
infanterie. 

„Uniforma ofiţerilor este ca și. a trupei. Este de re- marcai că în ținuta de marș ofiţerii de infanterie. ce 
merg pe Jos, nu poartă sabie ci numai revolver. ? - 

Lentru ta se poartă aceeaş ținută, însă, de aril. 
anița infanteristului este de Md. 1907; este făcută
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din pânză impermeabilă, culoare castanie. Raniţa“ conţine 
opinci,—pentru odihna piciorului; culii de conserve şi car- 
tuşe. In raniţă se bagă efectele de schimb şi pâinea. 

Greutatea raniţei încărcată este de 14 kgr. 600 gr. 
Soldatul, în afară de raniță, mai poartă: un sac de 

pânză impermeabilă, în care are o pânză de cort, un bi- 
“don -mic şi mici alte necesare; bidonul. este în lemn și 
are forma unei mici plosci şi se poartă sau la cenliron, 
sau agăţat de sac; gamela este de fier; trei cartuşiere: 
două în faţă, şi una mai mare la spate, agăţate de cen- 
tiron. i 

Incărcătura totală purtată de infanteristul italian este 
de 26 kgr. 200 gr.; iar a alpinilor de 29 kgr. 200 gr. 

B. — Cavaleria 

Unităţi, efective, armament, muniții, unelte, echipament. 
| | Remonlă. | 

Cavaleria aclivă se compune din:. 

12 regimente de lăncieri a câte 5 escadroane, unul - 
aGescadroane. .. . ... . . . ... .. 61 

17 regimente de cavalerie uşoară a câte 5 esca- 
droane; câteva din cela sunta 6 esc. şi unul 
a 7 escadroane. . . . |... . .. ... 89 

Total 29 regimente Să cu escadroane .. 159) 
  

Această cavalerie -este împărţită: 
a) 12 regimente intră în compunerea a trei divizii 

de cavalerie ă câte 2 brigade şi ficeare brigadă ă câte2 
regimente. Fiecare divizie de cavalerie mai are: un grup de 
2 baterii artilerie călăreață, ă câte 4 piese şi câte un 
batalion de biciclişti, în afară de celelalte servicii. 

b) :Fiecare corp de armată are câte un regiment de 
cavalerie, ca regiment de. cavalerie de corp; adică 12 
regimente pentru cele 12 corpuri existente din limp de 
pace, sau 16 pentru cele 18 câte se crede că s'au format 
la mobilizare. a a 

„Restul regimenielor sunt grupate în brigăzi ă câte 
2—3 regimente și cari se atașează diferitelor unităţi. | 

Efectivul de pace al unui escadron este de: 3 ofiţeri 
şi 132 trupă, iar acela de-mobilizare-de..5 -ofiţeri- şi -133 
trupă. | i 

“Armameni. Cavaleria este înarmată cu: a) carabina 
Md. 1891, la fel cu arma infanteriei; greutatea este de: 
3 Kgr. 100; lungimea de 0,90 m.; calibru de 67.5, carabina 
are şi baionetă fixă, care se culcă în lungul armei, când 

*
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se apasă pe un rezori,—în felul unui briceag. Carabina: 
se poartă la şea, în partea dreaptă şi înapoia călărețului, 
întrun loc şi cu gura în sus. a 

b) Sabie Md. 1900, lama dreaptă; teaca de oţel; greu- 
tatea de 1.06 kgr.; iar cu teaca, de 1.61 kgr.Lungime: 
lămii de 0.906 m.; 

“c) Lancea, este de oţel tubular, cu un 'diametru de: 
26 m.m.. greulalea este «de 2.600 kgr., şi cu o lungime 
totală de 3 m. 150; _ 

d) dMilraliera Maxim, acelaş model ca şi la iniau- 
terie. Sunt dale câte o secţie de două piese de liecare: 
regiment de cavalerie. | 

AMuniții. Fiecare călăreț are asupră-i câte 96 carluşe:;; 
Unelle. Cavaleria dispune de unelie de săpălori, însă. 

mai uşoare decât ale infanterici. - , 
De îiccare escadron, pe cai, se poarlă: 1 lârnăcoape, 

2 lopeţi, 2 topoare, 1 ferăsirău, 6 bărzi mici şi 16 alte 
unclie diferite. i LL 

“La trăsuri se poarlă: 1 lârnăcoape, 2 topoare, 2 lo- 
peţi, 1 bardă, 2 ferăstraie, 2 ciocane, 2 coase. 

Echipameni. Noua unilormă sa adoptat şi la cava- 
lerie, ca şi pentru loate armele. Culoarea şi lăictura este: 
la fel: pantalonii sunt prinşi la pulpe prin jambiere de: 
piele. Coilura este acoperită cu o pânză verde-cenuşiu cu 
bordura brodală în negru. 

Mantaua, întășurală, se aşcază în partea dinainte a 
şeei. In coburi se poarlă: carluşe, efecte de schimb; hrană 
de rezervă. o irânghie pentru furaj, etc. 

Greulalea purlală de cal; în care intră și greulatea 
mijlocie a călăreţului, este de 119,550 kgr. pentru 'lăncieri 
şi de 115 kgr. pentru cavaleria ușoară. -. 
| Remonta. Numărul cailor cari pot fi înlrebuinţaţi. 
pentru armată este 'de aproape 1 milion, dintrun număr! 
de peste îndoit de cai, calâri şi măgari, ce-i are (ara. 
„O parte din caii pentru armată, se importă; anual 

intră în Italia între 30—60.000. 
Pentru: îmbunătăţirea rassei' cailor, statul are 7 mari 

centre de armăsari, cari sunt răspândiţi, la epoca montcei, 
la cele -100 de staţiuni de monlă din întreaga" (ară. Aceste 
centre depind de ministerul de agiicultură, conduse de 
ofiţeri de cavalerie, demisionaţi sau pensionari. 

Slatul dispune şi de cinci depozile de creştere la. 
Bonorva, Grosselo, Persano, Porto-vecchio şi :Monielibrelli. 

_Efeclivul cailor în timp; de pace, este de peste 50.000: 
la mobilizare acest număr este cam: de ori sporit, numai 
pentru armata aclivă. | Sa 

“In timp de pace caii 'se iau din depozitele de creş- 
tere cari depind de ministerul de răsboiu. La aceste de- 

.
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ozile sc slrâng, de către anumite comisii, : cai ide 2—4 
ani, cumpăraţi “Atât în Italia, cât și în stri ăinătate. Aci, 
la depozite, caii primesc un prim. “dresaj; i iar la vârsta: 
de 4!/, ani sunt dăţi la. corpuri. Fiecare regiment de ca- 
valerie, primeşte de aci câte 96 cai anual, iar şcoala de 
cavalerie. 80 de cai. 

Pentru artilerie sunt. 10 asemenea depozite speciale. 
Talia minimă a cailor este admisă: lăncieri 1. 40; ca- 

'valeria uşoară 1.45; artileria şi geniul 1.50. 
Ofițerii îşi procuri ă caii sau din comerț, sai dela stat. 
Statul creditează pe ofiţeri până la plata integrală, 

—ce se face lunar, — a costului calului. 
| Caii reglementari sunt hrăniţi de stat. Generalii” de 
armală au dreptul la hrana a.5 cai; generâlii de divizie 

"4; generalii de brigadă, ofiţerii superiori de cavalerie şi 
căpitanii de cavalerie, 3; ofițerii superiori de artilerie, de 
infanterie, de geniu, locotenienţii de cavalerie, 2; căpitanii 
de infanterie, de artilerie, de geniu. şi locotenenții de ar- 
tilerie, la un cal. 

C.— Artileria. 
7 

“ Ynilăţi, efective, armament, muniții, unelle, echipâăment. 

Artileria armatei aclive ilaliene se. compune: 

a) 25 regimenţe de artilerie de câmp. Aceste pe-Bataii_- Tunari 
gimente sunt repartizate câte unul de fiecare divi- 
zie activă, numite, regimente divizionare a câte 5 - 
baterii, iar bateria -a 4 piese. -. ... . . 1. 125 50. 

b) 12 regimente artilerie 'de câmp câte un regi- - . 
ment de fiecare corp de armată, a a 6 baterii, bate- A 

mie a6 piese. ..... 72 432 
c).Un regiment artilerie călăreaţă a 8: “baterii, 'ba= , 

teriă a 4piese, .... ct... 8 - 32 
d) Patru regimente artileria de- munte, 2 câte 12. . 

„baterii (unul a 10 baterii) bateria-a 6 piese 46 216 . 
" e).Două regimente artilerie grea de câmp, fie- “ , 
care regiment a câte 10 baterii, bateria a 4 piese. 20 80 

Total. + „+ 2711320 

e) Zece regimente artilerie de coastă, de: cetate şi 
de asediu. Aceste 10 regimente, sunt împărțite pe grupe 
pe coasta Mării, la diferite puncte importante şi în cetăţi. 
Numărul total al grupelor. este de 33; iâr al companiilor. 
de 106. 

Pe lângă regimentul 10 artilerie de coastă 6ste ală- 
lurat şi parcul de artilerie de asediu, care cuprinde 80-:.- 
baterii de diferite calibre şi împărțite la cetăţile Plesenţa, SE 
Mantua şi Alexandria, 

G ;



8 

  

“Dacă se socoteşte numărul bateriilor şi se pune în: 
faţa numărului batalioanelor de cari dispune armala ac- 
tivă, se vede că alături de cele 362 batalioane, abiă co- 

respunde 271 baterii, socotind în acest număr și artileria” 

călăreaţă, adică 1.320 guri de ioc. Se vede din acest ta- 
blou, că armata italiană nu dispune decât de 3 piese” 

şi jumătate la -1.000 oameni, faţă de 6 piese la armata 

germană, de 5 piese la aceea iranceză, ele. Pe lângă. 
aceasta, proporţia va scădeă şi mai mult când se var 
ține socoteală şi de unităţile milițiilor mobile, cari nu au. 
decât un regiment de ariilerie, şi acela fiind cu arlileria. 
cu tragere înceală. - NE , 

„_Efectivul.: O baterie are urmăloarele cleclive: Arli- 
lerii de câmp, eleclivul de pace: 3 ofițeri, 91 trupă, 48 cai.- 

Efeclivul de răsboiu:.4 ofiţeri, 152 trupă și 122 cai: 
Artileria călăreață, eteclivul. de pace: 1 ofiţeri, 121. 

trupă, 182:cai. - 
Artileria de munte, eleclivul de pace: 3 oliţeri, 101: 

trupă, 76 catâri; etectivul ide răsboiu: 5 ofiţeri, 185 trupă,. 
85 catâri. (La catâri este socotit numai bateria de luptă). 

Armament, Artileria ilaliană a intrat în răsboiu cu. 
un “material. foarte variat, atât ca -model, câi şi ca va- 
loare. Se poate spune că răsboiul a' surprins Italia în: 
plină transformare şi înarmare a artileriei sale cu 'un 
nou material, căci nu este destul a aveă “malerialul, ci: 
trebuie ca soldaţii,—în special rezerviştii,—să ştie să-l mâ-. 
nuiască; iar ofiţerii, întrebuințându-l în tragere, să poată. 
să scoală din'el cel mai mare profit. Generalul Mailrot,. 
vorbind despre introducerea tunului Deport în: armata. 
italiană, şi disculându-i valoarea, faţă de materialul 'tran-. 
țuzesc, ziceă, între altele: „Et ainsi, la France conserverait: 
sans grande depense sa supcriorite et elle aurail toujours. 
Vavance qu-elle posede du iait d'avoir un personnel rompu: 
depuis quinze- ans ă des methodes de lir (ui seront 'loules.- 
nouvelles pour -nos voisins”, | 

„Tous nos r6servistes 'savent servir le canon de 75.. 
II faudra au moins.dix ans aux Ialiens- pour arriver ă 
ce resultat avec leur nouvelle piece”. 

«Se ştie că materialul de artilerie: pe care îl aveau Italienii, înainte “de 1880. eră vechiul lun de bronz de: 
37 m.m;, cu tragere înceată. Când Germanii au introdus. - 
tunul cu lragere "accelerată, de calibru 75 mam şi cu. sapa de călcâiu, iar atetul nediformabil, Italienii 'au n0-- 
lărit să înlocuiască vechiul material de bronz prin acesta 
Abiă se înlocuise 105 baterii cu .acest nou. material cu 
tragere accelerată, şi Germanii urmând calea te sată le- Francezi, scot la iveală materialul cu trageră - ASA Ce 
alețul diformabil și cu scuturi. Itali „„rasere repede, cui: ) „ Malienil sau oprit cu în--
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troducerea. celuilalt material şi îşi aţintesc privirile asu- 
pra acestuia nou; iar după o. serie de experienţe, îl a- 
doplă pentru înarmarea celorlalie 145 baterii. ce le mai 
rămăsese încă cu materialul de bronz. - 

Până la sfârşitul anului 1911, a fost înlocuit tot 
materialul de bronz. Si A 

__ In 1912, Italienii cumpără, dela compania franceză 
Commentry—Châtillon, cu învoirea guvernului  îrancez, 
noul tun cu „câmp de tragere înlins” Deport. Acest nou 
material a înlocuit o parte.din” materialul de 75, din cele 
105 baterii cu tragere accelerată şi cu aletul neditormabil. 
Până la declararea răsboiului conlra Austriei, cel puţin 

90 baterii Deport au fost introdusc. 
Aşă că artileria de câmp italiană, la armala activă, 

astăzi are trei tunuri: | 
a) 'Tunul de 75 mam. Mad. 1906, sist. Krupp, tragere 

repede, afet diformabil, şi cu scuturi. Acest material ior- 
mează majoritatea; , | . 

-b) 'Tunul de 75 m.m. sist. Krupp, cu tragere acce- 
lerată, afet nediformabil şi fără scuturi: acest material 
întră în so proporţie mai mică; . , a | 

: c) Tunul Deport, cu „câmp de tragere întins”, care 
constiluic. cel mai nou model de tun. a 

Acest amestec de material şi introducerea lui în: 
ajunul răsboiului, consliluie o slăbiciune a acestei arme... . 

Materialul artilerici de câmp este următorul: .-..-.- 
Tunul de 75 m.m.; Ad. 1906, frâna hidraulică, -re-. - 

-cuperalor cu resort; iuțeala iniţială 510 m.; greutatea pro- 
icelilului 6.5 kgr.; numărul gloanţelor din şșrapnel 360;- - 
greutatea unui. glonţ'8 gr.; gradaţia focosului la şrapnel. .. 
6.000 m.; bătaia maximă 6.800 m.; se pot trage 25 îo-- 
curi pe minut; energia la gura ţevei 86.2 im.; greutatea . 
piesei, în baterie 1010 kgr.; greutatea în bătaie 1.700 
kgr.: grosimea scutului d m.m. a _- 

Tunul de 75 m.m. zis.75 A. cu alet rigid, cu: lra- 
sere: accelerată; lungimea ţevei, 2,258 m.; greulalea ţevei 
350. kgr., iar împreună cu afelul, în baterie, 984 kgr.; 
bătaia maximă 5.600 m. ” 
“Tunul Deport. Pentrucă acest lun reprezintă cel mai 
nou material de artilerie şi cel mai perfecționat, este 
necesar să-i facem! un mic istoric şi să-i dăm o. descriere 
mai amănunţită. e , 

Colonelul Deport este acela care a pus, la Francezi, 
bazele materialului de artilerie cu tragere. repede Md. 
1897, pertecționat în urmă, de-către maiorul Saint-Claire 
Deville şi căpitanul Rimailho. Pe lângă calităţile supe- 

rioare, pe care- tunul cu tragere repede Mad. 1897, cu 

frâna hidro-pneumalică, le aveă asupra tuturor celorlalte
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materiale de artilerie, aveă şi câtevă iinconvenienle: a) Este 

cam greu, şi deci nu se poale mișcă cu uşurinţă, cu bra- 

țele, -mai ales pe arătură; b) Are un câmp de lragere 
redus, alât în -sensul orizontal, cât şi vertical. Acest din 
urmă inconvenient, în special, devine, din zi în zi mai 

mare, pentrucă nu se poale întrebuinţă în contra avioa- 

nelor,—lrageri verlicale,—sau contra țintelor cari se mișcă, 
în sens orizonlal, prea repede. | 

Colonelul Deport, care, după părăsirea serviciului ac- 
tiv a intrat în serviciul casei Châtillon—Commenlry,. se 

  

  

  

  

ocupă cu remedierea acestor două inconvenienle şi a reuşit 
a construi un lun cu „câmp de tragere înlins”, care poate 
fi întrebuințat şi în tragerile verticale. ” 

Mijlocul întrebuințat de Deport este foarte simplu: 
afelul, în loc să fie din o bucată, este despărţit în două: 
fiecare tălcea a afelului formând un afet și putându-se 
despărți una de alla în forma unui V. Fiecare fălcea 
are la călcâiu o sapă,—ţăruş, care se bate în pământ, cu 
maiul, odată cu punerea tunului în. baterie, şi îl fixează 
astfel, de pământ. "Ţeava se poate mişcă lunul fiind în 
această poziţie, întrun unghiu orizontal de 500 şi într'un 
unghiu vertical până la 70. Ingeniozitalea noului sislem 
este, în special, la dispozitivul 'de ochire în înălțime. Se ştie că greulatea de a se îndreptă tunul vertical provencă
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dela reculul țevei, după tragerea lovilurei, care recul va- | 
riază dela Î. 10, m.—1.30 m. In adev ăr, dacă cu male: 
rialul obișnuit s'ar trage vertical, culasa ar lovi pământul, 
în timpul reculului. Colonelul * 'Deport a înlocuit frâna 
actuală prin două frâne: una cu recul mare, 1.10, pentru 
tragerile orizontale, şi alla cu recul mic, O. 36, pentru lra 
gerile verticale. - 

In figura alălurată se vede! cum ' funeţionează tunul 
Deport. In timpul tragerilor verticale: pe lângă o lăsare 
uşoară în jos, întregul sisten: sc deplasează înapoi, a- 
lunecând prinire fălcelele afetului, în mod paralel cu ve- 
chea lui poziţie. -Unghiul de tragere verlical esle până .- 
la 700. 

Tunul a fost prezentat, de către casa Châtillon—Com- 

  

  

  

meniry, . ministerului de răsboiu' [n uicez, care, “doşi l-a 
găsit loarle interesant, nu l-a adoplat pentru. o serie de 
considerațiuni. 

A dat, însă, încuviințarea a fi vândul Italiei, care 
aveă nevoie de un lun nou :penlru înlocuirea maleria- : 
lului de 75 A; 

Experiențele sau lăcul în anul 1910 la poligonul dela 
Ciri6, şi comparaliv cu o baterie Krupp, au dat bune 
rezultate, superioare :materialului german. 

Tunul Deport, după adoptarea. lui de către. Italieni, 
se fabrică chiar în Ilalia. 

Tunul Deport are 100 kgr. mai puţin decât tunul 
francez, adică 1.010 .kgr., în joc de 1.110 kgr.; proiec-. 
lilul are 6.5: kgr. igreulale; 510 m.. viteză. iniţială; pur 
lerea la gura țevei este de 90 tone imetri. 'Foale celelalte 
date suni aproape identice cu ale tunului de 75 francez.
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" Artilerid de munte. Materialul: artileriei de munte este 

şi cl de două îeluri: - | DI 

a) Tunul de 70 m.m., lungimea fevei de :1.15,m.: 

greutatea ţevei 100 kgr.;.afelul, demontabil, cântărește 

286.5 kgr.; viteza iniţială 353 m.; greutatea obuzului de 

explozie 1.810 kgr., cu o încărcălură interioară de :306 

gr. de balistită, bătaia maximă 500 m. 

b) "Tunul de 63 mam., cu lragere repede. Acest nou 

material â început a li construit dela 1912. , 

Artileria grea de câmp cuprinde două feluri, de guri 

de foc: tunuri lungi de: 120 şi obuziere de 119. Fiecare, 

din cele două regimente, are şi lunuri (3 baterii) şi obu- 

ziere (şaple baterii). | 
Arlileria de coastă, de celale și de asediu este for- 

mată din un material foarte varial: tunuri de 450, 400, 
321, 240, 152, 120, 87 şi 75; obuziere de 280 şi 2140, 
210; morliere de 240, 119 şi 89. 

| Muniţii. Bateria de 75 m.am., de câmp, ca şi baleria 
călăreaţă, are câte '1114 de lovituri de tun, la trăsurile 
bateriei; la coloanele de muniții câte 100 lovituri; la 
zarcul corpului de armată iarăş câte 100; parcul de ar- 
mală câle 33; la depozitele cenlrale câle 500 loviluri. 
Total:.877 loviiuri. N 

Artileria de munte are câle 71 obuze puriale pe mă- 
gari; apoi un al doilea convoiu, numit coloana de mu- 
nițiuni, are câle 60 obuze ide lun; aceaslă coloană este 
urmată de o secţie de parc, cu şase ciesoane speciale, 
care poartă câte 150 lovituri de piesă. Total 284 loviluri. 

Celelalte guri de foc au muniţiile în cantităţi va- 
riabile. _ | 

Unelie. Bateriile de câmp poartă, la lrăsuri, urmă- 
toarele unelte de format mare: câte 32 lopeţi, 32 târ- 
năcoape, 32 topoare, 1 -topoare mari şi un terăstrău ar- 
ticulat. ” 

Asemenea toate bateriile diferitelor materiale poartă 
_unelle. | 

„Echipumenl. Noua unilormă sa adoptat și pentru 
artilerie. Fiecare soldat artilerist are un revolver şi câle 
un tesac; arlileriștii de munte au carabine. 

D. — Trupe tehnice. 

„Armata aclivă italiană dispune de urmăloarele trupe 
tehnice; pionieri, telegrafic. minari, pontonieri şi căi fe- 

” < . 
i : N . pf . A. - a) Pionieri. Sunt două regimenle de pionieri, ă câle 

cinci batalioane, iar batalionul ă 2—3 compănii, adică p-€ ae un total general de 28 compănii.
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Efeclivul de pace al unei compănii este: 3 ofiţeri 

zi 91 trupă; iar de răsboiu: 3 ofițeri şi 200 trupă. 

Uneltele pionierilor sunt de două ieluri: purtate de 

rupă şi duse în trăsuri de lerasieri. Asupra oamenilor: 

16 topoare, 51 târnăcoape, 117 lopeţi—toporaşe; clești; 

ciocane, cosoare, etc. La: trăsurile de companie sunt: 36 

lopeţi, 48 târnăcoape, 16 topoare, 16 toporaşe, 792 car- 

tuşe de câte 100 gr., explozibil, instrumente de măsurat, 

saci pentru pământ, ctc.; i o 
b) Telegrafia tormează un regiment de patru bata- 

"lioane ă patru companii, cu un total de 15 compănii. 

Câte o companie este destinată, la mobilizare, a iormă 

legăturile telegrafice şi telefonice la un corp de armată. 

Celelalte compănii rămân la marele cartier general şi 

“sunt întrebuințate după necesitate; 

| e) Alinarii constituiese iarăş un regiment ă 4 ba- 

lalioane, ă câle 3—1 compănii, adică un total de 13 con- 

pănii. NE 
“Minarii duc cu ci, şi la trăsurile ce.le sunt date, 

acelaş material şi unelte ca şi pionierii; a 

d) Pontonierii formează un regiment ă 3 batalioane, 

cu un total de 10 compănii, din cari două speciale pentru 

lagunele Vencţiei; e 
6) Căile ferale alcăluiesc un regiment ă două bata- 

Jioane de câte patru compănii; total 8 compănii. 

! In afară. de aceste unităţi, mai este şi un batalion 

specialităţi, care se va vedea la armata de aer... a 

i E, — Carabinieri. 

| Carabinierii constituiese trupele de jandarmerie. Ei 

“sunt împărţiţi, pe întregul teritoriu, în legiuni şi fiecare 

legiune îi divizioane. Sunt, în total, 12 legiuni de cara- 

Dinieri, coprinzând 47 divizioane. Efectivul total al 'ca- 

rabinicrilor este de: 600 ofiţeri, 21.000 trupă pedestră și 

6.000 trupă călare. i ie 
La moiblizare, pe lângă icarabinicrii ce rămân pe 

teritoriu, şi în afară de unităţile date pe lângă prelori, 

la marile unităţi, se formează încă o brigadă ă 2 re- 

-gimente, de câte trei batalioane pedestre, și două esca- 

“droane călări, care intră în compunerea armatei active. 

E.—Trupe coloniale.   

Inainte de începerea răsboiului cu Turcia, pentru 

cucerirea Tripolitanici, trupele coloniale italiene  crau 

foarte reduse. Ele staţionau în Erythreia şi se Compu- 

neă din: . |
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O companie de carabinieri; trei compănii de „ânători 
alpini; patru batalioane trupe indigene, numiți Ascari er - 
thrieni; un batalion trupe de trontieră-indigeni; un CSCu-- 
dron Ascari călări; una companie de, tunari cu o baterie... 

Totalul se ridică la 126 otiţeri, 700 trupă curopeană, 
4.000 trupă indigenă. DR 

| In Somalia se mai găscă: 4 compănii infanterie in-- 
digenă şi o companie de artilerie, cu un lotal «de 60 oli-: 
țeri şi 3.300 trupă. | A 

In luna Noemvrie 1912, un decret regala înființat 
un minister al coloniilor, de care depindea Tripolilania, 
Cyrenaica, Erylhreia, Somalia ilaliană şi Somalia pro- 
lecloraiă. A ! „ 
“La 9 Ianuarie 1913, un nou decret regal-arală noua 

organizare a Lybiei, din punct de vedere administrativ, 
care organizare. este mililărească, fiecare din. guverna- 
tori.—generalul Ragni în Tripolis şi generalul Briccola 
la Bengasi,—având -sub ordine.e lor, în alară de toate: 
forțele de uscat şi de apă, ce ar staționă în regiuneiu 
respectivă, dar şi toală administraţia provinciei ce i-a 
fost încredinţală. , 

Prin decretul regal din 22 Iunie 1913, sa alcătuit 
corpul colonial indigen. El coprinde: Ii balalioane intan- 

-ierie, 6 escadroane cavalerie, 6 .baterii de munte, 3 esca- 
droane de meharișii și 1 compănii ușoare mixte, ca trupe 
speciale. | 

Inspectoratul general, litular, al acestor lrupe,—un 
"general,.—are şi însărcinarea de a veghcă la formarea şi 
instruirea acestor lrupe, precum şi de â le păslră în 
o continuă antrenare. Penlru aceasta Sa înființa urmă-. 
toarele unităţi de instrueţie cu efectivele sporite: Un ba- 
lalion indigen, ă 1 compănii, şi o secţie militară, cu 'efec- 
livul de 600 oameni; un escadron de cavalerie indigen,. cu 100. de. călăreți; una baterie artilerie indigenă, cu 1 
tunuri și cu efectivul de 400 oameni. 

Companiile 'mixle uşoare. cuprind: una secţie de: 
munte, una secţie .de mitraliere; un detaşament radio= telegrafic, 150.meharişti şi 100 infanteriști indigeni. Esca- droanele de. meharişti au un cfectiv între 200-—300 kle- oameni, . a Sa 

Sa mai formal o legiune de carabinieri cu un efectiv: de 15 ofițeri, 711 trupă „Pedestră: şi 1.213. trupă călare. Două lreimi sunt indigene. Legiunea are două divizioane: aulonome:: una la Tripoli, cealaltă la Bengasi. . Iri sfârşil, în Septemvrie 1913, sa formal -şi „corpul 
de voluntari italieni pentru Lybia”. Forţa -și compunerea: 
acestui corp urmează a se siabili ulterior. Pentru 'mo- ment el arc: 3 batalioane, 4 compănii călare, două baterii:
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de:câmp, două de munte, 3 compănii de. geniu, :3 com-- 

pănii de artilerie, două. depozit. „Condiţiunile pentru a îi. 

primit sunt: Ofițerii să aibă cel puţin 3 ani de. serviciu 

în ţară; Ialienii doritori a se angajă să nu aibă mai 

puţin de 18 ani împliniţi şi. 28 cel mult. 

F.—Trupe de frontieră, finanți 

| Pentru paza trontierii şi împiedicarea contrabandelor” 

este un corp special de finanţi. Aceştia, la mobilizare, 

alcătuiesc 23 batalioane, ă 3—6 compănii, cu un efecliv: 

lotal de 400 ofiţeri, și 20.000 trupă. Această trupă,. foarte 

bine pregătită, aduce la mobilizare servicii mari armatci.. 

fie că îi servă ca trupă de acoperire, la frontiera de 

uscat. fie că. apără coastele Mării. Si 

G.— Trupe pentru coloane 

"Italia: are: 36 compănii: de tren pentru artilerie de 

câmp şi 4 pentru artileria călăreaţă; 10 compănii de tren 

penlru geniu. Aa i | 

Impărțirea armatei active în comandamente. 

„Armata aclivă italiană este împărţită în 12 corpuri. 

de armată, cu reşedinţa. în următoarele localităţi: - 

ec, l: — Turin . c. 7 — Ancona: 
c. 2 — Alexandria „e, 8 — Florenţa. 
c. 3 — Milan | c. 9 — Roma 

c. 4 — Genua | c. 10.— Neapole 
c. 5 — Verona - ce. 11 — Bari 

c. 6 — Bologna 6, 12 — Palermo. 

Fiecare corp de armată: are câte două divizii, afară 

de corpul 9, coprinzând ca teriloriu şi Sicilia, are -3 divizii.. 

Toate aceste corpuri de: armală sunt. grupate, din. 

timp de pace, în patru armate, cu reședințele în: Genua, 

Florenţa, Milan şi Neapole. | 
Un corp de armată cuprinde: 8 regimente infanterie: 

de linie, un regiment infanterie bersaglicri, două sau mai 

multe batalioane de alpini, 2—3 regimente de cavaleric,. 

3 regimente de arlilerie de câmp, câlevă baterii artilerie: 

de munte; câtevă baterii artilerie grea de câmp;:2 bala- 

lioane trupe tehnice şi diferite unităţi pentru: coloane de: 

subzistență şi: muniţiuni şi pentru formarea diferitelor: 

"- parcuri, , a a ! 
+
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Efeclivul de mobilizare al unui corp de. armată, ast- 
fel consliluit, este de 50.000 oameni, din cari: 40.000 
luptători. | | 

Pentru mobilizarea acestor unităţi, armala italiană 
«dispune de 8 contingente. Dacă se socoteşte efectivul unui 
contingent la :160.000 (numai calegoria l-ia), adică oa-. 
mcnii instruiți complet, se ajunge.la 1.200.000 de oameni, 
scăzând şi pierderile. Prin urmare, cu acest număr ide 
tineri se mobilizează cele 12 corpuri de armală aclivă, 
:și dacă considerăm că un corp de armată are 30.000 de 
“oameni, vedem că armata aclivă are nevoie de 6—700.000 
pentru a îi mobilizală. | 

Restul de 5—600.000 tineri constituieșie plusul des- 
tinat a umple golurile ivite, în luplă, sau din boli. Dacă 
la această cifră adăugăm încă '50.000—60.000 de tineri, 
anual, proveniţi din categoria a Il-a şi a III-a, se mai 
obțin -încă aproape 400.000 de lincri, susceplibili de a-și 
complelă şi reîmprospătă instrucţia în câtevă zile, şi deci 
buni pentru a fi încorporaţi. In acest mod, se obţine 
aproape 1.500.000 de lineri, între 20—28 ani, cu instrucţia 
completă. pentru a mobiliză cele 12 corpuri de armată 
active. - E - 

1I.—Miliţia : mobilă,. Unităţi -complimentare. 

Tinerii. după trecerea de 8 ani de serviciu militar, 
adică 2 ani sub arme şi 6 în concediu nelimilat, cate- 
goria Lia şi a II-a, trec în „miliția mobilă”, pentru patru 

“ani, adică dela vârsta de 28 ani la 32 ani. 
Se poale socoti-că un contingent de tineri, din miliția 

“mobilă, este de 180.000, în mijlociu, deducându-se şi pier- 
derile. Prin urmare, efcelivul celor patru contingente, la 
un loc, este cam 700.000 de oameni. 

„Pentru încadrarea unităţilor de miliţie mobilă, fiecare 
regiment activ are un cadru complimentar compus din: 
1 ofiler superior, 3 căpitani, 3 locolenenţi, 3. subofiţeri, 
9 caporali- şi 90 soldaţi. In caz de deplasare -a rcigimen- 
tului activ, din localitatea de reședință, acest cadru com- 
plimentar stă pe loc. . ! 

La 1 Iulie 1913, armata ilaliană aveă cadre compli- 
amentare la 75 regimente de infanterie şi la 23 batalioane 
alpine. Prin urmare, ea poate să-şi alcăluiască, la mobi- 
lizare, cel puţin încă 75 regimente de infanterie şi 23 
batalioane alpine. | 
uit Este probabil, aşă dar, că la mobilizare să se fi alcă- 
tit, din plusul cel mare de tineri al armatci active,— 
peste . de lineri,—câte .o nouă divizie de fiecare
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corp de armată, întrebuinţându-se drept cadre, acelea ară- 

late mai -sus. In acest mod, fiecare corp de armată, 'din 

cele 12, este probabil că are câle trei divizii. Aceasta ar 

ridică .forța unui corp de armală la, aproximativ, 65.000 

până la 70.000 de oameni, adică pentru cele 12 corpuri 

ar dă un total de 800.000-—900.000; iar pentru umplerea 

solurilor mai rămâne plusul până la 1.500.000, după cum 

am arătat mai sus. a a 

In acelaş timp este probabil că, din contingenlele * 

„miliției mobile”, să se fi alcătuit câte o divizie de fic- 

care corp de armată aclivă, adică încă șase corpuri de 

armată de „miliţie mobilă”, ă câte două divizii. Socotin- 

du-se efectivul unui asemenea corp de'armată la 35.000 

până la 40.000 oameni, 'se obține cam "250—300 mii oa- 

meni, din numărul de 700.000 de care dispune în cele 

4 contingente; restul de 100.000 ar servi peniru umplerea 

golurilor. - Ie 

Artileria care întră în compunerea acestor unităţi, 

de completare și de miliție mobilă, este probabil că tre- 

puic să fie repartizată în modul urmălor:: a) diviziile 

3 din corpurile de armată aclivă, adică diviziile tormate 

cu oamenii din „concediu nelimitat”, sunt înarmale cu 

artileria de 75 A., cu tragere accelerată. Sunt, în tolal, 

190 baterii din acest material, care alcătuiesc materialul 

de artilerie al acestor divizii, câte un regiment de şase 

baterii, bateria ă şase piese. | 

b) Diviziile cari alcătuiesc unităţile „miliții mobile”, 

sunt armate cu restul materialului de 75. A., şi cu ma- 

terialul de bronz de 87 m.m. 
Cavaleria şi trupele tehnice, intră în o proportie mai 

mică în compunerea unităţilor de „miliţie mobilă”. 

III.— Miliția. teritorială. 

In miliția teritorială lrec toţi tinerii armatei aclive, 

din câte trele categorii, până la vârsta de 39 ani îm- 

pliniţi, adică 7 contingente. Forţa unui. contingent este, 

în mijlociu, de 200.000 tineri, iar cele 7 contingente la 

un loc ne dau, aproximaliv, 1.300.000 de milițieni. 

Sunt prevăzute a se formă, la mobilizare, următoarele 

unităţi de „aniliţie teritorială”: 
394 baialioane; 75 compănii alpine, constituind 26 

batalioane; 100 compănii de artilerie de coastă şi de: 

cetate: 30 compănii de geniu. 
Fiecare regiment de infanterie mai mobilizează încă 

câte două compănii, destinate a formă trupele de clape. 

Aceste unităţi se numesc „presidiare”..
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x 

Din acest lablou, se vede.că Italia dispune de o. 
armată de operaţii de 1.210.000 oameni tineri și instruiți,” 
sprijiniți de aproape de 2.500 guri de loc, din cari două 
treimi de modelul cel mai mou; iar -la-:spalele acestei 
armate, se găseşte încă un milion de lineri, tot aşă de 
instruiți, gata a umple golurile ce sar mai ivi. - - 

In ţară rămâne, tol ca unilăţi constituite, pentru paza 
teritoriului. încă pe atâta. Aceste trupe ar puteă. să -slu-: 
jească ca trupe pentru ocuparea. teritoriului inimic, în 
spatele armatei de operaţii, sau cu asedierea unora din 
cetăţi, pentru ase lăsă libere mişcările armatei de o- 
perațic. si 

„Dacă ne referim la cifra populaţiei, şi: facem com- 
paraţie cu celelalte ţări, Franţa, Germania, Austria, vedem 
că efortul ce-l face azi Italia este cu mult mai. mic decât 
acela ce ar fi putut face. S'a văzut că Germanii şi Fran- 
cezii au mobilizat până la 130/, din cifra întreagă: a popu- 
laţiei, iar ca armată 'de operaţie, aceste ţări au azi, în 
front aproximativ 60/, din populaţie, iar restul gala de 
a intră, în orice moment, în luptă. - 

Dacă Italia ar fi mers pe aceeaş cale a pregătirii 
militare, ar fi trebuit să aibă peste 1 milioane de oameni 
mobilizați. din cari aproape 2.000.000 să alcătuiască ar- 
mata de operaţie. In acest mod, efectul ce ar: îi: produs 
asupra inimicului ar îi fost mult mai mare şi mai repede. 

Este, însă, sigur, că chiar aşă cum' este. azi armata 
de uscat italiană, după 10 luni de zile de pregălire fe- 
brilă, cu pungile larg deschise de poliliciani, pentru com- 
pletarea lipsurilor,—ceeace nu a fost de loc cazul înainte, 
-— cu concenlrările multiple făcute în acest limp, cu ex- 
perienţa căpălată în' urma răsboiului cu Turcia, din 
1911—1912, cu comandamentul perfecționat de care dis- 
pune, armata de operaţie italiană -constituie o forţă, care, 
de sigur; va câștigă victorii: frumoase şi care va face 

“mult rău vrăjmaşului secular,—Austria,—mai ales că acest 
răsboiu pare a îi ultima etapă a întregirii neamului ila- 
lienesc, prin urmare, un -răsboiu cu totul popular.



94 

ARMATA DE APĂ 
x 

Italia, ca regat, a intrat_în vieața publică, se poale 
zice, fără marină. In anul 1873, amiralul Saint Bon a de- 
clarat în Parlament că, flota italiană dela Lissa este bună 
să fie vârdută ca declasată; iar Italia urmează a-și iace: o 
altă îlolă, care să lie la înălţimea polilică internațională 
a noului stat. Parlamentul și întregul popor italian, l-au 
aplaudat şi l-au aprobat. Ș | Aa o 

In primii ani ai vieții sale, de slat, polilica navală 
italiană a mers mână în mână-cu cea franceză. Ocuparea 
Tunisiei de călre Franţa a rupt, însă, această înțelegere 
politică, care par fi fost decât spre binele ambelor ţări. 
Îtalia s'a simţit atinsă în prestigiul său de mare putere, 
şi chiar aveă teamă de.o amenințare, viiloare, văzând că 
Franţa ocupă un teritoriu în apropierea imediată a Si- 
cilici. Ea nu a voil sau nu a pului săînțeleagă necesilatea 
absolută a ocupării Tunisiei de către Franţa, penlru iga- 
ranlarea posesiunii Algeriei. Uitând umilirea dela Lissa, 

şi sângele îrancez vărsat pentru unitatea italiană, ea se 
aruncă în brațele austro-germanilor, intrând. în 1883, în 
tripla alianţă. In acest timp, ea se gândeşie că Medi- 

“terana ar trebui să-i aparţină. Bugelul marinei a mers 
crescând până în anul 1889. Deticilele, însă, ale bugetului 
general al statului, ajunsese aşă de mari și aşă de.-con- 
linuie, ca o boală cronică, încât politicienii se gândiră,— 
Crispi,—a porni un răsboiu contra Franţei, pentru a putcă, 

prin. contribuţia de răsboiu ce i-ar impune, să acopere 
deficitele. Erau siguri de victorie, căci sperau în ajutorul 
puternic şi efectiv al Germaniei. Bismark a refuzai, însă, 
proicelul; ba, cevă mai mult, a lăsat. ca să fie aflat de 
Franţa. Franţa retrase atunci lol credilul acordat Italiei 
şi o duse, asitel, la marginea. prăpastiei. Dezastrul tinan- - 

-ciar, baneruta, eră la uşă. | 
Căderea lui Crispi, şi economiile bugetare, Lăindu-se 

în carne vic, scăpă Italia. 
Franţa, generoasă, dădă Italiei, mai târziu, probă 

de „sinceritatea şi dragostea ce-i poarlă, deşi îi eră oficial 
inimică: 

a) Deelarându-i că se dezinterescază de Tripolitania; 
b) Declarându-i că se dezinteresează de Marea Tir. 

heniană: Aa 
c) Incheind tralale comerciale favorabile (1900), şi. 

împrumulând-o cu bani; . a 
d) Arătându-i. că. Marea - Adriatică _ mai bine ar fi



"95 

sub dominaţiunea politică. a Italiei, a vechiului leu vene-: 

țian, decât sub a Austriei. | 
Aşă că, în cele din urmă, a găsit că este mai bine: 

şi mai avantajos să urmeze o politică navală italiană decât. 
austriacă. 

_ Politica activă austro-ungară în Peninsula Balcanică. 

a deschis şi mai mult ochii Italienilor; anexarea Bosniei. 

şi Herțegovinei. precum şi: piedicile puse de Austriaci. 

Halici, în timpul acesteia cu TFurciii, — 1911—1912 — a. 

făcul ca Italia să se îndreple cu paşi „mari și grăbiţi 

spre o polilică navală naţional-italiană; adică: forţele na-- 

vale italiene să fie cu mult superioare, în Adriatica, flotei. 

austriace; iar prin ocuparea 'Tripolilaniei şi a insulelor: 

turcești din Archipelag,: să-şi afirme influienţa sa polilică- 

în Orienl. | A 
In acest mod; influiența dominantă în Marea Me-: 

dilerană este împărţită: în basinul occidental, aparţine: 

Franţei; în Adriatica şi Marea Tirheniană, aparține Ila-- 

lici; în Orient, Anglici.: De altiel, Anglia stabileşte legă- . 
tura şi echilibrul între aceste puleri. 

. : bă 

! 

. .. - 

_ Faţă de această polilică, flota italiană este la înăl-- 
țime. Ducele: de Abruzzi, comandantul suprem al flolei. 
a parvenit, prin capacilatea şi energia sa, să facă din. 

flota italiană: o putere navală bine instruită, bine anlre-- 
nată, împărțită în. divizii de unităţi omogene -şi cu un. 
corp ofițeresc din cel mai: select.- - 

- Pe când, acum 15 ani, Italia îşi construiă vasele: 
toate în străinătate, azi ca poale să-şi construiască în țară. 

tot felul de vase.de orice categorie; ba, încă să-con-: 
slruiască și pentru alte stale; acum 12 ani chiar, a con-- : 
struit şi pentru Japonia. : - 

Marele arsenal dela - Spezzia, dela 'Terni, acela din. 
Veneţia,. precum şi marile stabilimente. industriale, pri-: 
vate:. 'Tossi, San Francesco.al Campo, Somma, Lombarda, 
Tarente, Orlando, Societatea Bacini, Navali Rinnitli, con- 
struiesc 'cele mai moderne vase de răsboiu, cari.nu sunt. 
întru nimic inferioare altora din celelalte state, ba adesea,. 
din, contră.: | | Ă , 

Programul naval italian, în. trăsături generale, . este: 
de'a se avea, în cel mai scurt timp, un număr îndoit. 
de vase, ca Austro-Ungaria. 

_Aşă, în programul până la anul 1916, Italia trebuiă. 
să aibă 10 mari cuirasăte de lip Dreadnought şi super- 

dreadnought şi un număr îndestul de mare de alte vase- 

de toate 'calegoriile. * a 
In tabloul alăturat se poate vedeă amănunţit forța» 

navală italiană.
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Cinei crucișătoare protejate: Marsala, Nino, Bixio, 

Quarto, Libia şi Puglia. Primele trei. sunt construite în 

1912 şi au un tonaj de câte 3.500 tone şi o iuţeală: de 

28 mile; iar ca armament, câte 6 tunuri de 15 sau de 12. 

AL patrulea fusese construit în 1912, pentru guvernul lurc 

şi apoi contiscal; are_aceleaşi dale ca şi primele lirei, 

însă. este armat cu 2/15 şi 8/12.Al cincilea este din 189, 

cu o viteză de 18 mile şi cu un armament 6/12. 

In afară de aceste vase, Italia mai dispune de: 

a) 10 contra-lorpiloare cu tonajul variind între 300— 

700 tone şi cu-o iuțeală între 28—30 mile; 
b) 69 torpiloare. de clasa I-ia, cu lonaiul variind 

între 150 şi 260 mile şi cu iuţeli, între 25—28 mile; 

c) 15 torpiloare de clasa -a Il-a; 

d) 20 submarine şi submersibile. 

  

+ ă 
+ - 

In construcţie sunt următoarele vase: 

a; Patru mari cuirasale de lip super-dreadnought: 

“ Cristoforo Colombo,. Mare Antonio Colonna, Francesco 
Morosini. Amiraglio  Caracciolo. 

Datele tehnice ale acestor vase vor fi: 30.000 tonc, 
cu o iuţeală ide 25 mile, armamentul, 8/38; 16/15,2; 24/77,6 
cuirasa lurnului de comandă de 340 m.m.; 50.000 cai 
putere; 3 helici; e - 

b) Şease mari contra-torpiloare cu următoarele date: 
1.000—1.500 tone; 32 mile viteză; armament 3/12; 6/7,6, 
4 luburi pentru torpile; 

c) Unsprezece lorpiloare de clasa I-ia; 
d) Patru submarine cu lonaje mari (7—$500 tone). 
Echipagiul flotei italiene, ailat în serviciu, se soco- 

teșle a: fi de aproape 15.000 de marinari, din cari a- 
proape 2.000 ofițeri: de «diferite grade și funcții. 

Capacitatea întregei flote este de 700.000 de Lone, 
“cu următorul armament: i 

101 tunuri de calibru 305 şi mai mare; 
n „a „ ă n n n Ă 

09 P > n. 152 n n > 

Total 254 guri de foc cu un calibru superior lui 152 m/m. 

Dacă se socotese surile ! . br A cei toate gurile de foc, de orice ca-. 
ibru, care dispune marina italiană, se trece 'de 600.
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- ARMATA DE AER 

_ Reorganizarea serviciului de aeronautică. mililară da- 
sează dela legea votată la 27 Iunie 1912. 

Un comiitet consultativ al navigaţiunei aeriene  lu- 
crează la cesliunile mari ale acestui serviciu. Comitetul 
:se compune din: 1 general de divizie, ca prezident; doi 
senalori, 4 'depulaţi, 4 ofiţeri de armată de uscat, 3 ofi- 
țeri de marină, prezidentul Acro-clubului şi prezidentul 
Turing-clubului, ca membrii. 

Serviciile aeronaulice cuprind: 

1. Un batalion 'de specialităţi, ă 5 compănii penlru 

aeroslaţic, sub conducerea trupelor de geniu. Acest ba- 

ialion are următoarele atribuţiuni: a) Administrarea ma- 

terialului aerostatic, producţiunea şi-aprovizionarea cu gaz 

hidrogen în uzina Borgo sau Giovanni, din :Brescia; b) 
Serviciul parcurilor; ce) Serviciul şantierelor şi şcolilor 
de pilotaj; d) Aplicaţiuni totogralice; e) Construcţia lo- 

calurilor peniru. întreaga acronaulică; /) Secţia aerolopică 

pentru observările atmosferice; g) Aplicările radiotelegra- 

iicc; 
"9. Stabilimentul de construcţii şi experienţe  aero- 

nautice; ” 
3. Batalionul de aviatori depinzând direct de inspec- 

toratul generâl al construcțiunilor aeronautice şi cu un 

efectiv de 41 ofiţeri 17 subofiţeri reangajaţi şi .300 trupă. 

Acest batalion este împărţit în două compănii, ce con- 
stiluie grupul de manevră şi. un grup tehnic. - - 

Acest batalion este însărcinat cu toate serviciile ce 

depind de aviaţie. Sediul batalionului este la Turino. . 

Grupul de manevră are sarcina manevrării apara- 

clor în diferitele şcoli şi în escadrile; grupul tehnic, îm- 

părţit în biurouri, are în sarcina.sa loate cestiunile leh- 

zice, studii diverse. recepționarea aparatelor, ateliere, la- 

boratorii. aerodinamice, etc. - 
In următoarele localităţi se găsesc aerodromuri pen- 

tru şcoala de aviaţie: Aviano, Minafiori, Pordenone, Reale. 

Escadrilele de aeroplane, schimbă adesea localitatea. 
Dela 1 Ianuarie 1913 s'a înfiinţat o școală de piloţi- 

aviatori, destinată serviciului aviaţiei militare. Durata a- 
cestei: şcoli este împărţită -în trei perioade: perioada l-ia 
este destinată instrucției teorelice şi practice, la Turin. 
“şi are o durală de trei luni; a doua perioadă, care are 

doc în aerodromurile școalei, se numeşte perioada de in-
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sirucţie practică a pilolajului şi durează până la numirea. 

candidatului ca „elev-pilot”; în sfârşit, perioada a treia, 

de instrucţie complimentară, are loc la aerodromurile «e- 

şcoală și în localităţile unde sunt escadrile de aeroplane, 

şi durează până la numirea elevilor-piloți, cu lillul,. de 

pilot brevetat. Aceste două din urmă perioade nu- lrec 

de 12 luni. Nei | 
La această şcoală de piloţi-aviatori au fost admişi, 

în prima perioadă, 50 ofiţeri, aleşi printre locolenenţii 

cari au avul cel puţin doi ani în grad, şi căpitanii cari. 
au avut până la 5 ani în grad. 

= . 

- * 

:-:- Prin deerelul din 6 Iulie 1912, suu stabilit indemni-- 
tăţile ce se plătesc avialorilor: 

1. Indemnilăţi de liecare kilometru pentru ofițerii ce 
iau parte pe jos la experienţele şi exerciţiile, la mai mult 
de 5 klm. departe de garnizoană. Trupa primeşte: câte 
0.50 subotiţerii şi câle 0.25 caporalii şi soldaţii, pe zi. 
. 2. Penlru ascensiuni şi sboruri, se plăteşte: a) Un 
sbor în acroplan 5 lei; pentru o durată mui mare de 
i, oră 10-lei; pentru o durală superioară de 2 ore, 20. 
lei; b) Pentru ascensiunile în dirijabil câte 5 lei; penlru 
o durală. superioară unei ore, 10 ici; iur pentru o du- 
rală superioară de 3 ore, 20 lei; c) Pentru ascensiunile: 
în baloane sierice libere, câte 5 lei; pentru o durală mai 
mare de 2 ore, 10 lei; iar pentru o durală superioiră 
a 6 ore, câle 20 lei. a 

Aceleaşi indemnilăţi, reduse la jumătate, se dau şi. 
subotițerilor,: iar caporalilor: și soldaţilor, reduse cu 3/u. 

In atară de aceste indemnilăţi de sbor și ascensiuni, 
se mai plăteşte şi urmăloarele indemnităţi pe zilele de 
prezenţă: oliţerii superiori câte 3 lei; ofiţerii subalterni 
câte 2.50; tuncţionarii civili câte 2.50. 
”„ Publicul itălian.-se interesează foarte mult de această 
nouă armă. În anul: 1912 sa tăcut o subscripţie naţio- 

„nală pentru aeronaulici, şi care a produs întrun timp 
foarte scurt 3:/, milioane. Din această sumă, mai mult 
de 2 milioane au fost întrebuințate la cumpărarea a 98. 
aparate, iar restul penlru construcție de dirijabile. 
5 In toamna anului 1913, „LEsercito. Italiano”, anunță 
că sau organizat 30 escadrile de monoplane, fiecare com- 
pusă din 7 unităţi, cu-4 ofițeri piloţi: şi 4 ofiţeri obser- 
vatori. în plus materialul rulant necesar penlru a se dă 
escadrilei o autonomie completă; în afară de aceste es-
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.cadrile monoplane, se organizase și escadrile biplane, des- 

linate parcurilor «de asediu şi cetăților. . 

La acea dată, armata ilaliană dispunea de 175 piloți 

pentru acroplane; azi, desigur, că se poale complă pe 

cel puţin dublu. e 
Pentru prima dată, la manevrele ilaliene din 1913, 

Sau întrebuințat şi aeroplane. Unul din parlide aveă două 

escadrile, Bidriot şi Farman, celălalt partid aveă o cs- 

cadrilă Nicuport şi un dirijabil. Cu toate condiţiunile at- 

mosterice nefavorabile, recunoaşterile au dat rezultate 
foarte bune. 

Până acum, majoritatea aparatelor sunt de construcție 

franceză: câlevă case de construcție ilalieneşti, au în- 
cepul tabricarea lor şi în țară. | ” 

“Tipurile de dirijabile adaptate în Italia sunt de trei 

feluri: P. Gnic); M. (mijlociu); G. (mare). Primul lip are, 

în medie, 1.200 melri cubi şi o iuțeală de 50 klm. pe 

oră; al doilea lip are 1:200 m. cubi şi atinge 70 klm. pe 

oră; lipul al treilea este cel mai mare—22.000 m. cubi. 

Nacela lipului mic, este deschisă şi construcţia aşă fel, 

“încât să poală, la nevoie, să plutească pe apă. Nacela ti- 

pului mijlociu este complet închisă şi este construită în 

luburi de oţel. Are numeroase terestre, dar pasagerii sunt 

foarte bine instalaţi şi complet apăraţi conira curenlului 
«le aer şi inlemperiilor. 

Dirijabilele de cari dispune armata italiană” sunt:



  
  

  

  

Numele sau] = [3] .= 23 z 
felul anul | £ |2izels= = | . OBSERVAȚII 
construcţii | 3 [2] =[3* = 

G. 1944 |20000[90] + [1000] 21100|20%]27.6] [Se construeşte după 
, 1 plantuile ingineru- 

V. 1914 |14.650]90] 4 [1000] 2| 90] - [26.5 Lui căp. Verduzioe 

[2 dirijabile 

tot de tip G. 

în construc.| — |—l —l —|—l—i— 1— Uate necunoscule 

La 27. VII. 913 a 
făcut o călătorie «le 
850 km. trecând A- 

i 
peninii la 1800 m. 

iri înălțime. 

M/1912/12 12.100[70[ + | 500] 2] 83417 [29 E e: a străbătut 
1000 km. Bologna. 
Campalio-Turin-Ve- 
ncția-Ceriano, 

3. VU. în3, ne 

  
P.[1913 | 4.700|60] 2 | 160] 2| 63] 12 [21 | are Bologna, Moden 

P[1912. | 4:700[60| 2 [:160] 2] 63] 12 [21 |! xacera ae lemn. 

P.H911 4.400]52] 1 | 120] 2] 63111.61 20 | Naccia de lemn. 

"P.[1910 | 4400[52] 1 | 12c] 2] 63[11.6[20 ]I a Ivat parte la cam 
P./1907 4.200]52] 1 | 100| 2] 60]11.6[18 
Parseval | 9.600|69] 2 | 360| 2] 85|11.6]22.5 

1912! | 
M.[1913  |12.200]70] 4 | 520| 2] 83117 [27 

Ambele p. marină 
M./1912  [12.200[70| 2 | 509] 2 83] 17 129 

L.eonard da 

Vinci 3.265|10| 1 | 40| 2] 40] 14 |— 

1910 

Ausonia bis] 1.500140] 1 55| 1| 3718.25] — 

1910 
Italia II „|. 

1913 2.616|40| 1 | 50| 2] 50]10.5| —                       
Total 11 dirijabile bune; două în construcţie şi trel — ulti- 

mele — neputând fi folosite de cât rare ori. Ă 

Pentru adăpostirea acestor dirijabile, Ilalia posedă: 
următoarele hangare: Milano, unul de lemn. Verona. Ve- 
neţia (sunt două), Ferrara, Ancona, Lago di Bracciano» 
(sunt două, unul de lemn), Turin, Tripolis, Alexandria 
celelalie toale sunt de fier. ! : 

, 

bud



CAPITOLUL Ii 

OPERAȚIUNILE - 

OPERAȚIUNILE PE TEATRUL DE EST, 
AUSTRO-GERMANO-RUS 

“La 1 Februarie, siluaţiunea trupelor” adverse pe iron- 

tul de Est eră cum se arală în schița dela pag. 104, la 
care adăogăm explicaliunile următoare: | 

a) Germanii avusese, succese în Prusia Orientală şi 
credeau că le vor putea desăvârși; 

b) Atacurile germanilor spre Nord-Vestul Poloniei 
rusești făceau să sc creadă că aceșlia urmăresc spargerea 

centrului rusesc. Aci ruşii se înlăreau și dădeau âtacuri 

îndârjite; i _ 
c) Spre Vest şi Sud-Vest de Varşovia se făceau. mai 

mult atacuri locale cu caracter demonstrativ; - 

d) In Galiţia se înlinsese ofensiva rusă spre Carpaţi; 

iar Auslro-Germânii, fără a arătă vreo tendinţă ofensivă, 

rezistau cu îndârjire lendinţei ruseşti de a ocupă creasta 

Carpaţilor; Di 
6) In Bucovina, lrupele austro-ungare dădeau o mai 

mare inlensilate atacurilor lor. 
Operațiunile cari au avut loc dela 1 lebruarie la 

30 Iunie, adică limp de cinci luni, se pot împărți asttel: 

1. Operațiunile în Prusia Orientală şi Curlanda; 
2.. Operațiunile în Polonia; 
3. Operațiunile în Galiţia şi Bucovina. 
După 1 Iulie nu număi că ofensiva austro-germariă 

continuă cu succes în Galiţia şi Polonia Sud-Veslică, dar. 
încă ise pronunţă o ofensivă generală germană în Curlanda, 

în Prusia Orientală şi în Polonia Nord-Vestică, înlesnită 
mult prin o mişcare generală de relragere a armatelor * 

rusești pe allă linie de rezistenţă. Aceste din urmă ope- 

rațiuni le vom trală la sfârşit, sub lillul de „ofensiva ge- 

nerală ausiro-germană dupti căderea celăţii Lemberg”.
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l. Operațiunile în Prusia Orientală şi în Curlanda') 

In volumul I, la pagina 353, spuneam: In ultimele 
zile din Ianuarie Şi primele din Iebruarie, ruşii au su- 
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ferit-o serioasă înfrângere în Prusia Orientală şi că ur- 
mărirea germanilor continuă cu hotărire în Suwalki Wla- 
dislowow-. La încheierea acâiui volum nu se putea spune 
mai mult, nefiind şliri sosile până în momenlul punerii 
sub presă a lucrării. N 

Să urmărim acum: modul desfăşurării, în general, 
a aceslor operaţiuni. - - 

In Prusia, Orientală se află, la începutul lunei Ia- 
nuarie, armata. a X-a 'rusă (56. corpuri * “de armată), 
având în faţă armala a VIII-a germană, sub generalul 
von Below (6—8 Divizii). 

Armata generalului von “Below, simțindu-se se interioară, 
a ocupal regiunea lacurilor Mazurienc, dincolo de linia 
“Aului Angerapp și orașul întărit Locdsen. Aci au rezistat 
germanii luturor atacurilor executate de ruşi dinspre Las- 
dehnen, Loetzen şi Dahrkehmen. 

Pe la sfârşitul lunci Ianuarie, germanii, terminând 
în interiorul ţării alcătuirea mai multor corpuri de ar- 
mală (formale 50% din. tandwehr, 12590, landsturm şi! 
25% voluntari), le-au transportat cu repeziciune şi scerel 
în Prusia Orientală, sub conducerea generalului lichorn. 
La 25 lanuaric, când Ruşii începură “să-şi dea seamă că 
în fala lor se găsesc torţe superioare, se holărăsc a se 
retrage însă germanii, începuseră dejă mişcările pre- 
găliloare E entru executare ca olensivei. Mişcările au început 
simultan la. Sud, cu direcţiile generile Johanisburg, LCR 
şi la Nord cu direcţia generală Gumbinnen—WVirbalien. 

La 26 Ianuarie, trupele - generalului Lilzmann .(un 
corp de Landwehr, formaţie nouă), după ce str: ăbătuseră 
pădurea Johanisburg, înaintară spre S.-LE., iar în ziua 
de 27, alte coloane au începul înaintare ca” pesie Bialla, 
spre Lek. Ruşii sunt respinşi cu mari pierderi 

In acelaş limp, coloanele dela Nord, respingeau pe 
ruşi în direcţia Pilkâllen. Prinir”un marş at germanii 
ajung, în ziua de 28 Ianuarie, linia Pilkallen- Vladislawow, 
jar în ziua de 29 Ianuarie, pe şoseaua principală Gum- 
binnen—Stollupoenen—Y relkowyski (Rusia). In faţa a- 
cestei înăinlări, îlancul dregi al armaătei ruseşti (corpul 
10) se retrage cu mare iuțeală către [ist, spre “Niemen, 
descoperind “Tancul drept al corpului vecin, care fiind 
surprins, a fost aproape distrus, în localităţile Eydkuhnen, 
Wirballen și -Kibariy. 

In lim p ce între 26—29 Ianuarie coloanele germane 
înaintau viclorioase la Sud şi Nord, urmărind pe ruşi 
în retragere spre Suwallki și spre Augustowo, “la centru. 
rușii cari se apărau în faţa liniei Angerapp-—I.oelzen au 
începul a sc retrage spre Est, urmăriţi de armala ge- 

neralului von Below, (ce - -timăsese pi ână “atunci în re- 
x
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zervă). Trupele ruseşti. de aci, (în mare parle trupe si- 
beriene), au încercat cu multă bravură o ullimă rezis- 
tenţă, timp lde 5 zile, pentru a permile concentrarea lru- 
pelor rusești în regiunea Suwalki—Auguslowo. 
| In cele din urmă, intervenind şi parte din trupele 
coloanei de Sud germane, care veneă dinspre Johanis- 
burg (divizia Falk), ei sau retras spre Est. 

La 2 Februarie, ruşii părăsiră complet Prusia O- 
rientală. 

Armata a 10-a rusă a conlinuat, în zilele dela 6—9 
Februarie, retragerea spre Est şi S.-IE., la adăpostul ce- 
lăţilor de: pe Niemen,. Bobr şi Narew. Germanii au ur- 
mărit cu parte din forţe spre Niemen, în regiunea Iowno- 
Olila, spre Nord de' Grodno şi cu grosul forțelor spre 
Ossowelz, Lomsa şi Ostrolenka, dându-se mulie luple. 

La Nord, în regiunea hNowno-Olila, unele avantgarde 
rusești alinsese Niemen între 6—9 Februarie, iar la Sud 
de Bobr şi Narew, precum şi pe drumurile Prasnilz— 
Plonsk, se încinsese lupte între -lrupele adversare, cu 
avanlaje penlru germani, cari ocupară Prasnilz, însă, cu 
mari pierderi. La această dală, ofensiva germană din 
Prusia - Orientală atinsese maximul ci de succes. Dela a- 
ces succes şi până în dunie curenl, germanii, deși mai. - 
au pe ici-colea .câle o izbândă, însă, în general, pierd 

- necontenil. din terenul câștigat şi nu mai. pol atinge nimic 
din proiectele ce vor fi urmărit prin aceste operaţiuni; în 
special, nu reuşesc a pune stăpânire pe linia Varşovia— 
Pelrograd şi nici a îace pe ruşi să lragă din rezervele 
dela Vargovia. 

În acest limp au, însă, germanii succes la extrema 
dreaplă rusă, cum vom vedeă mai jos, la operaţiunile în 
Curlanda. 

„Incă dela 13 Februarie, germanii se găseau aci în 
defensivă mai pe lol frontul. Rușii au pronunțal o vigu- 
reasă ofensivă la Nord, pe drumurile Simno și Sereye 
şi la Nord de Grodno, ceeace a torţal pe germani a se 
retrage. - ” 
o La 22 Februarie, avanlgardele germane erau hăr- 
uite în pădurile Augusloxo şi. în regiunea la Vest de 
Wlemen, pe linia Mari: —Serny ş raleria r 
sească a lat o Darie die PCoIO ea piine ulei pr i 
zionare. Aprom- 

In faţa localilăţii Ossowelz şi în regiunea respectivă 
dela Vest şi Est, germanii.au adus puternice coloane precum şi artilerie grea, însă, toate încer ările lor de a trece Bobr şi de'a ocupă Ossowelz, au dal oreș Se 
pare că numai la Ossowetz au luptat 3 corpuri de ar- mată germane. Pe Narew, succesele germane au fost de “scuriă durală, pierzând Prasnitz şi fiind siliți a se Te-
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trage înspre Chorseli-Mlawa-Kolno-Myschinez. Cavalerii 

rusă a operat cu multă bravură în urmărirea coloanelor 

germane. DE 

Ruşii au format pe acest îront o nouă armală (XII). 

sub generalul Plehwe. | 

In general, în acest timp, germanii pierd leren con- 

linuu între Kowno şi Varşovia. | A 

“ Cronologia luptelor mai principale prin care au lre-: 

cut adversarii în acest limp şi în această parte de Iront, 

s'a pelrecut astiel: N “ 

Intre 20—292 Februarie, germanii au concenlrat 0. 

parie din forţele ce se retrăgeau dinspre Grodno şi alle: 

irupe sosite din interiorul țării, în regiunea Neidenburg- 

Willenberg și au pornit o ofensivă pe frontul Mlawa—Cho- 

selii, oprind, astiel, retragerea trupelor „germane înfrânte 

la Prasnilz. 
Până la 23”Februarie se puli face o grupare de. 

forţe germane în regiunea Suwalki—Auguslowo, cu care: 

forie, în ziua de 21 Februarie, au reluat olensiva conlr:i 

corpului 3 rus, ce 'urmăreă dinspre Simno în direcţia 

Lousyeje. Acest corp se retrase, descoperind, asifel; dreapta: 

corpului II rus, ce” urmărea pe linia Ratski—Gib—, care 

fă atacal în regiunea Seyni-Ralski și respins cu pierderi. 

La 27 Februarie, ruşii se retrag în regiunea Lipsk, fără 

a' fi urmăriţi de germani, cari, probabil, crau slciţi de 

puteri şi nu dispuneau de trupe proaspete. In zilele de 

2 şi 3 Martie, corpul generalului Lăilzmann a executat: 

puternice contra-alacuri la Nord de Prasnilz şi Grudusk,. 

însă, au lost respinse de ruși. : 

In vestul lunci Martie nu-sau mai dat lupte mari. 

ci numai atacuri şi contra-atacuri cu alternative de succes 

are nu au pulul schimbă situaţia generală, afa -ă ile: 

operaţiunile din Nordul Poloniei Orientale, arătate mai. 

jos. Probabil că ploaia şi desgheţurile au împiedicat mult 

operaţiunile în acest timp. Luptele de artilerie, și mai ales 

-aidurile de aeroplane, (grupe de câte 12—15), Sau CxC- 

culat. cu acecaş pulere ca și la început, însă, lot fără în- 

fluienţă asupra situaţiei : generale. 

In cursul lunci Aprilie sau dat diferite atacuri des- 

cusule de ruşi în regiunile Suwalki şi în pădurile dela: 

Est şi Sud de Auguslowo și. pe Narew, însă, numai cu 

xezultate locale. 
Această situaţiune rămâne aproximativă până la 15: 

Iunie. 
Să vedem ce sa pelrecul în acest limp în RKurlanda: 

N 

In primele zile ale lunci Martie, sosesc ştiri că trupe:
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noui ruseşti înaintează spre granița de A. a Prusiei O- 
rientale, în direcţia Memel-și spre Tilsit, în Curlanda. La 
3 Martie un delașament rusesc intră în Memel şi altul 
a ocupăl Langszorgon. oale aceste mişcări par a Ti 
„avul ca scop să umeninţe spatele trupelor. germane “lin 
regiunea Suwalki-Augustowo, silindu-le a părăsi leriloriul 
rusesc. Operațiunile acestea, însă, nu sau execulal cu 
trape suliciente, astfel că, la 10 Martie, detaşamenlui dela 
Memel, atacat de germani şi de flotă, sa relras la. Irot- 
lingen; iar lrupe germane au înaintat pe litoralul rus, la 
Pelangem.. , : 

In prima chenzină Aprilie, se semnalează operaţiuni 
germane în regiunea Dunaburg—Libau, cu lolul execii- 
lirice faţă de “lungimea enormă a frontului. 

Se pare că germanii au avul aci o divizie și jumălate 
-de intanterie şi 1 divizii de.cavalerie, împărţile în trei 
grupe, astiel: 

Grupul principal (Genera! Janichky) a înaintat spre 
Nord şi:a avul ciocniri la Chawly; i 

Grupul din stânga a operăt spre Libau, unde a avut 
ciceniri şi a suteril pierderi, fiind atacal pe apă şi din 
trei direcţiuni pe uscat; . 

„Grupul din dreapta aveă misiunea să acopere spre 
Rosieni operaţiunea grupului principal. | 
, De aci germanii aveau intențiunca să înainteze spre 
soră, să ocupe Riga şi apoi să se -rabală spre Rowno. 
însă, conlra ofensiva rusă dinspre Riga și Ponewvelz a 
april pe germani, silindu-i a se relrage, în unele” părţi. 

Până în primele zile ale lunci Mai germanii, întăriți. 
cum arălarăm, se găseau dincolo de drumul Libau, (100 
km. la Nord) Moszeiky, Schawli şi râul Dubisa, însă, 
în urma întăririlor primile de ruși, a început să se -ac- - 
centueze înaintarea lor spre Dubisa. Germanii prin contra- 
atacuri şi rezerve aduse dela alle: coloane, au reuşi loluş, 
să mențină regiunea ocupală, şi mai ales: să menţină 
apetele de pod dela Sawdyniki şi cele din regiunea IuElo- Wlany. (16 km. departe. de Szawli). In ultimele zile din Mai și primele zile din Iunie, Germanii au pronunțal o acţiune demonstrati ă spre Sud-Vest de Szawli si o mis- care de încercuire la Est de Dubisa, dar aceste mişcări au fost preînlimpinate la limp de ruși, șilind pe germani a-şi relrage aripa stângă pe frontul 7 i ivoli 
-$ „aripa stângi IL Zogeni—Belig i Est de Rossieny. = olie, la In prima chenzină luni ” ici ani lunic,. luptele ce s'au dal ici-colcă au un caraeler local, cititi . î coleă reno ăeschile dela pag. 1-12 se poate vedeă, în trăsuri, genceri u cum au înaintat germanii a Mai Ană 

generale, 1 aintz anii dela A an: 
generare Ma Ş Iaiu până
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Sc: pare ă până. la 15 lunie germanii -au mai în- 

tărit aceste lrupe până la aproxiniăliv 1-5 corpuri de 

arinală, 
Cunoscând bogăţia regiunii şi lipsa de comunic: iuni, 

germanii sau holăr ît a ține aceste regiuni nu numai din 

punelul de vedere al tendinței de a “ameninţă pe uci şi 

comunica iunile dreptei rusești spre Kowno, dar și penru 

a trage de aci provizii. În acest scop, au "adus aci con- 

voiuri întregi de camioane-automobile şi au consiruil o 

ale ferată ce leagă Memel cu Libau. Poale că aceste 

operaţiuni au şi scopul de a menţine neutralitatea țărilor” 

Scandinave. 
Oper aţiunile dela 15 Iunie până lat August se vor 

vedea în ultimul capitol. 

. Operațiunile în Polonia. 

In cursul lunci Ianuarie am lăsat aci urmăloarele ar- 
mate. rusești: . 

A. IL în Polonia Nordică 
A. I în Polonia Nord- Veslici 

„A. III înapoi de Bzura şi Ravia; 
A. IV (Ewert) înapoi de Pililza şi Dricmsk: ; 
A. IA CL ccinsky) înapoi de. Nida. 
In faţa acestor armale se giăsc: au. lrei. grupe de ar- 

male 'aliale; întinse dela Thorn până la Cracovia... 
Operațiunile din această lună, arălale, în general, 

Volumul 1, au fost următoarele: 
aj Incercările germanilor de a trece pe malul slâng - 

al Vislulei, între Dobrshin şi Wischegrad și invers ale 
rușilor, de a trece pe malul drept; : 

b) Luple în Nordul Poloniei „pe frontul Lipsca, Ser- 
pez, Byeshun, Radzanow, Mlava 

ec) Luple la Vest de V Arșovia, "pe liniile Bolinow 
cha—Lowicz—Skienievyce— Gradisk; 

d) Inaintare de trupe germane în direcţia Radom, pen- 
tru a opri pe Huşi dincolo. de Lysa-Gora; 

e) Gr: imădiri de trupe ausiro- germane spre. Tarnow 
şi oarecare rezistență a lor în Carpaţi; 

Oper: ațiunile ce. sau petrecul în Polonia rusă, deta 
Februarie la 15 lunice, nu au schimbat cu nimic” silua- 
țiunea generală descrisă mai sus, aşă că pol fi carac- 
terizale ca nişie lupte de interes local ;. lupte pentru men 
ținerea spiritului şi energiei F isboinice; lupte demonstra- 
live, mai ales în Nordul” şi Sudul Poloniei ruse, în legă- 
tură. cu lugtele demoristrative . «din Prusia Orientală şi. 

cu cele” decisive din Galijia. 
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Pentru a se urmări, însă, soperaţiunile pe întregul * 

ilealru de operaţiuni din Est, descriem în rezumal, pe luni, 

operaţiunile ce au avut loc aci. - 

Februarie şi Martie: 

La Nord de Vistula. Dese alacuri germane la Os- 

-sowelz, Ă 
-O coloană secundară germană a înaintat spre Lom- 

scha şi alta mai principală spre Prasnilz, în legătu că 

cu trupele germane ce erau călare pe Vistula. Sa de- 

seris sumar operaţiunile acelor coloane în paginele pre- 

«cedente. Ş ia anca 
La început, siluaţiunea ruşilor păreă crilică, îns, 

prin întăriri sosile, coloanele germane au iost respinse. 

Intre 23—295 YFebruarie, germanii, urmăriţi de ruși, 

fac faţă, prin lupte crâncene, acestor alacuri, în special, 

în regiunile Mlawa—râul Omulew; iar aviatorii germani 

contribuiesc 'şi. ci. mult la recunoașteri şi dezordine în 

:regiunc și asupra trupelor. Sau observat aci atacuri ger- 

mane cu trupele în rânduri sirânse, ceeace presupune 

-slaba disciplină a nouilor formaţiuni. . 
. Au mai fost atacuri, fără importanţă, pe dreapla 
“Vislulei, în regiunea Plosck. 

La Sud de Vislula: . 
“Pe Bzura, mișcări de trupe. Se crede că sau relras 

“trupe de aci, ducându-le în Nordul Poloniei, în regiunea 
Prasnilz. , A 

Pe Pilitza, la Vest de Nowo Niasto, luple fără ca- 
'racler holăritor. "Terenul fiind îngheţat, trupele mau putut 
face lucrări pentru menţinerea poziţiunilor. câștigate şi 
astfel, după câtvă limp, le-au pierdut. e 

Dese lupte de artilerie. 

Aprilie, Mai şi Iunie: 

La-Nord de Vistula: 
“In regiunea Bjelsk—Plosk beligeranţii Sau întărit pu- 

“ternic. | na 
| Escadrilele aeriene şi artileria au lucrat activ și fără 
întrerupere, însă, cu efecte locale. ” 
N Bateriile dela Nord de Praschnilz au provocat, ilin 

când în când, lupte, iurmale ioideauna de atacuri de în-. 
fanterie, mereu respinse. 

| Câtevă ciocniri, de mică importanţă, au avut loc în 
jurul pozițiunilor ocupate de adversari la Praschnitz şi 
la Sud de Mlawa. . E 

___La 1 Iunie, Germanii au făcut o încercare mai se- 
joasă asupra poziţiunii ruseşti dela Jednorosez (Sud de
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Chorsele. execulând un puternic foc de artilerie cu un 

număr mare de baterii. 
ia Sud de Vistula: N 

Acţiuni serioase ofensive ale ruşilor penlru a trece 

Bzura şi lângă Blogoe (Est Piotrokow), însă, au fost 
respinse de germani cu mari pierderi. 

Sterţările uşoare ce făcură ruşii pe Bzura şi Rawka, 

între 27—30 Aprilie, par a fi avut ca scop să vadă dacă 

germanii mau slăbit frontul, prin deplasări de, trupe pe 
alte fronturi. | 

Până la 3 Mai, succesele ausiro-germanilor din Ga- 

liția, au obligat la retragere şi trupele rusești din Polonia 

sudică, astlel, -că la acea dată îrontul rusesc ajunsese 
pe linia Inowlodz-Gelniov (12 km. E. de Opotschno), Su- 
chednew (24 km. N.-E. de Kielce), pădurile dela E. de 
Kielce şi Klimontow, în egălură cu frontul rusesc Win 
Galiţia, a cărui dreaplă se găseă în colțul format de San 
şi Vistula.. | . | 

In a doua chenzină Mai, pe Bzura şi Rawhka, trupele 
germane au atacat în câteva rânduri poziţiunile ruseşti, 
servindu-se de gaze astixiante, însă, loale aceste atacuri 
—ca şi cele dela Nord ide Vistula—mau avut nici un 
rezultat asupra siluaţici generale. Se spune că preltulindeni 
conlra-alacurile ruşilor au produs pierderi simţitoare ger- 
manilor. | | 
| In zilele de 29 şi 30 Mai au avut loc luple cu ca- 
racter: mai hotărilor între Bolinow și Sochazew, pe Bzura 
şi Rawka reuşind germanii a face o mică spărtură în 
frontul rusesc. Contra-alacurile ruseşti, pentru a scoate 
pe germani din poziţiunile cucerite, au fost zădarnice: 

Pe Bzura şi Rawlka, germanii au atacat din când. în 
când, poziţiunile ruseşti în diferite puncte, probabil, cu 
intenţia de a ţine fixate trupele inimice de aci; Deși lup- 
tele sunt mici, lotuş, artileria tace mare întrebuințare de 
muniţiuni. | ă 

3. Operațiunile în Galiţia şi Bucovina!) 

Lu pag. 392, din Volumul I, arălani că la finele lunci 
Ianuarie, Ruşii aveau în Galiţia şi Bucovina următoarele trupe; „IE pi ii ini 

„A. V-a,.Generalul..Ralko.--Dimitriew, înapoia - Duna- 
jetzului; o E : 
„A. VIII-a, Generalul Brussilow, înapoi de Wisloka 

Şi de Carpaţi. 

  

1) A se consulta Harta din Vol. şi schiţele din acest vo'um. -
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Corpul 'de. Sury, ca legălură între. armatele din Ga- liția şi Bucovina; , | 
Corţul de blocare din jur de Przemy'sl; 
Corpul. de ocupaţie din Bucovina. e Mai arăiam că celaicu Przemysl rezistă, că ruşii, cu loale astea au întins aclivitatea "lor în Carpaţi pe un. tront .de peste 150 klm., între Dukla şi Wikow;: :ă torje rusesti au fost: respinse la Sud de Nadworno şi la Nord de Delatyn, şi că în Bucovina, ruşii, deşi la începulul Ianuarie, au -avul oarecari succese, loiuş, către finele Ia- nuarie, au fost respinşi. _ e , | Operațiunile din Galiţia şi Bucovina dela 1 Februarie : la 16 lunie, prezintă două faze bine dislinete: , A. Operațiunile ofensive ruse (1 Febr.—30 Aprilie); B. Operafiunile, ofensive austro-germane (1 Maiu—15 Iunie), : i 

A. Operațiunile ofensive ruse (7 iebruarie—30 Aprilie). 

Peniru a înceze descrierea operu,iuni:or ullerivare, mai completăny cu următoarele date: la finele lanuarie şi începutul lunei lebruarie, cele mai înaintate lrupe ru- sești din Galiţia. erau spre Vest de Byalla : (afluient PE San), Wissowa (Sud de Gorlice), Dukla, Sziropko, Lupko, Uzsok, Wysocko Sud de Siry, Delatyn, Nolomea “şi Nord de Prut, în Bucovina. In cea mai mare parte din aceste puncle, rușii au respins desele şi impetuoasele alacuri ale ausiriacilor, afară de cele din regiunea -“Tukla, Slanislau, unde. ruşii Tusese respinși. e | e La 16 Februarie a sosil pe Nistru, la Ralicz, Ma- ryanepol şi Nisniow, un număr. oarecare de divizii din arinata de Odessa,. şi Sa relual olensiva, reocupând Sta- nislau şi respingând puternica rezistență austriacă până la. Nord de. Nadworno. i a Mai spre. Sud-Est ruşii âu cugerit Kolomea şi Sa- dagora. , ii - Să se observe că desele alacuri din această perioadă ale auslro-germanilor : în Carpaţi şi Bucovina, coincid cu mișcările ofensivei germane. din Prusia Orientală. De aci e ușor. de dedus că germanii au urmărit că aceste o- fensive simultane, la aripele frontului TUsesc, să slăbească rezistența dela centru de pe linia - Vistulei, ă ” In a doua chenzină lebruarie, cu toate: că. zăpada ajunsese până la brâu în unele părţi şi cu loale ă gerul alinsese 25 de grade, lotuș, au fost serioase .luple în: Galiţia şi Bucovina, cari, în. general, au. rănias favorabile ruşilor, însă cu mari sacrificii, Din cele mai principale cilăm: i 
|
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24—25 Februarie. Armata a IV-a austria i a atacăt înălțimele dintre râurile Bialla şi hopa (direcţia Gorlice), însă a fost respinsă. 
25 Februarie. Austriacii au atacat spre Nadworna (40 km. V. de Kolomea), cu alternative de succes şi înfrângeri. 26 Februarie. Austriacii au reușil a trece Secova (15 km. S.-E. ide Gorlice) prin atac de seară şi noapte, însă, a doua zi, ruşii i-au respins. 
26 Februarie. Austriacii au reuşil să. ocupe oarecari poziţiuni ale rușilor pe 'drumul Cisna-Baligrod, însă, :a doua zi, au fost respinşi, iar ruşii au înaintat, cu mari pierderi, în zilele următoare, şi şi-au asigurat stăpânirea pasului Lupkow. a 

x 

"SCHIŢA B.D 
  

  

AS i D SL og Ze Ze pe 
o TPftitiru fh 

   

     af! 

(4) / 

7, 

7)    4 fi    
    

In acest limp,-ruşii au oprit, cu mari pierderi, olen- siva a'iaţilor în regiunea Zavadka (18 km.. Est de Turka) și Rosanka (27 km. S-E. de Skola). | 27—28 Februarie. Au. avut loc lupte sângeroase la „Lupkow şi Nieskow, cari Sau terminat cu succes de. partea raşitor. Pe linia habe—Radzlyowo-Wiskowo, austriacii au u căulal să spargă frontul, pentru a contrabalansă insuece- 
et 

Sr 1) Vezi observaţia Y dela pag. 117. „
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sele dela Lupkow, însă, au lost respinşi cu mari pierileri. 

28 Februarie—3 Murlie. Austriacii au atacat spre Nies- 

wiska (30 km. N. de. Kolomea), însă au fost respinși 

cu pierderi. La E. ide .linia Stanislau-—Kolomea, de ase- 

menca austriacii au atacat, însă, au fosL respinşi” şi îm- 

pinşi până la Oliynia Și au pierdut poziţiunile întărite 

dela 'Farnowice-Polno. : , Și | 

La începutul lunci Martie, Ruşii posedau din lanţul, 

principal al Carpaţilor, regiunea. Dukla, formând aci un 

unghiu ieşind faţă de frontul dela Î ord şi dela Est. Ținta 

lor a fost ca, înainte de topirea zăpezilor, cari ar: Li 

făcut drumurile impraclicabile, să ocupe oale culmile 

dominând Ungaria şi, în special, să alace între Lupkow 

Uzsok şi să demonstreze spre Bartteldl. . i 

In „special, în ziua de îl Martie, rușii au obţinut 

un însemnat succes în regiunea gâlului Lupkow, unde 

au luat cu asalt o foarte importantă poziţiune austriacă, 

pe marea creaslă a munţilor Beschizi. In privința luptelor 

dale aci, comunicatul rusese—nedesminţil de cel austriac— 

arată următoarea parle ca -acteristică a. felului lupielor 

ce se dădeau pe această parle, că: infanteria rusească, for- 

ţând pădurea apărată cu bariere de sârmă. şi încon- 

jurală cu îmai multe etaje ide tranșee (lucru posibil numai 

în teren cu pante mari), a înaintat până la poziţiunea 

principală a inimicului, şi, după ce a bombardal-o cu 

lunuri lărâte pe braţe, la o distanţă de 600 pași, a recul 

peste adânci şanţuri cu palisade, a lua .lucrările orga- 

nizale cu blindagii solide şi prevăzule cu apărări inte- 

rioare. Austriacii au dat mai multe atacuri, cu destulă 

tărie, în rânduri strânse, însă au fost respinşi nimiciţi 

de loc şi de lovituri cu baioncta”. ” 

Mai la Est, pe frontul: Koziowo-Wisocko, auslro-ger- 

manii au conlinuat cu atacurile lor. In această parle a 

- frontului, unde' operă o armată de Sud germană de a- 

proape 3 săptămâni, cu.rare excepţii de succes, ruşii sau 

mărginit numai în a respinge atacurile adversarului, men- 

ținându-se în defensivă, , 

In Galiţia de Est, austriacii sau :menţinut în re- 

giunea dela. Nord de Kolomea—Snyalin, în apropierea 

Nistrului, pe care, din când în când, încercău să-l treacă 
cu detaşamente relativ slabe. O asemenea încercare, exe- 

cutală de un batalion în ziua de 13 Martie, lângă Zezava, 

(11 km. la E. Wle Korodenka), a fost plălită cu pierderi 
colosale. Da Si | 

In Bucovina, auslriacii au reuşil, în zilele de 11 şi 

_12, să respingă forţele ruseşti la N. E. de Cernăuţi. In 

această parte, auslriacii sau menținut, încă pe malul stâng 

al Prutului şi în regiunea localităţilor Mahala şi Rozancia.
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“Toluş, se părcă, că şi aci, ca pe lot frontul, ruşii se pre- 
găleau a întreprinde 0 acţiune mai puternică: 

La 15 Martie, trupele rusești au reînceput atacul în 
direcțiunea Baligrod,. învăluind poziţiunea inimicului. A- 
cesla, însă, a opus o rezistenţă din cele mai înverşunate, 
„aduci ând pe frontul din “lirecțiunea Bartield—Uzsok, tot | 
ceeace a putut, chiar şi trupe germane şi numeroasă 
cavalerie descălicată. La 23 Martie, adică 18 zile după în- 
cepulul ofensivei rusești, ruşii cucerise lanţul principal al 

- Carpaţilor, pe frontul Sud de Lupkow—Volocz, pe o. lun- 
gime de 115 km. Luptele ce sau dat după această is- 
bândă au avul mai mult caracterul unor acţiuni de de- 
lalii, pentru consolidarea celor obţinute. 

La 3 Aprilie, acţiunea din Carpaţi, a fost concen- 
irală în direcțiunea Hoslok. Aliaţii, cu loate pierderile 
enorme suferite, au dat, în cursul acelei zile, multiple ala- 
„curi contra înălțimilor ocupate de ruși spre răsărit de 
"Telepocz. 

Faţă de aceaslă acţiune puternică, toate celelalte în- 
treprinderi pe restul. frontului ! galiţian, prezinlă o mică. 
imporianţă, deși liecare „din ele au fost extrem de sân- 
geroase. 

| Astfel, la Estul regiunei: Ciczkowice (între Tarnow 
şi Gortice), 1 al Aprilic,, s'a dat o învierșunală, lublă, în 
care ruşii au reușit să cucerească cu baioneta două linii: 
de lranşee austriace, puternic organizate, cu diferite ob- 
istacole de sârmă şi minări. 

In regiunea Stry, trupele de Sud germane, au conti- 
nuat să păstreze activilalea ci ofensivă ca şi la început, 
“atacând, aproape zilnic, fără, însă, a puteă scoale pe ruşi 
din “poziţiunile lor, —de altfel—mai favorabile decât ale 
:germanilor. Unele Isuccese, cum a fost de exemplu cel 
obținul la 6 Aprilie asupra poziţiunilor dela Presomwezilk 
(a Sud de Rosiuwka), sunt numai temporare, rușii. re- 
-ocupându-le mai lotdeauna prin contra-alacuri executate 
cu forțe 'superioare. 

Asediul şi capitularea cetăţii Przemysl 

“In timpul când se pelreceau luptele din Carpaţi, în 
*spalele frontului rusesc se găscă celatea Przemysl, ase- 
xlială de către ruşi. 

Przemysl a! fost înconjurat pentru prima oară de 
“călre ruşi în prima chenzină Septembrie 1914. La 10 
Octombrie. tiin cauza marei bătălii de pe San, ruşii av, 
fost nevoiţi a recurge şi: la forțele de aci, şi deci frontul 
de Vest: a fost despreșurat și lăsat liber.
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Lambor, amenințând căile de comunicaţie cu Lemberg 
şi Tarnopol. In urma unor serioase bătălii, au fost res- 
pinse trupele exterioare austro-ungare și astfel sa pulut 
investi celalea Przemysl până la 21 Noembrie. _ 

Trupele de apărare ale celăţii erau sub comanda gc- 
neralului Kusmanek, iar trupele asediatoare sub comanda 
generalului Selivanof. | 

Cetalea se compuncă din torturile și împrejurimile 
„arătate în schiţa C de aci. | 

Incă din primele zile Ianuarie a început să se simtă 
lipsa de hrană la populaţie şi chiar la trupă. Pâinea a 
început să lipsească, iiind complet înlocuilă cu pesmeţi; 
Zahărul înlocuit cu zaharina, carnea lipsind, a început a 
se lăiă cai (9.000 cai s'au tăiat), chiar câinii și pisicile 
“sau lăiat. Obicelele de tot felul au început să lipsească.. 
Populaţiunea din împrejurimi a început să sulere, nc- 
pulând duce sau aduce nimic din oraş. Unele jurnale au 
încelat de a apărcă din lipsa de material. In acest timp, 
:aviatorii au adus serioase servicii, atât în ceeace priveşte 
legălura cu exteriorul, cât şi în ceeace privește unele a- 
-Drovizionări. | a 

Agonia celăţii a început să se simlă la 13 Martie, 
când austro-germanii au pierdut poziţiunile dela Macko- 
wice, la o km. de centura exterioară. Dela 14—17 Marlic, 
infanteria rusă a ajuns până la bătaia armei pe o bună 
parte din sectorul de -N.-al cetății. In ziua de 17, au 
pornit din celate trei baloane, transportând documentele 
și finanţele cetăţii, însă 'din cauza vântului, au fost duse 
pe teritoriul rusesc. a 

__La 16, seara, s'a ţinut un consiliu de .răsboiu, hotă- 
zxindu-se o icşire în massă, pentru a se deschide un drunr 
spre Carpaţi. Generalul -Tamassy, însărcinat cu această 
ieșire, a obicelat spunând că nu poale complă decât pe 
25.000 oameni, şi că mulţi din caii. cavaleriei lipsesc. 

La 19 Marie, dimineaţa, o massă de 13.000 oameni 
a" începul ieşirea. Prima linie rusă spre Medyka, a îost 
respinsă, înainlând spre Motsiski. 

Aci, coloanele austro-ungare au fost. întâmpinate de 
pulernice focuri de mitraliere şi. artilerie, omorând pri- 
mele rânduri; iar următoarele fiind silite a se retrage în 
-cetate. In această încercare au pierdut austriacii 20.000 
“oameni. Si ” i 

In această zi trupele ruse au ocupat orașul Krassit- 
schnil, pe San, la S km. de Przemysl. ÎN ” | 

In ziua de 20 Martie, Generalul Kusmanek a dis- 
tribuit oamenilor toate proviziile disponibile. 

In ziua de 21, un consiliu suprem de răsboiu a luat 
hotărîrea capitulării şi a “distrugerii materialelor şi îor- . 
urilor înainte de predare. 

4



118 

In. acecaş zi, după terminarea distrugerilor, „parla- 
menlarii austriaci au anunţat capitularea cu oarecare con- 
dițiuni, pe care ma voit a le primi generalul Seli anoti. 

In tine, până a dioua zi seara, după multe discuţiuni, 
Sau admis condiţiunile puse de ruși şi s'a holăril ca 
în ziua urmăloare, la ora 3, trupele ruse să intre 'în ce- 
tate. 
„Garnizoana cuprindeă: 9 generali, 15 'ofițeri de Stat- 

major, 2500 ofițeri, 500 medici, 167.000 soldați, 19.000. 
„bolnavi şi răniţi, 1.143 prizonieri ruşi. | 

Progresul făcut de armatele ruse în Carpaţi până 
la Aprilie începuse oarecum a îngriji pe unguri, cari, pe 
ici colea, în ziarele şi discuţiunile lor începuse a se plânge 
că armatele austro-ungare gravitează către Cracovia pentru 
a apără provinciile Sileziene şi neglijează asitel apărarea. 
Ungariei. Afară de acest fenomen, germanii mai observară 
pedeoparte, că sunt pe punctul de a nu mai pulcă men- 
ține neutralitatea statelor neutre; iar pe de altă parle, prin 
intrarea Italiei în acţiune Sar fi putut produce o stare: 
de' descurajare în poporul austro-germân, dacă vre-un. 
succes nu ar veni ca să reacționeze în avantajul lor. 
Se impuneă, dar, o ofensivă pe unul din fronturi. Cum. 
lipsa de munițiuni. se simţea în Rusia, şi cum în acel 
timp se începuse în Rusia o polemică între diferite par- 
tide, acuzându-le de trădare, și cum poporul austro-ungar 
aveă interesul succesului în această parte, sc holări olen= 
siva pe îronlul de Est. : i 

B.: Operațiunile ofensive austro-germane 

Planul acestor operaţiuni a fost stabilit la Berlin. 
într”'o conferinţă a. șeiilor de Slat-Major general Falken- 
hayn, şef de statmajor al Germanilor şi General Conrad von Hotzendort, șet de Stat-major al austro-ungarilor. . 

“Pare că aceștia au adoptat următorul plan pentru: ofensiva din Galiţia: Degajarea Carpaţilor, luând în piept armala a 3-a a 'Generaluiui Radko Dimilrietf, aflată pe-" -Dunajelz și căzând: cu aripa dreaplă în spatele apărării, din restul Carpaţilor, în care timp, operaţiuni preliminare: demonslralive să se facă:'la extremele aripi (Kurlanda şi. Bucovina), în scop ca, pe deoparte, să întârzie cât mai mult orice încercare a aripei stângi ruse să cadă în spa- tele Beskizilor, iar, pe de altă parle, să împiedice sosirea. de rezerve de pe restul frontului; pentru a avea completa libertate de acţiune. | Sa 
__ Pentru executarea acesiui plan, austro-germanii făcură pe deoparte, o demonstraţie energică dealungul Carpa- 

p 
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ților, aducând chiar tunuri grele, spre a dă mai multă 

tărie acestui atac demonstraliv, iar pe de allă parte au 
"făcut o altă demonstraţie cu multă reclamă în Kurlanda, 
precum şi recunoașteri olensive pe lot frontul Polonez, 

în timp ce germanii, graţie căilor ferate, concenirau nc- 

supăraji o massă mare între Bochuia, Dunajelz, Grilow, 

- Nowo-Sandec, sub Mackensen, alară de grupele ce se 
găseau la Sud-Est până în Bucovina. | 

"” Armatele ce ircbuiau să execule acest plan aveau, 

aproximativ, un efectiv de 1.100.000 oameni (35 corpuri 

armată) şi erau înlinse dela Cracovia la Bucovina şi 
„împărţite astiel: o. | 

Armala din aripa stângă, Arhiducele Ioseph, pe Vis- 
lula, cu aproximativ. 100.000; 

Grupa de Nord, sub generalul Mackensen), (Germani, 
Bavarezi şi Saxoni), cu aproximativ '500.000. Unele rela- 
țiuni vorbesc că ar îi fost aci şi armata generalului Bo- 

- TOeWICI. 
Armala de Centru, Boehm Ermoli (Austriaci şi Ger- 

mani), cu aproximativ 400.000. | 
Armula din dreapta, Generalul Linsingen (Bavarezi 

“şi Auslriaci) cu aproximaliv 300.000). - | 
_Armala aripei drepte, sub generalul Pilanzer (aus- 

triaci) cu aproximativ 150.000 pe Prut și în Bucovina. 
Armala 3-a rusă se înlindeă dinapoia Dunajelzului 

mijlociu, Bialci şi în Carpaţi până la Lupkow. 
Cursul râului Dunajelz până la Tarnow eră: foarte 

bine fortificat; Celelalte armate rusești se înlindeau dea- 
lungul culmei Carpaţilor până în Bucovina. Eieclivul total 
al armatelor ruseşti ce aveau să se opună aceslei ofensive 
poate că ircceâ de '1.000.000, însă, eră mai rău ajutată 
de serviciile sale şi lipsilă de cantilatea de muniţiuni ne- 

“cesare pentru a face faţă enormelor aprovizionări de mu- 
nițiuni ale austro-gerinanilor; iar odată cu începerea olen- 
sivei germano-austriace, a sărit în aer şi marele depozit 
de muniţiuni dela Brest-Litowski, şi cea mai mare la- 
brică de pulbere dela Petrograd. | 

După isvoarele germane, această ofensivă s'a pelrecut 
asfel: - 

„_ Poziţiunile rusești. ce trebuiau străpunse înlre Gor- 
lice şi Gromnik, se aflau în multe punete pe înălţimi. ab- 
rupte, acoperile cu păduri în partea lor de sus, puse în 

" 3) Această grupă se zice că prartă numele de Armata II. Genera- . 
lul Mackensen fusese comandant al A. 9 ce opera între Vistula şi Pilitza. 
In locul său fu numit Principele Leopold de Favaria fost inspector de 
armată. Generalul Mackensen a fost chemat în ultimele zile Aprilie la 
Marele Cartier General (La Mezieres) şi pus în cunoştinţă cu operaţiu- 
nile ce se vor executia şi cu însărcinarea ce i se dă. -
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stare 'de apărare în limp de mai multe luni și prevăzule cu toate mijloacele tehnice, 'cu mine, obstacole, etc. A- proape peste. tot 'locul erau șanțuri-adăpost, clajate în 3—<4 rânduri unul după altul, bătând loale împrejurimile terenului şi flancându-se reciproc. Cheile pozițiunei erau „constituite din înălțimile dela Sud de Gorlice, dealul cimi- lirului dela Gorlice. | | Poziţiunile rusești erau apărate de 4 divizii în linia l-a, alte .2 erau păstrale în rezervă la Iaslo. Trupele 
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germane de alac, în nopțile ce au precedat alacul general, au inaintat cât mai mult posibil spre poziţiunile inimice ȘI-ȘI conslruiră șanţurile-adăpost. In noaplea de 1 — 29 
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Mai st. n. artileria germană (rase asupra poziţiunilor ru- 

seşii, cu pauze mari, pentru a permite pionierilr a tăiă 

şi dislruge rețelele de sârmă dinaintea poziţiunilor rusești. 

În dimineaţa de 2 Mai, la orele 6 dimineaţa, s'a. deschis 

un violent și puternic foc de artilerie de toate calibrele 

asupra : poziţiunilor rusești. La orele 10 a. m., artileria 

încetă focul, iar coloanele de atac germane porniră la 
asalt. fără a lrage loc, | | 

Trupele de asalt se compuneau din d.corpuri de ar- 
mată în prima linie, al 5-lea ţinut în linia a doua, ci 
rezervă. o 

Isvoarele rusești şi franceze spun că . Mackensen a 
avut aci o falangă de 1.100 umuri și că sar îi tras 
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700.000 proiectile, astiel că nici o întărire, nici o lucrare 
nu a pulut rezistă faţă de acest potop de oţel. Ș 

Ruşii au fost aşă de zdruncinaţi de efectul focurilor 
“artileriei grele şi atât de surprinşi de violenţa atacului 

german, încât rezistenţa lor aproape pe întreaga linie 

atacală a fost repede înfrântă. In cele mai multe puncte, 

ci nici nu au mai pulut opune rezistenţă în a doua şi a 

ireia linie ce organizaseră; din contra, în câtevă punele 

au opus o rezistență disperată, până când fiind amo-.,
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nințaţi în îlane şi spale de călre lrupele vecine auslro- 
germane ce înainlau, sau predat sau sau retras repede. 

In seara ide 2 Mai, scopul taclic al străpungerei; 
fronlului rusesc eră atins. In porţiunea Tarno-Gorlice 
germanii reușiseră. a străpunge fronlul inamic pe o în- 
lindere de 60 km. lăţime şi 1 km. adâncime, făcând 20.000 
prizonieri” şi cucerinil mulle tunuri şi numeroase milra- 
liere. In zilele de 3 şi 1 Mai, lupta de străpungere ti 
continuată pe întregul front, pentru a pune mâna şi pe. 
liniile a doua şi a reia de apărare, ce erau bine orga- 
nizate şi pregălile de ruși. 

Generalul Dimilricii a pus în front cele două divizii 
de rezervă, mai multe divizii de cavalerie şi o serie de 
regimente de infanterie izolate, pe cari le adusese în cea 
mai mare grabă din Carpaţi, însă nu a mai parvenit-a 
relace frontul străpuns 'şi a mai opune o rezistenţă or- 
ganizală. | i - 
„In seara'zilei de 4 Maiu, aripa dreaplă a armatei 

Mackensen se allă în imedială apropiere de râul Visloca, 
iar allă coloană înaintă spre Pasul Dukla, amenințând 
spalele trupelor ruseşti aflate spre Mezo-Laboretz. Cu 
alte cuvinte, în seara de 1 Maiu, străpungerea laclică eră 
terminală, iar efectul ei strategic începuse a îi simţil, de 
oarece, chiar în aceeaş noapte de 1—5 Măiu, armala a 
S-a rusă părăsi poziţiile ce ocupă în Carpăţii occidentali 
Şi se retrase grăbit spre Sanok-Rimanow şi Dukla. 

La 6 Mai, armata Mackensen trecă Visloka, iar ar- 
mala Arhiducelui Iosef Ferdinand, curăţise linia Dunajelz 
pe loată întinderea, până: la vărsarea lui în Vistula. de 
trupele ruse, punând stăpânire pe orașul 'Tarnow, aşă că 
lupta de „slrăpungere a tronlului rus se poale consideră 
în această zi ca termniată, cu rezultatul că, pe o întindere: 
de front de 160 km;, armala rusă se găseă în plină retra-: gere, lăsând în mâna austro-germanilor o porțiune . de 
teren de 30 km. adâncime. 
Ă „La 6, Maiu, Divizia 18-a a generalului Rornilow sa găsit într'o poziţie foarte critică, fiind prinsă din trei părți. Divizia a fost parte. făcută prizonieră, parte ni- micilă”), iar generalul şi stalul său major, după câteva | zile de rălăcire, s a predat unor trupe dintr”un delaşament 
Seman Sare pormă dreapla armalei lui Mackensen). arnow-Jaslo-Dukla-Jaslisk fură ocup: d 'ro-gor- man, i ipate de  austro-ger 

La 11 Mai, urmărirea continuând, ruşii au părăsit 

  

1) Predarea s'a făcut la Tylawa înaintea e _2) Unele cemunicate spun că aci se săsea rocvici şi trupele de cav a 

orpului X Austriac. 
leu armata generaluiui Bo- 

alerie de sub comanda generalului Marwitz.
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Visloka şi Krasna, căulând a rezistă pe linia Velepole-- 

Novolanelz. - - 
Coloanele austriace dela Nord şi Sud de Tarnow, ur- 

măriră pe ruşi înspre Suşin, pe Vistula, Meletza şi Dem- 

bitza, pe Visloka; ele ură primile cu un foc viu de călre 

aulomobilele-mitraliere ruseşti; dar cu lot atacul impe- 

tuos nu se opriră decâl puţin timp înaintea. ausiro-ger- 

manilor. i . 
__ Pe aripa dreaplă germană, contra-alacurile rezervelor” 

proaspele,—3 divizii aduse de ruşi cu “trenul la Sanol,— 

caulă a întârziă înaintarea generalului Mackensen spre: 

Becko şi Rymanow. ” E 

Aceste mișcări contra-ofensive permit coloanelor ru- 

seșli a se retrage înapoi călre San, părăsind Vislok, a-- 

fluient al Sanului. (A nu se confundă cu: Wisloka). 

La 13 Maiu, majoritatea armatei a 3-a sa relrăs- 

pe lirei direcţiuni: spre Sanok-Lisko, spre N. şi. S. de: 

Jaroslaw şi spre Przemysl. Această retragere a rușilor din 

Galiţia a avut iniluență şi asupra frontului rusesc “din 

Polonia de pe Nida, unde armata a l-a rusă a fost sililă. 

a se relrage, având în faţă armata generălului Woyrsch 

şi allă armată austriacă din dreapta sa. 

Armata a S-a, a generalului Brusilow, reuşi, cu multe: 

greulăţi, a-și face drum înapoia Sanului, prin 'Turka. De 

aci până spre. Bucovina, rușii au avul oarecari succese, 

ocupând: Delatyn-i Tadworna-Obertyn-Horodenka-Sniatyn 

şi făcând aproape 20.000 prizonieri austriaci. ă IN 

La 14 Mai, austriacii şi germanii conlinuară urmărirea, 

ocupând Ricşow-Sanok-Lisko. Pierderile rușilor au lost 

foarte mari în morţi și răniţi. Din sursă dficioasă chiar, 

„se spune că pierderile în răniţi şi prizonieri dela ar- 

matele a 3-a şi a S-a, sar ridică la 150.000 de oameni.. 

150 tunuri și 200 mitraliere. Pe de altă parte, se dez- 

minte oficial numărul prizonierilor, pe cari comunicatele: 

austro-germane le arată, fără, însă, a se negă că se nu- 

mără în această cilră și răniții, pe cari rușii au, fost 

obligaţi să-i lase în urmă. Tot astfel un comunicat oficial 

rusesc spune, că au fost obligaţi să părăsească 50 lunuri,. 

de oarece cră povară în relragerea prin regiunile 'mun-. 

loase. Pe de altă parte se afirmă că şi ruşii au cauzat 

pierderi germanilor de peste 100.000 de oameni. 

In urma acestor lupte, armatele austro-germane aut 

pus mâna pe Galiţia, între Vistula, Wisloka inferioară, 

Vislocu: superior, şi Sanul interior până la isvorul Dnis- 

trului. Ruşii sperau să se poată menţine cel puţin pe San. 

La 14 Mai, luptele Sau angajat între Lezochow și 

Jaroslaw, pe San, la Nord de Przemysl. In faţa Prze-- 

mysl-ului, contactul eră ţinut prin cavalerie.
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Pe Sun-ul interior un viu îoc de. artilerie a fost în- 
«dreplat între Vislok şi Przemysl. In acest limp, ausiro- 
germanii pronunţau atacuri pe Stryj, la Delatyn şi la Ko- 
lomea, însă au fost respinşi. De asemenea, nici coloanele 
„austro-germane de pe Vistula și cele dinspre Kielce nu 
-au putut înaintă la înălțimea celor ce ajunsese la Jaroslav. 
Cu toate acestea, Mackensen țincă să pună stăpânire cât 

„mai repede pe mualu! estic al San-ului, debordând celate: 
Przemysl pe la Nord, pentru a o obligă în urmă să.se 
predeă şi să se poală legă apoi cu armatele din dreapla 
şi din stânga sa. A Si 

Capul de pod dela Radimno, dela Ncril de Przemysl, 
eră format de o triplă linie de fortiticaţiuni de câmp, 
în cap cu o poziţiune principală bine apă ală cu sârme 
şi care se înlindeă pe înălțimile situate la Vest şi deu- 
supra salului Ostrow, ducând până la San. Apoi pozi- 
țiuni intermediare erau construile vrin mijlocul saiului 
“Ostrow și în sfârşit vencă capul de pod la Zagrody (or- 
ganizat pentru apărarea podului: de cale ferată -și al $o- 
selei, care duce la răsărit de Radymna, pe deasupra flu- 
viului). | DR 

Artileria germană de toate calibrele a început focul, 
în mod neregulat, încă dela 11 Maiu, dar cu mare în- 
lensilale la început, la -19 Maiu şi l-a conlinuat până a: 
doua zi, aruncând aci peste 600.000 proicetile. Artileria 
zusă a răspuns cu mullă putere, însă mu a pulut face 
faţă enormului polop de proicetile germane . îi 

“La 19 Mai, ora 6 dim., lungi linii de infanterie înaintau 
la atac. Pare că ruşii nu şi-au dat seamă de seriozilalea 
-alacului, de oarece la -61/ dim., poziţiunea se află: în 
mâna trupelor germane pe o mare înlindere. După o 
scurlă rezistenţă pe restul poziţiunii, ruşii s'au relras spre 
Est, pe unde se așteplă sosirea de ajutoare. care nau 
pulut sosi, de -oarece pe: aci se află artileria aliaţilor. 
Garnizoana aceslui sat a capilulat. După câlvă timp, tru- 
pele aliate au: ocupat Radymno, Jaroslav și Lezakhow, 
luând numeroşi prizonieri şi debordând asitel Przemysl 

„pela N.-Est. Sunt comunicate care spun că podul delâ 
-Sicniava a căzut la 18 şi că cel dela Iaroslav la 114 Maiu. 

A Reeruţii ruşi dela Radymno nu opuneau decât o re- 
zislenţă slabă; această localitate, cu toată artileria ce se allă aci, a fost pierdută iar Ruşii au căulat să se re- tragă “spre San. Ruşii mau putut opri atacul german decât lângă Zagrody, grație rezervelor proaspele aduse cu grabă... . 

Fazele principale prin care a trecut frontul ofensiv “german dela 1 Maiu până la 3 Iunic, când a căzut Prze- mysl, a se vedcă în schiţele D. și E 

z
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> Căderea cetăţii Przemysl.în stăpânirea austro-germanilor: 

După lrecerea Sanului de călre armata Mackensen. 

între Nord de Przemysl-Sicniawa, trupele germano-austro- 

ungare au începul desvoltarea capului de. pod icuceril.. 

Ruşii mau fost în stare să se oprească nici la Ostrow. 

Până la 26 Mai, lrupele aliate ocupară linia Makowice- 

Drohojow - Swicie-Kalinkow - Mickisz - Stary-ladowa - Sie- 

niawa, cu toate că rușii adunaseră de pe celelalle îron-- 

iuri, cu cale ferată şi pe jos, lot ceeace aveă disponibil. 

ca rezerve. Succesiv, 25 divizii ruse tură adunate înaintea 

acestui cap de pod, care în fine reuşiră a [ace ca aripa. 

stângă a capului de.pod dela Sieniawa să ie părăsilă, 

iar Slabele detaşamenle, auslro-ungare să se relragă aci 

înapoia Sanului şi râului Luboczowka. Afară de acest suc-- 

ces parțial, toate celelalte atacuri, în masse compacie; 

asupra capului de pod, tură respinse. Aliaţii se men- 

ținură în defensivă la centru și la aripa stângă a ca- 

pului de pod, continuând ofensiva din direcția Przemysl.. 

Ei reuşiră, cu toate contra-alacurile ruşilor, a înaintă. 

până în ziua de 30 Mai până la linia: Malkowice-Wolawa- 

Naklo, de unde începură a pregăti alacul contra frontului: 

de Nord al cetăţii. In acest timp, generalul Bochm Ermoli 
şi Linsingen, pronunţau un atac puternic înspre Chirow- 

Sambor-StryJ-Kaluez, pentru a ameninţă stânga trupelor: 
din regiunea Przemysl şi a se sili la retragere, iar la 

stânga lor, Generalul Phlânzer Ballin atacă spre Nordul 

Bucovinei. Aceste atacuri se vor vedeă în capitolul următor. 
Atacul propriu zis al .lui Mackensen, la Nord de 

Przemysl, a început la 1 Iunie, având ca rezultat, chiar 

în aceeaș zi, luarea cu asalt a forlurilor 10,11 şi 12, în 
apropiere şi la Vest de Dunkowiczki, alle 2 forluri fură. - 
luate cu asall la 2 Iunie. O mare spărtură de 8 km,,: 
în frontul de Nord al cetăţii, care în acelaş timp este 
bombardată dela Sud, s'a tăcut, şi cetatea însăși căzu 
în mâinile aliaţilor în noaplea de 2—3 Iunie. 

Garnizoana rusă a cetăţii, după cât se pare, a pulut 
ase retrage la timp în direcția Lemberg, reuşind a. scăpa. 
dela o împresurare completă. Germanii spun că scăparea 
dela acest. dezastru o. datoresc ruşii conlra-olensivei ru- 
sești întreprinsă în sectorul Sieniawei, precum şi piedi- 
cilor puse la înaintarea armatei austriace Bohm Ermoly” 

spre Nord, aşă că, această armală, abiă în- ziua de 3 
lunic, a pului străpunge frontul rusesc, parvenind a în- . 

nainlă până la Mosziska. 
„Ruşii spun că garnizoana a părăsit celalea de bună 

voie şi în linişte, iar ziarele franceze spun: . 
„Dacă în Martie luarea cetăţii Przemysl de către ruşi:
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:a' fost un eveniment principal, : astăzi pierderea acestei 
cetăţi nu mai are aceeaș importanţă. In Martie, cetalea 
cuprindea 130.000 austriaci şi mari cantități. de material 
de răsboiu, lunuri. şi muniţiuni, pe: când în Iunie 1915, 
uşii l-au părăsit fără a pierde trupe aci, cu uvrajele des- 
fiinţate şi: fără nici un material utilizabil”. 

“Operațiunile după căderea cetăţii Przemysl până.la căderea 

cetăţii Lemberg 

a) In Polonia, Galiția și Bucovina. 

_ După căderea cetăţii Przemysl, trupele germane au 
“continual urmărirea. La 3 lunic, trupele austro-germane. 
„au alins localităţile dela st de Przewmysl şi spre Nord- 
Est, după lupte îndârjite date imai ales în regiunea loca- 
lităţii Medika. a 

La 4 Iunie, ruşii opresc. înainlarea trupelor austro- 
germane, în regiunea Sud-Vest de Mosciska. 

In acelaş limp, armata generalului Linsingen, res- 
Pingeau pe ruşi pe frontul Kalusz-Stryj, după ce avusese 
luple sângeroase, limp de trei zile, în. regiunea căii ferate 
Sambor, Drohobyt, Stryj, unde austro-germanii au fost 
ținuți pe loc. Se spune că aci au ttost câle 12.000 oa- 
meni pierderi pe zi. Stryj a fost ocupat.: 

Pentru a opri progresul acesta, care aduceă armatele 
rusești dela centru într'o situaţie din ce în ce mai:crilică, 
Comandamentul rus hotări o puternică lovitură pe cele 
«două aripi ale frontului dintre Vistula şi Prut. 

Grupul de forţe rusești dela dreapta, care'se menţincă: 
încă pe un colț dintre Vistula şi San, fu întărit cu 3 
divizii de formaţiuni noui, și în ziua de 3 Iunic, după 
-amiazi, porneşte o viguroasă ofensivă pe tot frontul dela 
Tarnograd-Rudnik, care în conlinuată cu deplin succes, 
și în zilele de 3 şi H Iunie, cauzând mari pierderi tru- 
pelor. inimice şi mai ales corpului IV austriac, slăbit încă 
şi prin înfrângerile suferite în zilele precedente la Nord 
de Przemysl. - 

In noaplea de 4/5 Iunie, mari rezerve germane au 
“execulat. trei alacuri furioase contra frontului Krawce- 
Burdzi, (la” aripa stângă a linici austriace care se relră- 

-geă), pentru a opri înaintarea şi a anihilă succesul ru- 
„sesc, dar au fost respinse. La 5 Iunie dim. ruşii mai 
cuceriră şi localilatea Grodziscko; asitel că Sanul inferior 

„este aproape în întregime, (până la Sieniawa), în stăpă- 
mirea lor. | | | 

In acelaş timp, grupul 'de forțe ruse dela aripa stângă
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execulă un pulernic atac pe frontul Nadworna-Rolomea, 

reuşind a împinge pe austro-ungari spre Delalyn. 
La 4 lunie armala generalului Linsingen a atacat 

pe “trei direcţiuni, şi anume: a luat cu asalt capul de 

pod dela Zurawno şi a cucerit şi trecerea Nistrului lângă 

această localitate, în limp ce grupul din dreapla al ge- 

neralului Hofilmann (austro-ungar) împingeă pe ruşi spre 

Nord şi Est de Kalucz, iar grupul din stânga lăceă sior- 
ţări—nereuşite însă—penlru a pune stăpânire şi pe capul 
de pod dela Zydaczow. Ma 

La 5 lunie, lrupele austro-germane ce lrecuseră Nis- 
lrul la Jurawno, au conlinuat înaintarea dela Nord-Est 

“spre Est, cucerind toate înălțimile dela Est de Nistru; 
iar mai spre Sud-Est, trupele austro-germane de sub :co- 
manda generalului Pflantzer Bailin, au înaintat li Sud-Est 
de Kalucz, până în dreptul înălțimilor dela Vest de Nistru, 
reocupară Slanislau şi o serie de înălțimi din împreju= 
rimile de NE. şi Sud. Rușii se menţinură, la. 6 iunie, 
pe linia Prutului, numai dela 'Sniatyn spre Est. 

La 8 lunie, alacul pe Nistru se continuă pe frontul 
Mikolajow—Jurazno și reuşeșie-a pune. stăpânire pe 20: 
verste de front pe linia Nistrului, la Jurazno, însă, la 9 
Junic, ruşii contra-atacară şi respinseră pe auslro-germani 
spre Ruda, iar la Mikolajow îi fac să sufere pierderi 
mari. 
„Asupra acestei siluaţiuni, cei mai mulţi critici militari 

ziceau: | | | 

-„Judecând după întreprinderile ofensive ruse încer- 
cale în unele părți ale frontului, se pare că armata rusă 
si-a păstral complela ci coeziune şi că este destul de lare 
penlru a se menţine cel puţin pe. actuala linie. În orice 
caz, ausiro-germanii trebuie-să mai ducă încă lupie grele 
peniru cucerirea San-ului şi Nistrului. | | 

„In aceste condițiuni le: va fi imposibil austro-ger- 
manilor să slăbească sforţările lor, pe frontul galiţian, 
fără a nu riscă să vadă 'prăbuşindu-se lot succesul ilor 

„de până acuma, cu loale sacriiiziile făcule”. . e 
„De aceea nici situaţia austro-germanilor nu este lip- 

silă de pericole”. 
, Cum se vede, după operaţiunile destăşurate dela 1—9 

lunic, pare că intențiunea germanilor eră să forţeze că- 
«lerea cetăţii Lemberg pe la Sud, prin înaintarea 'coloanelor 
Boehm Ermoli și. Linsingen din direcţiile Sambor-Rudki 
şi Mikolajow. Pentru o asemenea operaţiune se impuneă 
ca dreapla acestor trupe să nu aibă a se leme de tru- 
pele rusești ce se găseau pe Nistru, la Est de Mikolajow. 
Până la 10 Iunie, austro-germanii sperau că vor respinge 
pe ruşi din aceste: părţi, însă, aceasta nu s'a pulut realiză.
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La 10 și 11 Iunie, cu lot. atacul impeluos al Bava- 
rezilor (Linsingen), pe ambele maluri ale râului Siryj. în direcția generată - Chodorow, ci au fost. respinşi cu 
pierderi mari, lăsând pe âmpul de luptă 10. 000 morți, jar [a rizonieri 348 ofiţeri și:15.131 soldați. 

Planul atacului pela Sud nere uşinil, se impuncă ca aci să se ţină cu orice preț pozițiunile.. o: male, iar Lem- 
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pede cu ariilerie grea şi infanterie, comptând astfel. 
3 corpuri de armată (1—16 divizii), cu aproximativ '300, 0d0 
oameni. 

Lu 12 Iunie, această armată se găscă dispusă astfel: 
Aripa stângă, sprijinită de o pulernică 'arlilerie grea, 

se găscă la Obszyce şi L.ubaczow, urinând linia ferată Ja: 
roslav-Rava-Ruska; | 

Cenlrul, pe ri âul SKlo, faţă de Sawarow; | 
Aripa dreaptă, între 'Wisnya și: Nislru. 
Pentru a atacă Lemberg în condițiuni sigure de suc- 

ces, se impuncă a se atrage alențiunea ruşilor în alte di- 
recţiuni. In acest scop, armata Mackensen a început încă 
dela 12 Iunie mişcări spre Nord,. spre Lubâzow şi -pe 
Sklo, dându-se ordin ca. şi la Sud armatele depe Nistru 
să atace punctele de-pe acest Huviu între 114—16. lunie.. 
Insă, aceste alacuri nu numai că n'au reuşit, dar, în:seara 
de 15, austro-germanii au fost respinși, făsând în mâibile: 
„ruşilor 202 ofiţeri, 8.514 soldaţi, 6 “tunuri: 21: mitraliere 
Şi diverse materiale. 

La 12 Iunie, Mackensen a încercal o diversiune către 
Nord, trimețând şi automobile blindate pe drumul Lubos-. 
zowW, cari i au înaintat până la. Suszow, însă, aci sunt oprile 
şi distruse de ruşi. 7 

Cu loate acestea, cu începere: dela” 13 Iunie, inaintăreă 
gerinanilor spre Nord. progresează, asltel: că în seara de. 
13, ocupă linia Lubaczow,. Jăwarow, Ozomla. . 

La 14 Iunie, stânga armatei lui Mackensen înaintează 
în direcţia Rava-Rusk: înaintând, însă, foarte gieu; cen- 
tirul ajunge în: fața poziţiunii dela Grodeck, i iar dreapta | 
se întinde către Rolodraby-Rozvadow, pe Nistru. Până 
la 16 Iunic, centrul ajunge în. aţa liniilor de „apărare e ale - 
poziţiunii dela. Grodek. : 

- - Această înaintare a armatei lui: Maăckenseii a ereiăl, 
o situaţiune dificilă . armalei germane de pe Taniew; însă, 
rușii: neavând forţe disponibile; nu au putul trage profit 
din această siluaţiune. . 

„Centrul lui Mackensen, ajungând, până în ziua de i6. 
la 20 km. Vest de: Lemberg, sa dal ordin stângei de a 
înaintă repede spre Rawa-Ruska, peritru a învălui” poziția 
generală a ruşilor” dela Lemberg. - Aceaslă dispoziţiune a. 
dat naştere unor lupte înverşunale între: irupele ruse şi 
stânga germană. Timp. de o săptămână sau produs ară. 
lupte - sângeroase, mai ales la Est de Lubaczow;. totuşi, 
ruşii au, fost oblizaţi a se retrage către Rawa- Ruska, din. 
cauza forțelor germatice, care îi “amenințau dinspre N. idle. 
Lubaczow.- În. acest-limp- sia. "produs- intervenţia unei bri-. 
gade ruse de cavalerie (General Volgelclrenko),. compusă 
din trai regimente (11 de cazaci, cazaci de Don şi Dragoni 
de Kimburi ),- producând pierderi însemmate şi panică în - 

9
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regimenlele germane. Regimentul 91 de infanterie german, 

atacat de fronl și de flanc de către eșeloanele succesive 

ale cavaleriei, a lost decimal și vieţuitorii luaţi prizonieri. 
Această cavalerie a urmărit până călre rezervele ger- 

manc, fiindu-le înlesnită urmărirea de debandada ce sc . 
produsese în linia l-a. a , 
"In acelaş timp, generalii Linsingen şi Pllanzer Ballin, 

la aripa stângă rusă, au silit pe ruşi să se relragă pe 
linia Nistrului, unde rezistau cu multă îndârjire înainlea 
capelelor de pod dela Kolodraby, Zidaczow, Ialicz, Je- 
zupol,. Nizniow. Czernelica, Zalesczylki. . | 

_.. Imn Bucovina de. Nord, ruşii au fost: alungaţi de pe 
linia Prutului şi siliţi, în ziua de 1 lunic, să treacă în: 
Basarabia. unde au lost urmăriţi de detașamente aus- 
triace până aproape de Lipcany. i 

: La'16 Iunie, rușii primind” întăriri, au alungat până 
„la Boian delaşamentele: austriace, cauzându-le mari pier- 
deri în oameni şi materiale. - - 

Dar succesele rusești din colțul San-Vistula, acel de pe: 
Prut: şi rezistenţa eroică: de pe frontul Mikolajow-Ju- 
rawno, nefiind sprijinite de torţe: puternice cari să uli- 
lizeze imediat succesul lactic obținut, nu putură opri pen- 
tru: mult limp înaintarea trupelor austro-germane la cen: 
tirul. îrontului. Cele două mari direcţiuni urmale de Ma- 
ckensen -şi de Bochm 'Ermoli progresau la Nord şi Sud 
de „Lemberg, linzând a se reuni și a înconjură capitala 
Galiției. | 

%. 

„Ofensiva austro-germanilor continuară pe tot uriașul 
Tront-de aproape 400 km: dela Sân-ul inferior până la 
granița Basarabiei. e | a 

La 17 lunic, acoperiţi cu puternice ariergarde, rușii 
conlinuară retragerea pe: tot frontul Galiției centrale, în 
direcțiunea Nord-Est și Est, urmăriţi de armatele austro- 
germanc, cari la: 18 lunie ocupară linia Cewkow-Lubac- 
zow-Niemirow-Jaworow-Sadowa. E a 

„La 19 Iunie; după luple. înverşunale, poziţiunile ru- 
seşti, aşezale pe mai imultle rânduri conseculive ' dela 
Janow la Sud-Vest de Rawa-Ruska, au fost luate cu asalt. 
Ruşii încercară o nouă rezistenţă în linia poziţiunilor dela Zolkiew, Grodek,. însă, alacaţi.cu .aceeaş putere de ambele: 
părți” ale şoselei Przemysl-Lemberg, fură învinşi și din 
NOU: aruncaţi mai departe, spre Est, în linia râului Sze-: Zerzec, i. a o - - 

| n aşeste lapte rușii au depus o rezistență îndârjită. j > Mle de apărare -ale.:rușilor la Sud
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„Ade “Lemberg (regiunea Dornleld) au fost străpunse de: 
armata: gencr alului BOhm: : Ermolly. , 

I: noaplea de 21 la 22. Iunie, rușii tură, siliţi a se 
rele agc şi din poziţiunile azi Zolkiew (la Nord de Lem- 
berg). iar la Sud, pe râul Szezerzec au fost ocupate mai 
ioale trecerile. | , a | 

La. .22- lunie, ora 5-a m, trupele “din lândwehrul 
vienez (mare -parte români), au luat cu asalt o poziţie: 
întărită la. di/ km, la Nord-Vest de Lemberg, pe drumul 
Janow-Lemberg, iar trupele aliaţilor au atacat toată ziua: 
pentru cucerirea întăririlor şi Torlificaţiunilor de! pe îr oniul 
„de Vest şi Nord-Vest de Lemberg, ceeace siliră pe ruşi 
la retragere, părăsind Lembergul. La ora-4 p. m., oraşşul 
a fost ocupat de trupele. armatei a 2-a austro- -ungare (Ge-. 
neralul Bohm-Ermolly). Regimentele române cari au în- 
itrat: în- Lemberg au: cântat” „Deşteaplă- te -Române”. 

Austro-Germanii urmărind, ajunseră până pe înăl- - 
țimile siluate la Est şi Nord- Est de: Lemberg, iar la Sud. 
«le Lemberg, au trecut. dincolo de drumul Lember g-MI- 
kolaew.: . ' - 

Pe Nistrul superior, “armata generalului - Linsingen 
sa suleril pierderi! şi. a fost ținută” în loc în faţa cape- 
iclor de pod dela Mikolaew şi Zidaczow. Toluş, ruşii nau 
„avut posibilitatea să utilizeze şi. stralegicește aceste suc- 
cese laclice, de oarece, atunci. cânt armata generalului 
Bâhm- Ermolly! a reușit să slrăpungă linia Grodek-Sze- 
zerzec (Sud de Lemberg), ameninţându-le spatele şi îlan- 
cul, ruşii au părăsit- poziţiunile dela Mikolaew. 

De asemeni, pe San-ul inferior, ruşii se menţinură pe 
linia Sandomierez—Rudnik, formând întrucâtva siguranţa. 
de îlanc. a frontului dela Nord de Vistula, în. Polonia 
rusească. Linia aceasta fă alacală de front de armala ar. 
chiducelui Ioseph Ferdinand, în: timp ce o parte din ar- 
mata generalului Mackensen, o: alacă dela Sud, în.-ilanc. 

In. acelaş:timp, şi armata: generalului: Pilantzer- Baltin, 
a. înaintat-spre+Nord, împingând: trupele ruse, pe malul 
nordic al" Nistrului.” 

La 23 Iunie, frontul austro- german în Galiţia înce- 
pând dela Vistula, urmă. linia localităților Și punctelor ur- 
mătoare: ” 

Incepând de pe Vistula, dintr'un punct între San- 
-domir şi Tarnograd, treceă pe la-Ulanow, (pe, San), urmă 
înălțimile la S. de râul. Taniew, înălțimile” din jur de Rawa- 
Ruska, treceă apoi la 12 km. "N-E. de Zolkiew-Zoltoinek 
(21 km. la NE. de Lemberg), scoboră apoi spre Sud-Vest 
pe înălțimile dela Est de Lemberg » Prin Dornteld-Miko-
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lajow 'şi urmând. apoi pe la Sud de Nistru, lrecând pe: 

malul nordic al acestui râu numai în următoarele puncle:- 

la Zurawno-Nizniow-Kropick-Zaleszezyki- Sazulnite - Onut. 

Dela Onut coboară spre Sud pe lângă irontiera Basarabiei, 

la Est de Cernăuţi, urmând apoi linia Prutului. 

Din modul cum se găseau adversarii pe Irontul de 

V., din rezistența ce au fost capabili să depună lrupele 

ruseşti în cursul acestor luple, din rezervoriul nestârşit. 

- de oameni de'care dispun rușii, din faplul că întrân-- 

gerea din Maiu şi lunic se datoreau, în 'parle, lipsei de- 

muniţiuni, spionagiului și trădării, şi, în special, din faptul 

că. blocul: mulliplei înţelegeri este pus în siluaţiunea că 

nu: se poate despărţi şi că “trebuie să ducă lupla până 

la sfârşit, precuim şi din -faplul-că germanii nu au lost. 

capabili a obţine un succes decisiv, chiar acum când rușii: 

au fost surprinşi fără muniții, suntem -conduşi a alirmă- 

că. victoria finală va. [i-a mulliplei înţelegeri şi că aci, 

în Rusia, trupele germane vor:aveă de suleri! înfrângeri. 
sau cel puţin vor întimpină de aci înainte o.puternică 
rezistenţă pe liniile desemnale de râurile Kamennă, Kras- 
nik, Por, Labnika, Bug, Griba Lipa, Zloto-Lipa şi Nistru; 
iar de aci, de vor fi. siliți încă. a se trelrage, ruşii vor: 
puteă opune o rezistenţă serioasă. pe linia desemnată de: 
Niemen,. Bobr, Bielostok, Brest-Litowsky, Bug. şi celăţile: 
Luzk-Rowno-Dubno. îi 

b) In Curlanda) 

Până la 11 Iunie, rușii au atacat poziţiunile înaintate 
ale Germanilor spre Kaischany,- însă, fără succes; iar” 
între 11-15, pe întreg frontul, mai ales înspre Szawli;. 
au continuat lupte de artilerie şi înlărirea: poziţiunilor- 
înlre Murawiewo-Szawli. aa 

„La 24 Iunie, germanii au atacal poziţiunile ruseşti: 
de lângă Murawiewo, însă, au fost respinşi. . 

_La începutul lui [ulie, arimata Generalulii Von Below” 
„a înaintat dinspre Goldingen, Franemburg și Murawiewo- 
ŞI au respins trupele rusești cu pierderi îÎnsemnale,. spre 
Tukkum. Milau şi Zagory, ocupând cu centul Alt-Autz 
în ziua de 3 Iulie; iar mai spre S$. în regiunea Kurschany- 
şi Popelyanny, germanii, întâmpinând rezistență, abiă au 
putut ajunge la 7 Iulie pe linia Rrupe-Omole .(N.-V. de 
Szawl i a m 
Din modul cum se desfășură aci operaţiunile, se- 

puleă observă că Generalul Von Below execulă o ocolire: 
spre răsărit cu :stânga' sa. | 

  

î) A se vedea schiţa dela pag. 142. - -
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La 6 Iulie, continuându-și ofensiva, a ocupat cu 
stânga 'Fukkum. şi Schinst, iar cu centrul dela Alt-Autz 
za ocupat Holzumberge, amenințând astfel dreapta tor- 
““ţelor rusești ari rezistau: cu-lărie pe frontul Srupe— 
-Omole. - 

S'a făcut o demonstraţie navală în goltul Riga; însă, 
germanii au tost respinşi,cu oarecari pierderi. 

Până la 15 Iulie, trupele germane înaintară .căure 
Mittau, pe care îl aveau ca obiectiv imediat, pentru a 
putcă "ameninţă Riga şi comunicațiile armatelor ruseşli. 
de aci. | | 

Se observă că ullimele progrese germane de aci nu 
au fost rezultatul unor luple, ci al unor manevre în punc- 
“tele slabe alc frontului rusesc, pe cari germanii le aflau, 
fie prin bune recunoașteri, fic prin spionajiu. 

După.15 Iulie, germanii au fost respinși dela Mittau, 
însă, tot atunci, pr onunţar ă ofensiva în regiunea Schawli- 
Rowno, şi cu toate că întâmpinară oarecatri rezistenţe şi 
-suteriră pierderi, totuş, au înaintat simţitor, astiel că la 
-1 August, se apropiase "de Kowno. 

4 Ofensiva generală Austro- Germană după căderea 
cetății Lemberg) 

Din: cauza formidabilei împingeri a armalei austro- . 
germane, a cărei organizare, aprovizionamente de. tot. 
felul şi mijloace. de mișcare îi dădeă maximum de util, 
-armatele ruse au lrebuit :să se relragă, împinse continuu 
«de şease armale austro-germane, care se întindeau, la în-: 
„cepulul lui Iulie, dela Vistula la Prul,- cum se arată în 
schița G., form: înd o barieră dela Radom, prin Krasnik, 
“Tomachow, Rawa-Ruska, Zolkiew, Rohalyn, Nizmow, Za-: 
leszezyki. 

Acum siluațiunea se schimbă atât pentu 1 ruşi, cât şi 
pentru germani. Dacă cei dintâi conlinuau a: se Tetr age - 
numai între Vislula-Bug, alunci frontul austro-german din- 
tre Vistula-Prut ar fi. Trebuit să formeze două grupe: o 
grupă care să conlinue urmărirea între Vislula-Bug şi 
a doua grupă care să împingă pe ruși. către. Est, pentru 

a apără dreapta grupei dinire Vistula-Bug. . 
Retragerea ruşilor continuând, numai “între. Vistula- 

Bug, iar rezistența - lor menţinându- se şi pe. Nistru, s'a 
impus gruparea ausLro-germanilor, cum arătăm mai jos, 

” adică: 

1) A se consulta Harta din Volumul L şi schiţele | G, 11, 1 k din 
acest Volum. , o .
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Grupa Mackensen, aproximativ 1.000.000 de oameni: 

Armata Generalului Woyrsch călare pe Vistula; 
Armata Arh. los. Ferdinand, în direcțiile Krasnik- 

Zamosc; | 
Armata Feld-Alareșalului Mackensen în direcţiile 

Rawa- Ruska-T omachow. 

Grupa de Est: 

Armala Generalului Boehm- -Ermolly pe Slota- Lipa, 
către Rohatyn; 
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Armala generalului Linsingen (austro-germani), pe: - Valea Siryj şi călre Chodorow şi Nismow; 
Armala austriacă a generalului P[lantzer pe Prut către, Kolomea și ţinuturile dintre Prut și Nistru. - Cu începere dela 27 Iunie, marşurile ofensive ale:



135 

dreptei grupului de armală Mackensen au fost surprin-: 
zător de repezi, făcând în cinci zile, dela 25 Iunie până 
la 30.lunic, 75 km, adică etape de 15 km. pe zi, şi 
anume: 

La 29 Iunie cră la Nord de Grodeck:Lemberg; 
La 27 Iunie atinge linia Niemirow-Zolkiew; 
„La 30 Iunie la Nord de Rawa-luska, Nord. de 'To- 

machovw. 
In timpul când dreapta execulă aceste marșuri, stânga 

înaintă pe Vistula—llzo—- Larlow—Annapol, iar "centrul 
călre Ianow, în 'direcţiunea Lublin şi list de Lublin. 

In timpul acestor înainlări, ruşii au opus rezistențe 
numai cu grosul ariergaridelor lor, iar reslul trupelor se 
retrăgeau în ordine către Sud de linia Nowo -Alexandrya; 
Lublin, Shu, owel, pe unde trece linia ferată ce tre- 
buiă să-i apFro ovizioneze şi completeze. . 

Al doilea grup de armate, dinspre Est, făcu eforturi, 
cu începere dela 18 Iunie, cu dreapla sa, pentru a lrece 
Nistrul, însă, nu reuşi decât pe alocurea, fiind apoi res- 
pins dc câtre ruşi, cari au opus aci o rezistenţă îndâr- 
jită. Aceste rezistenţe. pe Nistru au făcut, desigur, ca ge- 
neralul Pflantzer, care avusese direcția generală călre Sla- 
nislau, să se rabală către Kolomea. Stânga aceslui srup, 
compus din trupele generalului Boehm Erimolli și-o parte 
din trupele lui Linsingen, a avut succese, respingând pe 
ruşi mai înlâi pe Gnila-Lipa şi apoi pe 'Zlola-Lipa şi 

rând tendinţa de -a .înaintă către Brody. 
La 26 lunie, Chodorow fu cucerit de "Austriaci, ame- 

nințând prin aceasta flancul şi spatele armalei rusești, 
cari sc mențineau între. 'Zurawno și Halici „şi silindu-le 
a se retrage spre Gnita-Lipa. 

La 27 Iunie, armata Linsingen înaintă cu două di- 
„Vizii germane, trece Nistrul între 7 ydezow-Halici. 

, Cum vedem, dacă ruşii au în adevăr un plan de re- 
iragere bine fixat de mai înainte, nu este mai puţin. ade- 
rărat că şi planul austro- germanilor se deslăşură * în 
mod normal, adică: o grupă între Vislula-Bug execulă o 
conversie călre stânga, pentr ua ameninţă comunicația 
trupelor rusești din Polonia; iar altă grupă, la Est, îm- 
pinge trupele ruseşti dincolo -de Nistru şi cu tendinţa 
de a apără dreapta şi spalele grupului dintre Vistula-Bug. 

La acest plan, urmărit după căderea Lemberg-ului, 
s'a adăogat: acum și ofensiva generală: a armatelor germane 
dela E. şi Nord-E. de: Varşovia, susținută cu serioasa de- 
monslraţie în Kurlanda. 

Inainte, însă, de a descrie această ofensivă generală, 
să stabilim "dela început situaţiunea trupelor adverse pe 
teatrul de operaţiuni din Est.
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Aproximaliv, situaţiunea “armatelor eră următoarea 
la finele lui Iunie: - - 

«Austro-Germanii: 

5—6 corpuri de armată, „sub Generalul Von Below, 
în Kurlanda: 

Armala a Vill-a, sub Generalul Eichorn, în Prusia 
Orientală (pare a Îi aci încă o armală nouă). 
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“Trei armate, sub Generalul Griepenkeri, Galwitz ŞI 
Schollz, în Nordul Polonici. 

Una sau două armale la Vest şi S. V. de Varşovia. 
Armala Voyreh, ajulată încă: de un detaşament aus-
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tiriac la dreapla sa, la Vest de Vistula şi la Sud de linia 
Ilzha-Sienno-Sandomierz. | i 

A. IV-a Arch. Ferdinand Joseph] între Vistiila, Iug Ja Sud 
A. Feldmareş. Mackensen; de iata, San răul Tanew 
A. a Il-a, Generalul Bâmh: Ermolly, în faţa Bug-ului, 

în direcţia Lusk-Kowno-Dubno. 
- Armata Linsingen pe Slola-Lipa. 
Armata Pflanzer Baltin pe Nislru. 

! Ruşii: 

Armala de Curlanda 4—5 corpuri de armală. 
A. a X-a sub Gen.. Radkiewici (pare a [i aci încă 

o armată). e a a 
Corpul dela Ossowelz. .. -) 
Armala a XII-a sub: Generalul Plehve. 
Armata a Il-a Smirnow; Ii 
Armata l-a Litwin;-. 

Armala a III-a Locch; 
Armala a IV-a. Exwerth; 
Armala Hatko Dimitrielt; 
Armata Xl-a Cerbalchow; E 
Armata a VII-a formată. din diviziile aduse dela ar- 

mala de Odessa; 

In Polonia 

Armata a V-a Ciurin; =... Sa 
Armala a VIII-a Brussilow; | Pe Bug, Lipa, Zlota şi 
Armala de Siry; Să e Nistru: | 
Armata de Bucovina. e A 

* E: - „ 

Ei se pa | 

Inainte de-a descrie operaţiunile “din această  pe- 
rioadă, să ne orienlăm asupra regiunei pe care :se-vor 
petrece operaţiunile principale: îi a 

Celăţile cari se allă pe această regiune, consliluiesc 
irei grupe distincte și o linie de întăriri, faţă de modul 
cum se destăşoară operaţiunile, și anume: 

Grupul de Nord în regiunea Niemen, Bobr, Narew. 
Aci, loate lrecerile mai importante :sunt' fortiiicate, con- 
stituind mai mult niște fortificaţii de oprire pe o linie 
de aproape 310 km. între Olilza-Zegrze, decât niște ca- 
pete de pod propriu zise. Aceste tfortificaţiuni se compun 
din forturi de oprire, construite la depărlare de poduri, 
pentru a-l feri: de focurile artileriei, iar trupele ruse să 
poală lrece podurile chiar când aceste mici cetăţi vor Îi 
învestile. In .condiţiunile acestea se - găsesc fortilicaţiile 
dela Pultusk, Rozan, Ostrolenka, Lomza,. pe Narew, Os- 
sovec, pe Bobr şi Grodno, Olita,:pe Niemen. Aceste cetăţi
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pot aduce servicii reale numai în cazul că nu vor îi 
atacate de armale prevăzute cu multă ariilerie grea. 

Grupul de centru, format din celăţile Zcarze, Novo- 
“Georgiewsk, Varşovia şi. Ivangorod, penlru apărarea re- 
'giunii dintre Vislula, Bug. Celiăţile” 'Novo- Georgiewsk, Ze- . 
grze şi Varşovia!) formează un lagăr întărit cu o întin- 
dere de aproape 300 knu,, str: ăbătut în toate direcţiile. de 
o bogală reţea de căi ferale şi o linie de centură, a 
tând face servicii mari atâl pentru cazul unei apărăr 
cât și pentru ieşiri ofensive. 

Acest câmp întărit, pe lângă faplul .că [ace legătura 
cu fortificațiile de pe Niemen, Bobr, Narew și cele de pe 
Vistula, el formează şi un nod principal de comunicaţiuni. 
cu interiorul Rusiei şi anume: , 

Dela Petrograd prin Vilna; 
Dela Poltosk spre Wolokowysl şi Sicăliz; e 
Dela -Moscova peste Smolensk şi “Brest-Litowsk; 
Dela Kalisch peste. Lodz; - 
Dela Bender peste Czestokow; 
Grupul de Sud lormat şi cetăţile: Luzk, Rowno, Dubuo, 

formând un câmp întărit la Sud de mlaştinile. Poleziei. 
Linia dinapoi. tormală din puternice celăţi pe Bobr, 

Narew și Bug, întinse pe un front de peste 350 km. 
dela Niemen până la Slry-ul superior, şi anume: Kowno, 
Grodno, Ossowec, şi Brest-Lilowsky, având la stânga, din- 
colo de mlăștinile Polezici, grupe de cetăţi despre care 
sa vorbil mai sus (Luzk, 'Rowno, Dubno). Celalea Os- 
sowelz îndeplineşte rolul unui punct înaintat puternic, care 
închide drumul spre” Bialostock. 

Inapoia acestei linii se află regiunea Polesici cu 
mlaștinele Pinsk, care separi ă regiunea în două din cauza 
lipsei de comunicaţii şi a impractibilităţii. lercnului, în 
general, mocirlos. : 

* 
= - 

Până la 24 lunie, Germanii au încercat oarecari a- 
tacuri pe Bzura, Rawka, însă, observând că ruşii nu sunt 
slăbiţi în aceaslă parle, nu au mai repelat atacurile. In 
schimb, la stânga armatelor lui Joseph Ferdinand și lui 
Mackensen, armala generalului Woyrsch şi fosta armată 
Dankl, au începul mişcările în direcția Ivangorod, ajun- 
gând, în ziua de 12 lunie, până în regiunea păduroasă 
dela Sud de Ilza (30 tm. Sud de Radom), . la Ostrowetz, 
la Sandomieriz, iar la dreapta, armatele lui Bohm Ermolly 
și Linsingen fac slorțări de înaintare la Sud- Est de Lem- 

-berg. 

  

1) S'a arătat în Volumul I organizarea acestor cetăţi.
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In acest timp, armata archiducelui şi a lui Mackensen 
înaintau între Vistula, Bug către Valea “Tanew şi 'Lo- 
machow, asltel că, la 30 Iunie, trupele germane ocupau 
linia lisha, Syenno, Zawichori, râul San, râul “Tanew, 
Tomachow, Krystynopol, râul Bug și râul Giula-Lipa până 
la Feleyow și de aci o.linie la confluiența Nistrului cu 
Zlola-Lipa şi apoi cursul Nistrului. | 

„După această dată începe să se semnaleze olensiva 
Hindenburgeană în "Nordul Polonici pe Niemen, Bobr: 
și Narew, probabil, cu intenţiunea de a cădeă în spaleie- 
grupului de fortificaţii rusești dela Nowo-Georgiewsk, Var-: 
şovia-lvangorod. | | Ia E 

* Primele operaţiuni ale acestei ofensive s'au semnalat. 
aslfel: | Ma 

In ziua de 6 Iulie, Germanii încercară să arunce un 
pod pe Bobr, la 15 km. Sud: de Ossowee, în limp ce a-.. 
ceaslă cetate este bombardată cu furie, iar trupele ger-- 
mane încercau a se apropiă de sectorul Nord al celăţii. 
Nici una din aceste încercări nu a reușit. . Da 

în noaptea de 6 şi ziua de 7 Iulie, germanii au a-: 
tacat în valea râului Orzitz,: însă, fără succes. Până în. - 
ziua de 8, au urmat lupte de artilerie și ciochiri de avant: 
garde în regiunea Prajnilz. Aceste atacuri coincis: cu o 
încercare de alac la V. de Varşoiva, spre Bolinow, unde- 
Germanii au avut oarecare! succes, însă, a doua zi, au 
lost respinşi. 

__ In ziua de 8 Iulie, germanii au încercat. o înaintare. 
între Lomza și Ostrolenka, pe un front de 35 km., însă, 
au lost respinși. 

La 11 lulie, germanii dau o serie de atacuri călre: 
- Vest de Prajnitz, însă, fără succes. . 

In acest: limp ofensiva armatelor Woyrsch, ajulată. . 
la dreapta de un pulernic detaşament auslriac, Armata 
Archiducelui şi a lui Mackensen, înaintară continuu Și. 
ajunseră, până în ziua de $ Iulie, pe linia Ilzanka, (a- 
fluient la V. de Vistula), la Ursendow, N. de Rrasnik, Bi- 
chava și Samolje. Armala arhiducelui F rantz Ferdinand 
se înlindeă cu stânga la Krasnik şi cu dreapla pe Wie- 
prelz. Unele coloane, profitând de drumul bun şi liber, 
au înaintat până la Wilkolas, unde, însă, au fost bălute- 
de ariergardele ruse, pierzând 2.500 oameni morţi, 3.000 
prizonieri şi diferite materiale. | 

A doua zi, ruşii au atacat flancul stâng al armatei: 
germane, spre Rrasnik și Oursendow, silindu-i a se re- 
lrage spre lanow şi producând chiar panică, în. limpul 
când, împinși de front, a apărut cavaleria rusă pe Ilancuri.. 
Germanii au pierdul 15.000 morţi sau răniţi, 10.000 pri- 
zonieri și 22 piese de artilerie. |
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. “Toluş, Auslro-Germanii au oprit. relragerea pe Viş- 

niţa (cola 118), dând conlra-alacuri puternice cu rezervele 

„dinapoi. Deși, până în ziua de 11 lulic, rușii. au atacat 
continuu, . loluş, în acea zi, au lost siliţi a se opri şi re- 
zistă pe "poziţiunile dela Nord de. râul Ursendowa. 

Intre Bichawa şi Bug sau petrecut în acest timp ac- 
țiuni locale, aproximi: alive pe; linia Grabovice şi Sud de 
Hrubechow. a 

In Galiţia, pe Bug-ul superior, sa pronunțat 0 0- 
fensivă puternică spre Busk. Rostul. acestei. ofensive ţse 
-explică -prin- aceea "că. armala “Mackensen, care se găscă 
înire Bichawa-Bug aveă flancul drept expus. . 

Din mişcările arătate până .uci, se obser ă că după 
-ăderea celăţii . Lemberg, armatele a IV-a (Archiducele 

„Joseph Ferdinand) și armata a Al-a Aaekensen), AU EXC- 
-culat ocolirea proicclală. spre stânga, având ca pivot re- 
-giunea Sud-Vest de Ivangorod. Această ocolire se aseamănă 
cu aceea pe care o execută generalul Von Below în 
Nurlanda. 

Mai observăm că cu începere dela 3 Iulie, trontul 
rusesc Începe. să se claline prin retrageri la Nord, pe 
Narew, Bobr, la centrul pe Rawka- Bzura, iar. la Sud pe 
linia Lublin-Kâhm. 
„Cu începere dela. 11 Iulie, ofensiva austro- germană 

iă un caracter mai acut şi se desfăşoar ă astlel: 
Trei armate Hindenburgiene iau ofensiva în Polonia 

de Nord, la 30 lunic, pe lirei direcţiuni, în modul ur- 
amălor: 

Armala Gener: alului Griepenkerl, din direcţia Mlava, 
esie oprilă de ruşi la Ciechanow. 

Armata Generalului Galwitz, spre Prajnitz, pe care-l 
ocupă la 1 Iulie. La 15 Iulie. esie oprită de ruşi pe. linia 
Zielono-Rrasnosielec. 

Armata. Generalului: Scholtz, dinspre Kolno, călre 
Lomscha-Ostrolenka. Această armată amenințând 'dre capla 
ruşilor cari se opuneau generalului. Galwitz, înlesneşte 
acesluia alacul şi sea ipungerea poziţiei ruseşti la Zielona, 
pe o înlindere de 7 km!, obligându-i asitel la retr agere. 
„Până la 17 Iulie scara, armatele generalilor Griepen- 

kerl şi Galwitz înaintară cu oarecare luple. până sub zi- 
durile celăţilor depe Narew, între Ostrolenka şi Nowo- 
Gcorgiewsl, înapoia cărora sau retras armatele ruseşti 
ale lui Smirnow şi Plehwe în ordine şi fără pierderi; 
iar generalul Scholiz ajunsese cam la 10 km. ce Narew, 
fiind ținul în loc de. ruşi într'o regiune păduroasă, Și 
mocirloasă între râurile Pissa şi Szlwa. 

Până la această dală, lrupele gener alului Mackensen 
ocupase hrasnostâw, la '30 km. de ROlm, amenințând 

însă,
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linia ferată I6lm-Lublin; iar generalul! Woyrsc h, Sus-- 
ținut la dreapta de tosta armată Dankl, împingeă coloanele- 
rusești sub vangorod. 

“Im legătură cu aceste operaţiuni, generalul Boemh : 
Ermoli făceă storțări pentru a înainlă la N-E. de Bug, 
ca să asigure dreapta lui Mackensen, iar generalul Pilanzer. 
Baltin căută să câştige teren la Nord de „Nistru, pentru. 
a ameninţă spatele trupelor ruseşti, cari se opuneau lui 
Linsingen pe Zlota-Lipa şi a-i sili, astiel, la retragere. 

Din cele arăiate uci, se observă că "armata rusă, la. 
15 Iulie, se află întrun pâlu: at ale cărui trei laturi (Nord, 
Vest şi "Sud) sunt ocupale de adversari, iar o latură o. 
arc deschisă penlru retragerea în interiorul husiei. 
Cele trei laluri ocupate de adversari sunt: 

Latura de Nord-a Narew-ului prelungită spre Groduo:;.: 
latura de Vest a Vistulci până la Iwangorod, şi' latura. 
de Sud între Vistula-Bug, pe linia Iw angorod, "Sud de. 

" Brest-Litowsky. 
„Dela cele lirei armate Hindenburgiene depe Narew: 

până la armatele lui Mackensen, între Vistula şi Bug, 
sunt numai 200 km. Pentru armata rusă nu sunl acum. 
decât lrei alternalive: | 

a) Dacă ar îi bine preg altă şi ar aveă rezerve pu-- 
ternice, ar puleă primi aci o luptă decisivă cu mulţi. 
sorți de izbândă; 

b) Dacă în adevăr a fost adusă prin surprindere: 
în această siluațiune—precun! pare a susține germanii— 
va fi sililă a primi bătălia și va suferi o întrângere ana-- 
loagă cu a auslriacilor la Sadowa, sau cu a francezilor- 

“la Sedan; 
.€) Dacă în 'velragerile ci de' până Pe a urmărit: 

un plan. de lucru bine chibzuil, -alunci va continuă re-. 
tragerea, căulând a produce câ mai multe pierderi ad-: 
versarului şi a-l sili să se întindă pe un îr on mare şi în, 
direcțiuni divergente. 

Din 'discursurile ținute la deschider ca Dumei, Sa lăsat. 
a se întrevedeă că această din urmă alternativă, esle aleasă 
ue ruși, evacuând, la nevoie, grupul cetăților din centru. 
(Novo- Gicorgiews Varşovia şi Ivangorod) : şi chiar alte- 
linii de rezistenţă, 
„= Până la finele lui Iulie, Germanii au conliriuat atacu-- 
rile lor în direcţiunea Bansk şi pe frontul Constantinowo: 
Rrinlein-Suboce-Traskuny. La 31 Iulie, germanii au ocu- 
pat malul drept al râului Aa, precun şi Miltau. 

In ziua de 28 Iulie şi în zilele următoare sau dat 
alacuri îndârjile. la V. de Rowno şi se prevedea că în cu- 
rând cetatea va fi împvesurală. Din modul cum 'se „Pro 
nunțau mișcările. generalului Von: Below, se pare că re- 

- nunțasc, pentru - un moment, la înaintările spre Riga şi.
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că acum îndreptă forţele sale: spre Est și Sud-Est, între 
Ponewjelz şi howno, cu aparența unei conver siuni spre 
Vilna. . 

In acelaș timp, “coloanele generalului Eichorn înain- 
tau, pe deoparte, la N.-E.. de Suwalki, în lungul liniei 
terate Suwalky- Olita şi, pe de allă parte, dirija o o coloană 
spre Sul de Kowno. . 
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Ruşii apreciază * cam “la 10-—12 corpuri de armată! 

  
ctectivul celor: două armate germ 

Până la 10. August, armata 
se găseă pe frontul îmare al, de: 

ane de aci. 

generalului Von Below 
dealurile dela” Est 'de
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Miltau, râul Aa până Ta coniluiența cu râul Mischa, lo- 
calilăţile Birski, opel, Kupiski, Kurkli, Vest de Wilkoniir 
şi asupra pozijiunilor înaintiate dela Rowno. 

Atacuri înverșunate au începul să se pronunţe asupra 
celiății Kowno, încă dela 8 August. 

Pe Narew, între Oslrolenka-Lomscha, cu loală rezis- 
tența ruşilor, au reuşit “germanii a se apropii de râu... 
Până la 10 August, trupele generalului Scholiz au spart 
linia de apărare a oraşului Lomscha; au luat orașul și 
apoi au înainlat în sectorul Lomseha-Ostrow. | 

Intre Ostrolenka-Pultusk, germanii: âu trecut -Na- 
rew-ul şi au începul lupta în' regiunea dintre Narew şi 
râul Ors (afluient.al Narew-ului). | 

Cu privire la aceste luple, ială ce zicea comunicatul 
rusesc: „In ultimele trei zile, duşmanul. a făcut storţări 
enorme, spre a ne izgoni din sectorul Narew-ului, care 
se întindeă dela Ostrolenka la Lomja. 

In regiunea dela Ediwabno, duşmanul urmărește o 
luptă de tranșee. In cursul luptelor cu mine, am avut 
“mereu superioritatea. ' i Ă 

Pe îrontul Pissa-Schkys o întreagă armală dușmană 
ne-a atacat, după ce a-aruncal: contra noastră întăririle 
aduse de pe irontul occidental. Totuş, germanii au în- 
cercat în acest seclor o înfrângere desăvârșită şi le-a - 

„trebuit o întreagă săptămână spre ia respinge. din satul 
Servatka regimentul. nostru din ariergardă. Până acuma 
luptele peniru trecerea Narew-ului nici nu au încenut. 

Lângă gura râului Schkva, dușmanul, folosindu-se .; 
de stişte păduri mari, a. reuşit să treacă pe malul noslru; 
dar nu am lăsat pe dușman să-și lreacă artileria, şi, prin 
mai multe atacuri cu haionela, am nimicit elementele duş- 
mane îzolale și private de acoperirea lor cu -artilerie. 

Aceste înfrângeri au silit pe duşman: să recheme din 
sector întăririle sale aduse din F ranța, spre a întări grupul | 
din Rojane; care se puteă mișcă mai cu uşurinţă. Acest 
grup a fost considerabil întărit cu niște trupe venile şi 
ele depe malul stâng al Vistulci. Totuș, toate. sforţările 
dușmanului de'a mai înaintă. spre Est, au fost oprite 
pe malul râului Oje. - a | 
„Atunci duşmanul şi-a schimbat aci direcţia atacurilor 

sale. şi, menţinându-se pe frontul între Narew şi râul 
Ojc, s'a străduit a înaintă în direcția Nord-Est, la - spatele 
celăţii -Ostrolenka. n e 

- In cursul luptelor începute :în 'acește trei. zile,. duş- 
manul a dal mai multe asaliuri în contra lranșcelor noas- 
tre, întrebuințând masse mari de infanterie;.toluş, în. a- 
cest răstimp, duşmanul, deşi a avut pierderi considerabile, 

„nu a înaintat decât cu. una până la două verste. i 

N zi
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“In ziua de 2 (VIII), trupele noastre, în limpul, unui 

alac german din cele mai vii, şi care a tost respins, a 
văzut un corp de cavalerie germană care a atacat propria 
sa infanterie, în scop de a o sili să se mai reîntoarcă la 
atac. In acest sector, pierderile. germanilor au iosl toarte 
mari. 

In sectorul dinspre miază-zi, în lupta dată lângă satul 
Toskschiuvița, unde duşmanul 'concentrase masse mari 
de infanterie, spre a încercă trecerea râului Oje, artileria 
noasiră a oprit alacul pregătit, chiar înainle dea fi pornit 
şi a silit pe germani, în această regiune, să se risipească. 

Aci, pierderile ndastre au lost mari, dar trupele noas- 
tre au rezistat cu înverşunare la planurile dușmanului de 
a dă pe linia Narew-ului o lovitură adâncă în spalele 
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armatelor rusești, cari au opril olensiva generalului Ma- 
ckensen în valea I âului -Wieprez.: - 

„Intre Pultusk N:owo- Georgicwsk, coloanele generalului 
V. Galwilz au cucerit Dembe şi. Zegrze şi au trecuti în 
spaţiul dintre Vistula-Narew. 

La:Est de Nowo-Georgicwslk- Varşovi ia, armala prin- 
cipelui, Leopold de Bavaria se apropiă din ce în ce. mai 
mult de aceste cetăţi până -la 6 August, iar dela: această 
dată începi. atacul Varșoviei, eare fiind evacuătă din timp 
de ruși, puteă [i ușor de ocupal. Până la 10 August au
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ocupat Plone, o poziţiune puternic întărită la Vest de. 
Varşovia, lorțând pe ruşi a se retrage până la linia ex- 
terioară a iorlurilor. a. | 

La Sud-lst de Varşovia, armata generalului Woyrsch 
a reuşit a lrece Vistula la: Nord de svangorod şi a luptă 
cu trupele ruseşti pe lronlul diulre Magnuszew-Kozienice, 
iar diuspre Sud «de Ivangorod, coloanele ausiro-ungare au : 
ajuns la Nori de: Nowo-Alexsandrija. Până la 10 August 
trupele germane de aci au us stăpânire pe. torturile 
de Vest ale lvangorodului. 

Intre Vistula şi Bug, până la 29 iulie, armatele austro- 
germane au recul la Nord de şoseaua Lublin-ltovel. In 
limpul înaintării, ruşii au depus o deosebită rezistență 
la Dubenka, pe Bug şi la Sud de KN6lm. 

intre 1—10 August, lrupele generalului Mackensen, | 
deși au întimpinat ezistenţă îndârjită la Nord de Lu: 
blin-I6lm, între Ostrow. şi Wladowa, loluş;, au înaintat. 

- La Est de Bug, trupe de ale generalului Boemh. Er- 
moly înainlau la Sud-Est de WI ladimir-WW olynsky. 

La 10 August st. n., Varşovia a fost complet 'ocupală, 
fiind “părăsită” de ruşi. Măsurile, de evacuare Liind luate 
dinainte, germanii-nu au găsit nici o pradă de .răsboiu. 
In acelaș timp a fost ocupat Ivangorodul. Celalea..Nowo- 
Georgicwsk a iost complet asediată. de germani, fiind 
adus aci ca comandant al trupelor asediatoare generalul 
Luders, care lusese însărcina şi cu investire ca. cetăţii An- 

„vers. - 
Trupele. cari au ocupat Varşovi a şi Ivangotod au con- 

linuat înaintarea spre Est. - 
Situaţia generală, în primele zile August, a se vedeă 

în schița dela pag. 104, unde este comparată cu Siluaţia 
din Ianuarie şi din Iulie. E 

1 

„Observaţiuni şi învățămin nte depe frontul de Est 

1. Faptul că în ziua. de 29 Ianuarie, în luptele din 
Prusia Orientală, corpul 10: rus s'a retras descoperind 
dreapta corpului” vecin, care. a trebuit să sufere înlrâu- 
gere din această cauză, precum şi faplul că în ziua de 
54 Februarie corpul 3 rus Sa rctr as, descoperind . dreapla | 
corpului 2 rus, ne duce la concluziunea “că, nu există 
legătură 'suticientă, nici materială, nici morală, între cor- 
purile de armată ruseşti. . a 

. 2. Victoria Germanilor din "Prusia Orientală, dela 
sfârşitul lunei Ianuarie, ca şi cea din Galiţia, se datorește, 
în mare parle, discreţiunii şi repeziciunii concenir iilor, 

10
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gralie căilor ferate şi terenului. La aceasta pare că a 
coniribuit şi lipsa de supraveghere din partea Ruşilor. 

3. Scopul olensivei germane din Prusia Orientală, 
din Nordul Poloniei şi din Galiţia şi Bucovina, în cursul 
lunei lanuarie şi începulul lui Februarie, pare a fi lost 
acela de a slăbi forjele ruseşti de pe linia Vistulei, alră- 
gându-le în părţile amenințate, pentru ca apoi să poală 
aruncă centrul rusesc dincolo de Vistula, între acest iluviu 
şi Bug... | , 

4. Luptele de pe Bzura şi Rawka (10 kim. Vest de 
Warşovia), dela Februarie până la 15 lunie, se.pot asc- 
mănă cu eforturile Germanilor de pe Ypres. Aci, la Bzura- 
Rawka, Germanii au sacrificat multe trupe, mai ales în 
cursul lunci Ianuarie. Trupele rusești când vedeau că 
se încep atacurile germane, spuneau că înainlează „coloa- 
nele morții”. , ! 

Asupra acestor dese şi serioase alacuri, ari, Până 
la 195: lunie, nu înainlase mai mult decât în Ianuarie, 
scriitorii au două păreri “deosebite: unii zic că au fost 
nişte simple demonstraţii, pentru a opri avântul Ruşilor 
în Galiţia; iar alţii zic că au “fost făcute cu scopul de 
apropiere de Yarşovia. 

In aceste lupie, ca şi la Ypres, Germanii au alacal 
în ordine strânsă, însă, acest mod de luptă nu le-a dat 
rezultate. 

5. Judecând după cele ce se petrec pe câmpul de răs- 
boiu, rezuită neîndoios că,: Rușii au învăţat 'cevă dela 
răsboiul din Mandeiuria şi că, profitând de ilecțiile de 
atunci, au muncit pentru a umplea lacunele şi a îmbu- 
nălăţi slarea lor militară. - 3 

Se conșstală aceasta din spusele trupelor germane din 
Est şi din relaţiunile publicate, cum că armala rusă se 
luptă cu străşnicie şi că este foarte bine echipală, că ser- 
viciul intendenfei se execută în mod 'deosebil de satis- 
[ăcălor; că prada de râsboiu ficulă de Germani, dove- 
deşte că irupele rusești, pe lângă armameni, sunt bine 
prevăzule cu îmbrăcăminle de iarnă, cu bucălării de cam- * 
panic, lrăsuri sanitare, toate în stare foarte bună. 

„d. Uzarea mullor torţe ruseşti în Carpali. în cursul 
lunilor Ianuarie, Februarie şi Marlie, poale că a fost o 
greşală. Aceste forțe ar fi fost disponibile în Aprilie şi 
în Maiu. când Austro-Germanii au produs: ofensivele lor. - 6. Sar putea pune întrebarea, de ce Rușii au dat 
atât de puțină aămportantă Tuptelor din Bucovina, în timpul iernii 1914—1913,. când, in Aprilie 1915, au tost siliți să 
ia aci 0 olensivă mai serioasă, pentru a contrabalansă eșecurile ce suferea în mai lot frontul Galiției. Prin aceste pierderi şi succese, întreruple în Bucovina, credem că Rușii au contribuit, într'o bună parle, nu numai la scă-
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«terea moralului propriilor lor trupe, dar chiar la pres- 
ligiul şi ereulatea lor polilică şi diplomatică. | 

7. Din modul cum au operat ruşii până în Aprilie 
nu pare a aveă ca obiectiv Buda-Pesta, ci Viena. Drumul 
la Viena nu duce prin Carpaţi, ci pe la Cracovia. Când 
Przemysl a căzut, şi pe când flancul stâng rusesc alinsese 
Car palii, eră de prev: ăzul că ci nu vor. încercă, şi de vor 
facclo, nu vor reuşi a trece Carpaţii, lără ca o altă torță 
să atace Carpaţii dela Sud, spre a sili astfel pe Austriaci 
să lase drumul liber şi să părăsească cetăţile Eperies, 
Cassau, Miscolci, cari amenințau stânga rusă. Drumul liber 
spre Cracovia nu puleă fi decât numai când armata aus- 
triacă, concenlrală în zona sudică. a Carpaţilor, între. 
Izperics, Cassau, Miscolci, ar. Îi: fost atrasă în altă parte 
de către alte iorţe.. De ce ri ișii nu au. pregătit diplomati- 
ceşte dispunerea de aceste forțe, rămâne o enigmă. Să fie 
lipsa de apreciere a puterii de rezistenţă a advers sarului,?.. 

„Să îie nepriceperea? Să fie vreo piedică pusă de alte 
împrejurări, pe cari nu le cunoaştem? Să fie şi vina celor 
ari le-ar îi putut face această propunere? Enigmă. 

8. Sunt mulţi critici mililari, cari susţin că deşi ofen- 
siva rusă spre Cracovia, dacă ar fi stăpână pe Galiţia, 
sar impune din punct "de. vedere logic și științific 1mi- 
litar, însă, având în vedere că Cracovia,cu Olmulz,. Possen 
şi Glogau, formează un cuadrilater greu. de pălruns, şi 
că, dela începutul campanici, aliaţii au făcut aci exlra- 
ordinare întăriri, precum! şi faplul că „atluienţii Oder-ului, 
în această regiune, sunt excelente linii de oprire, ci. susțin 
ă ctrumul ruşilor 'spre Berlin nu mai duce pe aci, ci prin 
Budapest şi Viena. 

9. In luna Martie, după căderea cetăţii Przemysl în, 
stăpânirea rușilor, se pusese mari speranţe pe olensiva 
rusă în Carpaţi, de oarece se dispuncă, pe deoparte, de 
un electiv de aproape 150.000 oameni, ce: fusese însărcinat 
cu blocarea cetăţii, iâr pe de altă” paric,; “sc slăpâneă 
de aci înainte linia ferată dublă Lemberg- Przemysl- Cra- 
covia şi sc mai speră: încă 'să se împingă trupele aus- 
triace de pe tot lanţul Carpaţilor, astiel ca.să''se poată: 
stăpâni complet cele 4 linii forate ce traversează Carpaţii. 

Din schița B.dela pag. 113 se poate vedeă, că înkirite 
de căderea cetăţii Przemysl, rușii dispuneau numai de. 
linia longitudinală Gorlicc- Siry şi de: liniile transversale 
Lemberg -Uszok şi Lemberg-T usla; celelalte: fiind, sub focul 
«direct al adversarului. , - a 
"10. Dacă ofensiva: germană de pe. “ frontul de Est, 

atât de norocoasă din -Mai până acum, nu va reuşi să 
înconjoare armata: rusă, sau o bună parte din: ca, pentru: 

.
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a o facc să depună armele, atunci ştiinţa milita ă nu are 
pe ce să se sprijine, pentru a spune că acest succes. 
german €c deciziv. - -- LL a : „ 

- In răsboiul din 1666 nu au lost decizive victoriile: 
germanilor! dela Nachod, Scalitz, Trantenau, Miinchen- 
srălz şi Podol, ci a fost decizivă numai vicloria dela IK6- 
nigrătz. e 

In răsboiul din 1870, nu a iost deciziv nici Woert,. 
nici Wisenburg, nici Borny, nici Rezonville, St. Privat, 
ci a fost deciziv numai Sedan, adică atunci când din ar- 
mata franceză rămăsese numai 2—3 regimente. pp 

Chiar după distrugerea ultimelor armale : franceze- 
dela Sedan, germanii au trecut printr'o criză slrategică,. 
din cauza armatelor naţionale, cari se formau continuu, şi 
cari au dat încă 3—d luni de lucru germanilor. : 

„- Precum nici retragerea “armatei: franceze din anul. 
- trecut, până lângă zidurile Paris-ului,: cu înfrângeri se- 
ricase, în limpul acestei retrageri, nu a. fost decizivă;. 
precum nici retragerea germanilor de pe Marna, pe Aisnc, 
Iys, etc.; lol aşă mici retragerea ruşilor de pe Dunajetz, 
Pilitza, .Narew, Niemen,—cu înfrângeri şi succese pe ici. 
coleă,—nu va îi decizivă, până ce armata rusă esle încă 
în stare de a luptă, până ce teritoriul permite această, 
retragere, până ce resursele nu sunt sleile. | 

- 11. Ca şi la o boală, ca și la o criză comercială, ca. 
şi la criza politică, etc., momentul crizei nu „este lung. 
Pe măsură ce timpul rece, nu mai sexistă criză, ci o- 
stare de reculegere, în care intră mulţi procenţi de rea-- 
bililare a crizei. Tot așă este cazul cu ciiza în care Sa. 
găsit armala rusească, la pronunţarea ofensivei ruseşti: 
în Galiţia. Cu cât timpul a trecut, și cu câl aiacălorul 
şi-a arătal inlenţiunile sale, cu atât momentul crizei. pen-. 
iru ruşi, sa depărtat şi începe a se apropiă o. slare de- 
echilibru. sau chiar a sosi o criză pentru âlacălor. 

*. + 12. Criticii militari austro-ungari justifică: ultimile o-. perațiuni din IKurlanda în 'modul următor: 
_ Pentru ca acțiunea ofensivă, întreprinsă din trei părţi, 
în Polonia rusească, să aibă succesul complet, trebuiau: 
asigurate Tlancurile. 
“Asigurarea flancului dinspre Sud sa făcut de. către 
armatele generalilor Bohni Ermoli, Linsingen și Ptlanzer- 
Baltin, cari au inaintat până pe Bug-ul superior, pe Zlota- : Lipa ȘI pe Nistru, iar la flancul de Nord sa întreprins: 
olensiva din Curlanda, pentru a împiedică orice între-: prindere rusească din această parte. - 

| 13. Oricât ar fi fost de holăriţi ruşii ase relrage- pe o ailă linie de rezislență, tot trebuie să recunoaştem: ă, forlurile de oprire dela Ostrolenka, Roshan, Pultusk,.
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Kowno şi Novo-Georgiewsk, au căzut prea ușor în stăpâ- 
nirea adversarului. Se crede că o parte :din materialul 

- acestor celăţi fusese întrebuințat încă din iarnă, la lacurile 
Mazuriene, şi nu a mai 'pulut [i înlocuit; însă celăţile 
Rowno şi Nowo- Georgiewsk, destinate să reziste, prin 
planul general de retragere, desigur că au fost bine ar- 
male, cum, de altfel, se vede şi din prada de răsboiu 
luată de germani. : 

ii. Capul de pod dela Ivangorod fiind foarte greu 
de luat, generalul Woyrsch, ă ținut aci o luplă defensivă 
în limp ce armatele Archiducelui Ioset Ferdinand și F eld- 
mareșalului Mackensen au pălruns cât mai mult între 
Vistula şi. Bug, pentru a ameninţă Ivangorod-ul pe la Est. 

Ruşii, înțelegând manevra, au atacat flancul drept 
al acestor două armalc, dinspre Sok al, pentru a le în- 
târziă mersul, însă, întârzier ca nu sa produs, aşă precum 
ar fi fost de aşteptat, aşă că în ziua de 5 Iulie austro- 
„germanii atinsese linia Lublin- Kolm; iâr în zilele urmă- 
toare, Ivangorod-ul a lost părăsit de ruși, odată cu Var- 
Şovi a. . a 

15. Este de observat că, crilicii militari ruși, până 
în luna. Aprilie, deşi își dădeau seamă că o. operaţiune 
a aliaţilor dinspre Cracovia peste Dunajelz, spre Lemberg, 
ar fi stânjenit spatele coloanelor rusești, angajate în 
munţii Carpaţi;-.lotuș, .ci susțineau. că asemenea ofensivă 
nu va aveă loc, din cauza inundaţiilor diverșilor-afluienți 
ai Vislulei, precum! și din cauza lucrărilor de. fortilicaţii 
ce au ridicat Rușii pe acest front, şi în special în fața 
“Tarnov-ului. 

Faţă de aceste consideraţiuni, şi faţă de „desele ala- 
-curi Şi -serioasele rezistenţe ce depusese austro-germanii 
în regiunea din Carpaţi, dintre origina Nistrului” şi aflu- 
ientul său Lomniţa, eriticii militari “ruşi înclinau a crede 
că, pe aci se va produce ofensiva puternică a aliaţilcte. 

16. Când Ruşii au înţeles că vor aveă loc operaţiu- 
nile serioase în Galiţia, au luat, între alte măsuri, şi po 
aceea că armatele de 'aci să. fie întărite cu un numir 
oarecare de divizii din armata de Odessa,. și. să se în- 
drepte, prin marşuri pe jos şi cale ferată, pe frontul 
Grodek, Siry-Slanislau şi de aci spre Biala şi Carpaţi. 
Aceste măsuri s'au executat, „pe deoparte, încet, iar pede - 
altă parte, majoritatea acestor trupe au fost trimise pe 
pachete în Carpaţi, unde sau sacrificat fără nici un a- 
vanlaj. fiind slabe peste. tot. 

17. Puterea de rezistență depusă de Ruşi, în unele 
lupte din timpul retragerii lor din Galiţia, este o dovadă 
de vitalitatea elementului militar rusesc, şi, prin urmare, 
de capacitatea lui de rezistenţă. De alifel, sunt scriitori.
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militari cari alirmă că infanteria rusă, în luptele din Mai, 
Iunie şi lulie, au dat probe de rezistență şi vitalilate, 
care pot uimi lumea. Poate este singuri retragere «lin 
-ăsboaiele conlimporane, când infanteria sa retras fără. 

a fi destul de bine susținută de artilerie. Artileria rusă, 
neavând muniţiuni, sa întâmplat că intanleria rusă a. 
compensat cu pieptul, cu baionela şi glonțul cei, lipsa 
celorlalic arme. 

18. Afară de demonstrațiile bine chibzuile, de Ger-- 
mani,. la extremele frontului de List şi pe lot trontul,. 
“penlru a le reuşi ofensiva în Galiţia, mui este: de re-: 
marcat încă următoarele mijloace înlrebuințale. de ci: 

a) :Svonuri că concentrează armale spre frontul ilu-: 
lian şi spre România; o 

b) Otensive locale pe frontul francez; 
c) Versiuni că vor alacă Varşovia; | | 
d) Punerea la cale.a următoarelor patru explozii, în 

Rusia; la fabrica Ochta, la Kronstadt, la Brest-Lilowski: 
şi la Valegrod. 

19. După căderea. cetăţii Lemberg, dispozitivul stra-: 
tegic al armatelor austro-germane se caraclerizează astfel: 

a) O. massă centrală, compusă din “armatele: Gri- 
penkeri. Scholtz, Galwitz, Principele Leopold de Bawaria, 
Woyrsch, Principele Frantz Ferdinand şi.» Mackensen, 
care lind la învăluirea armatelor ruseşti și la lăiereu; 
retragerilor îulre. Vistula, Narew şi Bug; | Ia 

b) Aripa dreaptă formală lin armatele Boemh-Ermoli, 
Linsingen şi Phlanzer Ballin, pe Bug-ul superior, Slota- 
Lipa, Nistru şi Prut; . DE 
„e Aripa' stângă, lormală “din armatele lui Von Below: 

şi Eichorn, în'Kurlanda şi în Nord-Eslul Prusiei Orien- 
Lale. | . 
„20. Corespondentul “militar special al ziarului „Cor- 

riere dela Sera”, la Petrograd, vorbind despre relragerile: 
ciectualc de călre armatele ruseşti, spune urmăloarele: 
„Slarea armalei „ruse este excelentă. 'răind în mijlocul 
soldaţilor şi ofiţerilor, se poale culege mărturiile de în- 
crederce cea mai mare, cea mai constantă şi cea mai ne- 
zdruncinată a armatelor rusești.. 

Retragerea armatelor ruseşii sa efectuat cu cel. mai 
mare calm. -Când Przemysl a trebuit să fie evacual, sa 
decis retragerea luluror armatelor înapoia frontierei. Ma- nevra de retragere, care este toldeauna anevoioasă şi pe- 
riculoasă când se face sub ameninţarea inimicului, a fost: executată din contră ca şi o simplă manevră cu pierderi 
minime. 

Trebuie notat încă, că în loală această rusii senule notat încă, că. în Loali relragere, Și sau servit alâl de puţin. de artilerie, că loate greu-
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Lăţile, se poale spune, au lost suportate de călre arier- 

gardele compuse exclusiv din infanterie. IE 

Infanteria rusă, trebuie să ştie toţi, posedă alilăţi, ca: 

liniște, rezistenţă, antrenament, ordine şi putere, care în- 

trec loale aşteptările bănuile. Dacă germanii nu aveau 

o artilerie aşă de formidabilă, victoria ar îi tost loldeauna 

de partea ruşilor. ! 
Infanteria germană, însă, şi-a pierdut multe din. ca- 

lităţile sale, care o făceau “un corp compact şi lormi- 

dabil, chiar după mai mulle luni de răsboiu. Acum in- 

fanleria germană operează numai sub puternica protecţie 

a lunurilor; singură, ca nu ar îi la înălţimea îndatoririlor. 

Soldatul rus a avul îndrăsneala în această imemo- 

rabilă retragere, de a opune violenţei omoriloare a lo- 

cului tunurilor, bravura eroică a. asaltului cu baioneta. 

Baionela contra lunului,—este cevă fantastic!? 

21. După cât se pare, [inta pe care germanii o ur- 

măresc în înaintarea și ameninţarea portului liga, are 

dublul scop: a) ca ocupând acest oraş, să puie mâna. pe 

una din bazele îlotei ruseşti de Baltica, la adăpostul căreia 

atât submarinele, cât şi încrucişeloarele ruseşti operează 

în conlra transporturilor pe care germanii le tac din 

Scandinavia neutră; cât şi D) de a puteă slăpâni acest 

mare centru industrial rusesc, importanL, prin mulţimea 

fabricelor de tot: felul, ce posedă; asttel, în acest port 

se găsesc fabrici de: cauciucuri, pulberi, arme, conserve, 

postăvării, etc., etc. | 
23. In luptele din Carpaţi, sa făcut, în ultimul timp, 

mult uz de atacuri prin ajulorul minelor, urmate imediat 

de alacuri de infanterie, cari ocupau pâlniile formate de 

explozii. Prin acest “fel de atac, Ruşii au cuceril, la: 6 
Aprilie, o înlinsă linie de lranşee în regiunea munţilor 

howzanca. 
24. Gazetele austro-ungare, publică articole privitoare 

la unele fraude în administraţia militară, furnizorii abu- 

zând şi predând ştote, materiale şi subzistenţe de proastă 
calilale. ” 

25. In operaţiunile din munţii Galiției şi Bucovinei, 

Sa făcut mult uz de transport de hrană şi muniții, cu 

animale, iar coloanele şi bateriile au înaintat în mulle 

părți pe drumuri făcute din lemn. 
26. Relaţiunile germane spun că au găsit analfabeți 

între oliţerii de cazaci. | E 
27. Se semnalează că nu toli aviatorii “austriaci sunt 

la înălțimea misiunei lor. Se pretextează adesea că timpul 
e defavorabil, că maşina are delect, etc. | 
„28, Companiile de Ski austriace au adus mari ser- 

vicii în luptele din Carpaţi, în special, patrulele merg re-



152 

„pede, aduc ştiri bune şi pol produce chiar pierderi ad- 
versarului, prin iaplul că pol apare şi dispare uşor în 
flancurile și spalele adversarului. Na | , 

O secţie de Ski, compusă din. 10 ofiţeri şi 30 soldaţi, 
în Valea Nagy-Ab, a atacat pe ruşi în poziţiunea de 
Czuszka şi i-a pus în dezordine. | i 

29). Despre întrângerea Rusiei, prin sleire economică, 
prin sleire linanciară, ori prin revoluţie. internă, nu se 
poale vorbi, şi iată de ce: ' | N 

Rusia are produse interne suliciente, pentru oricât 
ar ţine răsboiul. Ea iare o supra-produeţie mare, pe care 
n'o poale, însă, exploală şi exporiă. | | 

Deşi mic exportul Rusiei, lotuş, ea singură poale 
trimile Americei, chiar Japoniei şi Peninsulei Balcanice, * 
mult export, cceace-i asigură resurse financiare. Terilo- 
riul ei fiind vast, face ca să nu se impună pentru popu- 
lația sa greutăţile răsboiului, astfel: că este exclus că po- 
porul ar ajunge odată la saturație, sau ar ajunge la a- 
ceasia înainte de celelalte popoare. -. 

„1I. OPERAȚIUNILE PE FRONTUL DE VEST 3) 

La 1 Fevruarie frontul ocupat de adversari pe teatrul 
de operaţiuni din Vest se întindeă dela Mare până la 
Elveţia, având forma arătată în sehița de aci şi o întin- 
dere de aproape 800 km. | 

Operațiunile ce au avut loc timp de 6 luni, adică 
dela 1: Fevruarie la 1 August, deși au fost mai favorabile 
aliaților, totuş, siluațiunea generală sa schimbat Ioarle, 
pulin, așă încât aliaţii nu au-azi nici un -avanlaj slralegic 
prin această schimbare, iar avantajele laelice câştigate 
prin succesele locale din acest timp nu sunt de nalură 
să influențeze siluaţiunca generală, din punctul de ve- 
dere strategic, ci numai din acela al uzurei ce se pro- duce adversarului şi al situațiunei tactice locale. 

Operațiunile ce sau petrecut în acest timp liind, însă, 
de marc interes din punctul de vedere general al tac- licei, din punctul de vedere al lehnicei, și, mai ales din punclul de vedere al forţei morale, care a atins culmi epice în acest limp, este nevoie să fie cunoscute. 

| Aceste operaţiuni nu au avul loc pe tol frontul, ci numai pe sectoare; iar în acele sectoare, operaţiunile au avul loc pe porțiuni de fronturi. - PN 
2 „.Ă Se consulta hărţile respective din Volumul 1 şi schițele dela pag. 153 din acest volum.
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Aceste sceloare,. deși nu se deosibesc unele „de altele 

prin hotare dislincie, totuş, pot fi împărţite după cum 
se arată în schița A. de aci, şi anume . 

„SCHIŢA A. 

    

  

Corpul de Metz 
si de 

Sectorul litoralului şi Ypres:Lille (Flandra); 
3 Arras . (Bazinul Somme); 

» Soissons-Reims (Bazinul Aisne); 
” Argonne; | 

Mossela—iMlcusa; 
- Vosgi (Alsacia şi Lorena). LL _ 

Armatele adversarilor nu sunt încă bine cunoscute, 
dar atât cât sa pulul reconstitui din dalele -ce avem, 

par a îi numerolale şi distribuite cum se arală pe a- 

ceasta schiță. | 
Vom descrie operaţiunile în 'ordinea cronologică, pe 

regiuni de sectoare, aşă cum le-am împărțit mai sus,.. 

arătând, însă, în fiecare seclor modul cum s'au destă- 
şurat luptele mai principale. 

p 

»
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Sectorul litoralului şi al regiunei Ypres-Lille (Flandra). 

Aspectul general 

Aspectul general al Flandrei, unde belgienii apără 
ultima bucată de pământ ce le-a mai rămas, şi francezii 
cu englezii apără drumul dela Dunquerque şi Calais, se 
poale împărți în palru zone, avânil fiecare o valoare mi- 
litară deosebilă: o 

«Zona slrâmlă a Dunelor, care mărginește marca 
pe o lărgime de 1—2 km. şi care este bălulă de focul 
-anonierelor anglo-lranceze; 

b) Zona joasă, mărginită la Sud de râul Yser. - 
ci Zona a 3-a dintre Wpres şi Lys; AI 
“Această zonă, având nivelul sub Mare şi liind Lăială 

de numeroase canale, este ușor de inundal, aşă că pre- 
zinlă un serios obstacol. Mai ales partea dinspre Yser: 
nu are decât două căi «le comunicaţie principale către: 

„Pervyse la S. şi Ramscapelle la Nord; 
„U) Zona văii Lys, ldescoperită şi înclinală călre S-E. 

până în vale. Această regiune este sub dependinţa militară 
a zonei precedente. : 

Localitatea Dixmude are importanță prin accea că. 
separă zona a 2-a de a 3-a şi de aceea a devenitun nod 
important de comunicaţiuni. Râul Yser şi canalul paralel 
dela Vest de Yser măreşte valoarea defensivă a acestui 
punct şi a regiunei dela Nord de el până în Mare. Așă 
se şi:explică că alacul germanilor, cari :aveau tot in- 
leresul să stăpânească Calais, nu a gravilat pe la Nord 
de Dismude, ci pe la Sud, pentru a se feri de această. 
regiune, care le-a cauzat mult necaz. 

In zona a 3-a, alară de diferitele boschele pre- 
sărate ici colea, este pădurea Houchulst, în Ioutland, 
care înlesneşte operaţiunile germanilor, precum şi direc- 
iiunca generală a Yserului la V. de Dixmude şi râul Lys 
la $. de Ypres. La V. de Ypres sunt înălțimile Cassel 
şi Cats, secondale de încă alte cinci înălțimi: Mls. Reco- 
lets, MI. Rouge, ML. Noir, MI. Nemmel, cari conlrariază 
oarecum operațiunile germanilor pe cele două direcțiuni 

„arălâle “aci. a | 
Intre Ypres şi râul: Lys se află o înălțime ca un 

sarapet, având cotele între 35—+10 m. de-asupra. câmpiei 
care are dejă 20 m. dela nivelul mării. Accastă creastă se îinlinde dela canalul Ypres, la Comines, făcând o coli- 

4
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tură între Hollebecke şi Svartelen. IExtremilaica vestică a 
acestei înălțimi este cunosculă sub numele de cola 60. 
unde s'au' dat.luple serioase. - 

Această înălțime (cota 60) domină direct analul şi 
drumul de fier care laice frontul: ocupat de adversari în 
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acest punct. Tot de aci se poale lovi în fane poziţiune: 

dela St. Eloi, ce domină valea Lys şi mai ales punetele 

Warnelton, Wervich şi Menin, cari se găsesc la 7-13 km. 

de cola 60. 
Poziţiunea dela SI. Eloi este cheia regiunei Ypres.
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Desfăşurarea operațiunilor 

In regiunea dunelor, Belgienii, sub generalul Gros- 
selli, au înaintat, la finele Fevruarie, cu câtevă sule de 
„melri în lranșeele germane, ocupânidu-le şi organizându-le 
puternic, iar englezii, între 14—5 lFebruarie, au cucerit 900 
“m, din tranșeele germane lângă St. Eloi ce lusese cu- 
cerite de germani. Deşi germanii nu au mai putut înaintă 
“spre Sud de Ypres, lotuș, prin tocul artileriei lor, cauzează 
pierderi aliaţilor. 

La 23—25 Februarie, germanii au atacat la Dixmude 
“și spre Sleenstraele, însă, au lost respinşi; iar înlre.25 
Februarie şi 2 Martie, englezii au ocupat tranșeele 'din 
zegiunea SL. Iiloi-Holebecke, pierdute încă din iarnă. 

La 26, artileria belgiană, sprijinilă de cea franceză, 
a distrus punciele de sprijin germane dela Dixmude. 

La 8 km. Est 'de Nieuport, germanii au. tăcut stor- 
țări mari pentru a scoale pe aliaţi de pe linia SL. George- 
“Midelkerke. Generalul belgian Ronasch sa menţinut. Ora- 
“sul. Nicuport a suferit pierderi. 

Până la 1 Marlie, două divizii belgiene au înaintat 
pe malul drept al Yser-ului, gonind pe “germani de pe 
„acest mal. 
„La 10—13 Martie, la N.-E. de Nieuport, pe frontul 

Lombarizyde, a fost o puternică canonadă de artilerig; 
“iar la NE. de St. Georges, au cucerit belgienii o fermă 
ce constituiă un însemnat punct de sprijin înaintea lran- 
șcelor germane. ” 
„Im prima chenzină Martie, englezii, sprijinili de ar- 

“Uleria grea, au repurtat un succes între Lille și canalul 
la Bass6, cucerind localitatea Neuve-Chapelle şi respin- 
“gând pe germani spre Aubers. Germanii au luptat aci 
cu multă înverşunare. Vicloriile câștigate de englezi aci 
ia pus în stăpânirea localităţilor Rechebourg, Festubert, 
Givenchy, pe care le pierduse: încă din Decemvric. 
o Armata britanică a luat parte, în limpul din urmă, 
la două bătălii: aceea dela: Neuve-Chapelle, la iEst de orașul Lille şi acea dela „cola 60”, la Nord de Ypres „pe cari le descriem aci: 

Bătălia dela Neuve-Chapelle 

„Bătălia dela Neuve-Chapelle, dată de rupele primei “armate, sub comanda generalului sir Douglas Haig, în- cepii dela ora 7:/ dimineaţa, în ziua de 10 Martie), pre- 

  

26 £ N In unele comunicate se spune că această. bătălie a avut loc Ja ebruarie. Alragem atenţia asupra acestei nenotriviri de date. Desi- - „ar povine-aceasta din cauza celor două calendare cu stil nou şi stil
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gătită cu îngrijire, de o puternică bombardare de arti: 
lerie. Peste o jumătate de oră, asaltul se dădu pe întreg, 
frontul și salul Neuve-Chapelle căzi în mâinile engie- 
zilor. - 

“Imediat avlileria alacă întăririle vrăjmaşe dinainte, . 
pregălind înaintarea ce lrebuiă să urmeze după primul 
asalt. Din nenorocire, pe când brigada 25-a, la aripi 
dreaptă şi brigada Garhwal, care atacă dela Sud, pro-“ 
gresau cu vioiciune, brigada "93 neputând să Lreacă peste 
obstacolele de sârmă, incomplet lăiale, se zbăteă în con- 
diții foarte grele și 'Sulercă pierderi mari. Trebui să se 
oprească atacul, spre a se permite trupelor să se relor-- 
meze de îndală ce se va îi consolidat poziţia :în Neue. 
Chapelle. Acţiunea nu se-reluă decât după amiazi, la 3,50, 
însă, îu extrem de grea, căci poziţiunile germane erau. 
tormidabil înarmate cu mitraliere. Lupta [lu mai ales în- 
verşunată pentru luarea unui pod pe râulcțul Layas, unde: 
se 'dislinseră trupele indiene. Noaplea făci -să se înlrc- 
rupă ostilitățile, soldaţii englezi ocupând poziţiile cucerite: 
în cursul zilei şi ţinând solid Neuwe-Chapelie, de unde: 
oale întoarcerile oiensive germane nu-i mai pulură scoale. 

Atacul fă reluat a doua zi de către corpul IV şi: 
corpul indian. Din nenorocire, vremea ceţoasă, care lăceă. 
cu neputinţă observările aeriene şi paraliză concursul ar- 
lilerici, ma permis desfășurarea lui în toală pulerea.. A 
tost şi: oarecare balansare în execularea ordinelor, după. 
sărerea mareșalului French. 

„Loală ziua de 12 Martie, în aceleaşi condiţii nefa-- 
vorabile, Englezii luplară cu bravură ca să-şi întărească. 
şi să-şi întindă avantagiile obţinute. Poziţiile lor-lură dis-. 
putale cu îndârjire printr'o serie de conira-alacuri uci-.- 
săloare; dar până în cele „din urmă, seara, se alinse- 
obicelivul pe care şi-l propusese înallul comandament: 
Neuwe- -Chapelle, bine organizat din punclul de vedere: 
al apărării. Eşecul a două asalluri germane, unul la 1 
și allul la 17, a dovedit cu prisosinţă « că satul eră definiliv 
recucerit de” lrupele brilanice. 

Pierderile englezilor sau ridicat la 190 de olițeri ŞI: 
2.337 soldaţi şi subotiţeri ucişi; 359 de ofiteri şi 8.171 
soldaţi şi subolițeri răniţi; 23 otiţeri şi 1728 soldaţi şi 
subotițeri dispăruţi. Pierderile germanilor au - fost: multi. 
mai mari: mai multe mii de cadavre sau putut numără 
pe câmpul de luptă, 12.000 de răniți au fost ridicaţi:: 
iar numărul prizonierilor a fost de 30 ofiţeri şi 1.657" 
cameni. La aceste luple a lual parte şi principele MOş- - 
tenilor al Angliei, ca ofițer de legătură. Avialorii şi ar-- 

a Lilia au adus mari servicii în. această luptă”. -
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Asupra acestor lupte, cunoscute sub denumirea de 
„bătălia dela, Neuve-Chupelle”, mareșalul French face, în 
.comunicalul oficial dela 5. Aprilie, următoarea expunere: 

Numeroase consideratiuni, de o importanță vitală, au 
'tăcul necesară o viguroasă olensivă a trupelor britanice. 
„Molivele principale erau: 1) aspectul general al situaţiunei 
„aliaţilor în Europa şi în special succesele armalei rusești, 
„care reuşeă să respingă asallurile violente şi repetate ale 
„mareșalului Hindenburg; 2) slăbiciunea aparentă a duş- 
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“manului, ce se află în fața frontului ocupat de englezi; 
3). necesitatea de a aduce un sprijin şi mai substanţial 
Rusiei, relinând pe frontul de Vest un cât mai maro 
număr de forțe germane; 4) a coopară cu sforțarea rea- 
lizată de armala franceză la Arras şi în Champagne, şi în fine 9) necesilatea de a întreţine spiritul de otensivă 
printre trupe, după așteptarea penibilă şi enervantă în „cursul ernci, în tranşee. ” |
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„Acţiunea a început la ora 4/2 a. m, printr'o bom- 
bardare formidabită a poziţiunilor inimice dela Neuve- 
Chapelle, şi care a fost câl se poale de clicace. 

O jumătate de oră mai lârziu, două brigăzi (divizia 
a 8-a) şi brigada indiană, dădeau un asalt conta lran- 
şeeclor inimice. hețelele de sârmă cu ghimpi, au lost a- 
proape lola! distruse 'de tocul artileriei,:satul întreg-(Neuve 
Chapelle) şi drumurile cari due la Nord. şi Sud-Vest 
erau în mâinile englezilor. | 
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Apoi se descrie operaţiile în delaliu și se lermină 
raportul astiel: | | 

Da: fiind că ţinta principală pentru care operaţiunea 
a fos întreprinsă fusese atinsă, şi de oarece, pe de altă 
parte, erau numeroase molive pentru a nu mai continuă 
ofensiva, „în noaplea de 27—28 fevruaric, Sir Douglas 
Haigc, comandantul. primei: armate, a primit „ordine: să 
păstreze şi să consolideze Lerenul dobândit, și peniru un 
moment, să suspende orice ofensivă”. .
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In noaptea de 11—12 Martie, corpul Y englez cuce- 

reşte şi localilalea Epinelles, în care limp corpul IV şi 

corpul indian luptă în regiunea La Bass6..L.a aceste lupte: 
au luat parte activă şi acroplanele engleze. 

Lo, i Martie, divizia a 7-a engleză a înaintat încă 
7.000 m. spre Aubers. Englezii evaluează pierderile ger- 

manilor în aceste -luple la 18.000. . 

La 5 Aprilie germanii au respins atacurile englezilor 

la Sud de Ypres şi dealungul liniei ferate Ypres-Comines: 
spre Lille. - 

La 25 Aprilie, noaplea -de 25—26 şi ziua de :26, 
armata I-a engleză a atacat frontul german între Gremer 
şi Festubert (5 km. Vest de Bass), câștigând o. însemnată 
porțiune ide teren spre Sud-Est, în direcțiunea Fromelles.. 
Acest alac se dădeă odată cu. altul al francezilor, călre. 
Ablain, pe care îl descriem mai jos. 

Tot în acest limp, spre Ypres şe petreceau luptele în: 
cari germanii au întrebuințat gazele astixianle, pentru. 
prima oară. Aceste lupte sunt cunoscute sub numele de: 
a doua bătălie dela Ypres şi cola 60, pe cari le des- 
cricm aci: : 

Luptele dela Ypres şi dela cota 60, la răsărit de Ypres.. 

Cola 60 este siluală la răsărit de Ypres, la vreo 3. 
km. spre Sud de Zillebeke. 

E o înălţime care domină întreaga regiune dela Nord. 
și la Nord-Vest. A fost luată în două zile: la 17 şi la, 
18 Aprilie, iar Germanii au contra-atacat lrei zile, picr- 
zând: 4.000 de oameni, fără succes. 

La i zile după acest eșec, germanii atacară cu îndâr-- 
jire la Est de cota 60 contra trupelor îranceze, al căror" 
iront prelungiă îrontul englez, dela Ypres, în vecinătatea. 
localităţii Langemarek, prin Pilken. Acest atac din 224A- 
prilie trebuie să rămâie memorabil, căci acolo, pentru. 
întâia oară. Germanii au întrebuințat gazele asfixiante. 

Germanii, fiind ţinuţi în loc la Nord, au reîndreptat 
efortul asupra frontului englez, la N.-E., aruncând regi: 
ment după regiment, în speranţa de a :înfășură aripa. 
stângă, unde crau canadienii şi după ce ar fi trecut ca- 
nalul râului Yser, dintre Dismude-Ypres, să. ajungă, în 
slârșit, la acest oraș. Aceste luple au fost unele din 'cele: 
mai învierșunate dela începutul ostilităţilor. Pierderile au: 
fost enorme de amândouă părţile; dar năvala germană 
a tost cu slrăşnicie. ținulă în loc. atât de trupele: engleze; 
câl şi de cele franceze. | po 

, 
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Tot la 22 Aprilie, Germanii au atacat, între Dixmude şi 
Pervisse, pe țărmul stâng al râului Yser, castelul Vicogne 
ocupat de Belgieni,—dar au: lrebuit să se retragă, lăsând 
numeroşi morţi şi prizonieri. Mai la Sud, pe nralul.-ca- 

. nalului dela Furnes la Ypres sau dela -Yser la Ypres, 
"care în parte c constiluit de Yperle, făcul navigabil, iran- 
cezii ocupau lerenul, cu spalele spre cursul de apă. Li- 
niile lor: atingeau Bixschoole și se învecincau spre Lan- 
gemarek, cu conlingentele canadiene. Da Se 

La 23 Aprilie, germanii au atacat trupele franceze de 
aci, precedându-și mişcarea cu o bombaridare violentă. 
Francezii rezistară şi pulură chiar să înainteze; dar atunci 
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inimicul făcă să ţâșnească din lranşcele lui, cu ajulorul 
unor tuburi, gaze asfixiante. Vânlul dela Nord-Est aduse 
spre liniile franceze aceste emanaţiuni nesănătoase; sol-. 
dații cădeau ameţiţi. In- acelaş timp, artileria germană 
împroşcă cu .obuze încărcate cu gaze la fel, cari sfâr- 
şiră prin a zăpăci pe Francezi. Trebuiră să dea îndărăt, 
deoparte, spre canal, de alta spre Ypres, părăsind astlel 
mai bine de 2 km. 

1l
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„Dar prima surprindere trecută, Francezii nu întâr- 

ziară- să jă otensiva şi să ţină în: loc pe germani. La 

stânga, Belgienii. intrară viguros în acţiune și respinscră 

pe. inimic. Din nenorocire, la dreapta, darea îndărăt a 

Francezilor lăsase pt Canadieni prea în aer. In. parle 

izolaţi, atacați cu torţe mult mai numeroase, trobuiră - 

să se retragă pe o linie cu Francezii, lăsând în mâna 

inimicului patru din tunurile lor. După amiazi, însă, Ca- 

nadienii reluară ofensiva 'şi ei recâştigară terenul pierdut 

între Sleenstraale şi: ajunsese la cătunul Lizerne, nu de- 

parle de Zuydschoole,. unde se instalară - solid. Zuavii, 

sprijiniți de carabinierii belgieni, întreprinseră luarea că- 

tunului Lizerne. Intreprinderea reuși: Lizerne recăzi în 

mâinile aliaţilor, şi trupele franceze, ca și cele belgiene, 

înaintară repede spre canal. Germanii au avul aci două 

corpuri de armată. Cu lol numărul lor, cu itoală repeţita - 
“ întrebuințare a proiectilelor asfixiante, aliaţii conlinuară 
să înainteze, progresând,. în chip simţitor, pe. malul drept 
al canalului. , | 
„Impotriva frontului britanic, atacul german ă îost 
mai violent; câmpul de luplă cuprindea iot terenul în 
fața oraşului Ypres. Sforţarea cea mai mare a inimicului 
Sa efectuat în ziua de 25. Forţele-i erau grupate de cele 
două părţi ale liniei ferate-dela Roulers spre Broodseinde, 
cătun vecin cu Zonnebeke. [Englezii ţinură în loc atacul. 

Pierderile au fost mari, cu deosebire din parlea ger-. 
manilor, cari, după obiceiul lor, au procedat prin năvale 
în massă. “Tot timpul s'a continuat cu întrebuinţarea bom- 
belor. asfixiante, dar aliaţii au şi găsit repede mijlocul 
de a se apără de aburii: otrăvitori. e 

Continuarea operaţiunilor până la. începutul lunei August 

La 26 Aprilie, trupele britanice fură obiectul a două 
violente atacuri germane, pornite din Paschenddele (10:/ 
km. la N. de Ypres), spre Broodseinde 42 km. la S.-V. 
de precedentul), cari, însă, fură respinse de englezi. A 
urmat apoi o înverşunată bombardare a oraşului Ypres 
iar din dreplul sectorului Bixschole-Pilken sa lras asu- 
pra nodului de cale ferală din Poperinghe (12 km. la 
Vest de Ypres), dela distanţă de 11 km. 
„In acelaș limp, aripa stângă engleză a luat ofensiva 

şi a progresat simţitor lângă St. Jutiea şi -mai -la. Vest. 
de această localitate. | 
o- Aacurile englezilor au lost reluale și în ziua de 
27 Aprilie, a putea, însă, să 'mai obțină alte. rezul- 

e decât consolidarea poziţiunilor câștigate în ziu; e 7 șligate în z re- 
cedentă. ii S na pre 
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Cu toate că germanii mai mențineau încă podul şi 

marginea pădurii dela Lizerne, pe malul vestic al canalului 

Yprăs: (cel mai important efect al întreprinderei germane) 

şi poziliunile câştigate în primul avânt al ofensivei lor 

în regiunea Pilken-St. Julien, toluş, din ziua de 26 Aprilie, 

ci nu au mai putul înaintă decât foarte puţin, în regiunea 

Broodseynde-Zonnebeke. | - A 

La 27 Aprilie, operaţiunile englezilor şi ale france- 

„zilor opriseră definitiv: mișcarea germanilor. 

La 28 Aprilie şi 1 Maiu, germanii sau menţinut în 

„poziţiunile cucerite, respingând toate atacurile înverşunale 

belgiene şi franceze. In ziua de 2 Maiu, irancezii au a- 
„tacat, în. sectorul cupriiis între canal şi drumul Ypres, 

St. Julien; iar englezii mai la Est. Storţările lor au fost 

şi de dala aceasta zadarnice, din cauza focului artileriei 

„germane, care trăgeă din flanc, (dela. Broodseynde) şi 

din spate, dela Veldkoeck, 6 klm. la iEst de Yprâs şi 

7 kim. la Sudul liniilor franco-engleze dela St. Julien. 

La 3 Mai, însă, germanii reîncepură atacurile pe lot 

frontul . Pilken-Broodseynde. Ei conlinuară a atacă şi în 

ziua de 1 Maiu, atât dinspre Nord, cât şi dinspre Est de 

Ypres. Acţiunea aceasta care, în general, ar. puteă Îi ca- 

acterizală ca o acţiune de front şi flanc, deși luată, în 
amănuntul ci, se reduce la o serie de lupte de îront, 
permise, însă, germanilor să înainteze pe frontul dinspre 

“Est şi să ocupe, în seara de 1 Mai, localităţile -Brood- 
:seynde şi Zonnebeke, precum şi pădurile. dela Sud de 
_Zonnebeke. Ocuparea porţiunei acesteia de îront, . pu- 
“ternic întărită și apărală de englezi, în mod crâncen, 
“timp de câtevă luni, sili pe englezi să retragă trupele 
-şi din poziţiunea dela Veldhoek, care acuma eră puternic 

bătută în flancul. stâng. Siluaţiunea frontului anglo-fran- . 

cez deveni tot mai deficilă, el începu a fi strâns ca în- 
iun cleşte, dinspre Nord şi Sud de Ypres, (dinspre St. 
Julien şi Veldhoeck). Frontul aliaţilor se găsește aci într”o - 
-situaţiune analoagă cu cel francez dela St. Mihiel (întie 
*Spada-Ampremont). Şi unul şi allul formează un cot cu 
0 adâncime de 6 km. 

„La 10 Maiu, o divizie belgiană a atacat, câștigând! 
teren spre Dixmude. A | ' 

„In ultimele zile Aprilie şi primele din Maiu, germanii 
zau dat o mare desvoltare :ofensivei lor dintre Mare şi 
Lys, în care timp, deși nu au putut trece Canalul, totuş, 
“prin succese mici, dar continue, au ajuns a stăpâni o 
bună parte din poziţiile apărate de adversari. In aceste 
lupte sa făcut mult uz de gaze aslixiante. 
„In zilele de 30—31 Maiu, câtevă detașamente *bel- 

zgicne din regiunea Dixmude au lrecut pe :malul drept
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al Yser-ului, ocupând câlevă poziţii germane, pe care 
germanii nu le-au pulut luă în zilele urmăloare ec, dar, îm 
schimb, ei au bombardat cu artilerie grea spatele liniilor 
belgiene. - 

In rezumat, în această parte a frontului, lupta poale 
fi considerală ca neterminată. Forţele angajate aci par 
ti destul de mari şi desele schimbări ale siluaţiei luptei, 
precum şi enormele pierderi pe care le dau comunicalele 
beligeranţilor, lasă să se întrevadă inlensilalea cu care 
sunt date atacurile și contra-atacurile lor. 
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La. 15 Mai, trupele fr anceze din regiunea Zuy schotte- 

Bresinghe, întărite. cu iorţe noui şi sprijinite de belgieni 
la stânga Şi de englezi la dreapta, alacară detașamentele 
„germane ce mai erau încă pe malul dela Vest de Yser, 
la Steenstracte și Het-Sas. Călre seară, îr: mcezii reuşiţă 
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graţie focului artilerici grele franco-belgienc, să respingă 
pe germani dincolo "de canal şi să pună stăpânire pe 
podurile depe canal, şi o parte a satului Steenstracte. 
Peste noapte, germanii au contra-alacat, însă, au fost res- 
pinși. , 

La 16 Mai, germanii îşi retrag frontul de luptă pe 
poziţia principală dela Est de canal, care se înlinde dela 
Nord de drumul Langemark-Pilken până aproape de: Bix- 
schoule. . . E “ 

Aceste lupte, cari:âu pus pe îrancezi în stăpânirea a 
3 sate şi 1 Iniii “întărite, s'au dat întrun teren foarte 
mocirlos. 

Intre 17—18 Mai, acțiunea a încetat din cauza ploii 
Şi a ceței.” a E 

In noaplea de 19—20 Mai, germanii au: alacat fără 
“succes, . PI Dă a a - 

La 3 Iunie, au reînceput. atacurile în jur -de Ypres 
pentru recâștigarea poziţiunilor pierdute. Presiunea s'a 
produs în jurul localităţii Hooge. După 10-ore de luptă, 
cuceresc castelul şi partea de Est a satului. 

Până la 10 Iulie, artileria engleză şi îranceză a des- 
fășurat :0 mare -aclivitale în: regiunea dela N. și E. de 
Ypres, având superioritate: asupra celei germane. 

Intre 17—2i Iunie, artileria: germană a bălut mai 
intens ca de obicei, regiunea dela Sud-Est de linia Nieu- 
porl-Furnes, precum şi la Sud de Dixmude.. Probabil 
pentru a mască atacul ce a dat- în ziua de 21 la Nord 
de Ypres.  -. Da E , 

In' regiunea dela Mare la Lys s'au continuat bom- 
hardări în -restul zilelor din Iunie şi primele zile din .- 
Iulie, mai ales, sau bombardat! poziţiile franceze dela 
St. Georges (Sud de Nicuport) şi localitatea Eglise-Boes- 
singen. | | a. Sa . E | 

In ziua de 21 Iunie, englezii au atacat 'poziţiuhile 
zermane dela Nord de Ypres, pe drumul ce duce la 
Pillken. Aceste atacuri. s'au continuat în zilele” de 24—27 
Iunie, cu oarecare avantagii 'pentru. englezi. Spre Sud de 
Ypres, până la Basse, englezii au rezistat contra deselor 
alacuri germane. Aci sunt caracteristice: luptele: de mine, 
întrebuințate de ambii. beligeranţi,  aruncându-şi porțiuni 
de tranşee în aer, urmate imediat de atacuri în grupe 
mici, pentru a pune stăpânire-pe pâlnia produsă de mină. 

In zilele de'25—27 Iunie şi în noaptea acestor zile, 
“sau dat: puternice atacuri de-alungul canalului “Nalling- 
Ysextond-Oourgains, care sau terminat în avantajul en- 
slezilor:; SIE " SI 

In ziua de 6 Iulie, englezii, în urma unei :explozii 
Jângă castelul Hooge,; au atacat pe ambele părţi ale dru-
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mului Hooge-Ypris, reuşind a ocupă pâlnia minei şi o: 

porțiune dela S.-V. de Hoogc: 
Până la 10 lulic, artileria engleză şi franceză a des- 

făşurat o mare activitate în regiunea dela N. şi E. de 

Yprâs, având superioritate asupra celei germane, 

La 11 August, englezii, după o Dombardare puter- 

nică, au atacat poziţiunile dela Hooge, pe cari germanii. 

le cuceriseră la 17 Iulie, şi au înaintat spre N. şi E... 

de Hooge, punând stăpânire pe apro ape 1 ki. din bran: 

şeele germane. 

, . Sectorul Arras 

In Februarie, F rancezii au executat 2 contra-alacuri: 

lângă Roclincourt, (3 km. N. de Arras), silind pe germani: 
a se retrage pe vechile poziţii. 

In primele! zile din Martie, francezii au atace at: Spr e 
Notre Dame de Lorette.(N. de Arras) şi au reuşi să re- 
cucerească o: poziţie ce pierduser ă la 18. Germanii au. 
contra-alacat în zilele următoare, însă, fără succes. . 

Până.la 13 Martie, francezii slăpâniră întreg platoul 
Notre Dame de Loreite, lără sat; iar mâi la Sud de: 

„Ecuere-Rolincourt, (3 km. N. de Arras), lranșcele ger- 
mane sunt distruse, stăpânind pe. cele dela Carnoy Şi or-- 
ganizându-le. 

* Până.la :18 Martie, francezii au împins linia: lor” 
până la înălțimile ce domină 'Ablain, punând stăpânire: 
pe botul de deal „ce er ă în stăpânirea germanilor ide. 

“câtevă luni. 
- In noaptea de 20—21 Marlic, germanii au încercat să: 

ocupe: la Boisselic, însă, au: tost respinşi; în schimb,. „au 
respins şi ci atacurile francezilor spre, Carency. 

In noaptea de 21/25 Marlie, germanii au încercat încă 
două atacuri contra înălţimei pintene dela .Notre Dame 
de Lorette, însă, fără. succes. 

La 96 Aprilic, germanii au atacat asupra pozițiunilor- 
dela Notre Dame de Lorelte. 

La 8—9. Maiu, trupele franceze au atacat linia ger- 
mană din jurul localităţilor Ablain, Carency, “Neuville” şi 
St. Laurent, reușind a cuceri trei "linii de tranșee între: 
Carency şi "Neuville St. Vaast. ” 

Comunicatul german arală că acest atac, împreună 
cu cel dela Bassc, “despre care Sa vorbit mai sus, a fost: 
dat de 6 „corpuri de armată anglo-franceze şi că a fost 
dat ca răspuns la succesul germanilor pe Yprâs. 

. Trontul german la S.-V. 'de Lille, între Fromelles şi 
Arras, formează un arc de cerc, pe o lungime de 'aproape: 
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32 klm., cu convexitalea spre Vest. Această nouă ofensivă 

anglo-franceză, şi-a îndreptat primele lovituri asupra CX- 

tremităţilor de Nord şi. de Sud ale acestui eşind al îron- 

tului german, având aci cea. mai mică densitale (aprosi- 

mativ 4 corpuri de armată, din armala prințului de Ba- 

varia). La 10,.11 şi 12 'Maiu, germanii au contra-atacat 
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toate poziţiunile câştigate de francezi, fără, însă, a mai 

pulcă recuceri vreuna din. ele. i 

„La 13 Maiu, după o luplă crâncenă, francezii cu- - . 

ceriră o puternică fortăreață germană, şi un întreg sistem 

de lranşee înspre Loos .(i kim. la Nord-Vest: de Lens), 

călare pe drumul Loos-Vermelles (9 km. la Sud-Vest de 

Bethune). i SE a 

Dăm aci, mai în detaliu, parte din luptele ce sau 

petrecut în acest limp. | | Ce |
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-Isbânda francezilor la Lorette (9—12 Maiu) 

Platoul “dela Notre-Dame de Lorelte iormează cex- 
tremilatea de răsărit-a unci muchii lungi de vreo 9 luu. 
îndreptate dela N.-V. spre S.-E. Accastă muchie începe 
la Vest de Houdain şi Bruay şi sfârşeşte la N. de Sou- 
chez. Regiunea aceasta este când împădurilă, când des- 
chisă. La extremitatea de răsăril ce cu lolul lipsilă de 
vegetaţie. : , 

Povârnișurile dela Nord nu sunt de o înclinare prea 
mare şi coniiguraţia lor e puţin complicată. La Sud, din: 
contra, masivul Loreliei e foarte înclinat și cu greu prac- 
iicabil. Soldaţii. francezi l-au numit, după forma ce o are, 
coastele pepenelui. 

La ieşirea dinspre răsărit din pădurea -Bouvigny, pe 
pragul platoului Chapelle, înaintează pintenele Malhis. 
Apoi, la Vest şi Est, despărțite prin râpe, vârtul Mare 
şi vârlurile Des Arabes, Blanche-Voie şi Souchez, acesta. 
din urmă dominând eşirea spre Est din Ablain-Saiut Na- 
zaire şi fabrica de zahăr situată pe drumul dela Souchez.: 

Toate aceste "variaţii de leren sunt constituile într'o' 
argilă: groasă, pe care ploile o iranstormă întrun noroi 
de temul. Numeroase izvoare pornesc din înălțimi și în- 
rețin umezeala solului. Râpele dintre colţuri oferă lru- 
pelor de apărare drumuri bune. Povârnișurile şi pla- 
tourile, ușor de observat, sunt expuse focului violent al 
arlilerici. - 

- Finia franceză mergând dela. Sud la Nord, pe la 
Apus-de Careney şi Ablain, o îă pe urmă spre răsărit, 
prin Malhis, vârful Mare şi vâriul colţului Des :Arabes. 
„Apoi, se urcă spre Nord printr'o serie de cotiluri, trece 
pe platou, la vreo 1.000 metri de capela dela Lorette şi 
alinge pădurile cari se întind între platou şi drumul dela 
Souchez la -Aix-Noulelie, cam la mijloc între Chapelle și 
acest : drum. o ” 

In îaţă, organizarea germană e formidabilă. Dela 
colțul des Arabes la drumul spre Aix-Noulette e alcătuit 
din 5 sau 6 linii de lranșce, adânc săpate, înlările vreme 
de- 6 luni cu saci de pământ şi ciment, acoperite cu ob- stacole îndoile şi întreile de: sârmă -cu ţepi şi bârne de „apărare. - Din .sulă - în sulă de 'melri, baricade! for- mează pulernice flancuri armate cu mitraliere. Mai multe torluri “mici servesc de puncte de sprijin apărătorilor tranșeelor. Unul la Nord-Est: de Chapelle, este special ar- mat şi apărat cu șanțuri, grilaje, adăposturi cavernc de „câte 10 m. ŞI mai bine,. adâncime. i ; Acest sistem de apărare constiluie o zonă foriifi- 

p
i
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cată, adâncă, din care multe părți, ascunse prin terenuri 

accidentate, rămân nevăzute pentru artileria franceză. A- 

tară de aceasta, Germanii pol să întâmpine orice alacuri 

prin poziţiile lor de îlanc. La Albagne-au tunuri şi, mi- 

iraliere care bat pantele. de Sud ale masivului, iar la 

Souchez, 'altele. care bat faţa de Est. . | 

_- “In sfârşit, în enorma aglomerare dela Angres şi Lievin, 

dispun de o artilerie. puternică, ascunsă în .case greu de 

observat şi al cărei îir violent poale să -decimeze orice 

atac pe îilancul. Nord al Loreltei, chiar pe platou. O 

excelentă divizie, compusă mai ales din. badezi, apără 

această poziţie de temul. Ea a primil întăriri din a doua 

zi a atacului şi a continuat să primească lol timpul. Ar- 

tileria, de asemenea, lin ce în ce mai activă, şi -în-deo- . 

sebi, tunurile de 15 şi de 21, au funcţional aproape fără 

întrerupere dela 9 până la 21 Mai. - 

“Pentru a face faţă atâtor greutăţi, Francezii şi-au 

pregătit cu îngrijire atacul, şi-au înmulţit lranşeele și şan- 

țurile de comunicare, au instalal o puternică artilerie, 

au. construit linii ferate înguste, şi-au întregit depozitele 

de 'muniţiuni, provizii şi apă. e 

Divizia însărcinată cu alacul Loretlei se compuncă 

din trei regimente de infanterie şi 3 batalioane de vână- 

tori, trupe solide. și arzând de dorul de luptă, conştienle 

despre toate greulăţile de învins, despre. întreag: pri- 

mejdie. ie . - 

Artileria franceză a început bombardarea de dimi- 

neaţă. La ora 10, pe lot frontul de atac, unitățile de 

prima linie săriră din lranșee. Avântul În atât de brusc, 

atât de violent, încât după două ore, dela pădurea ce 

marchează Nordul sectorului până. la linia vârturilori,, 

trei linii inimice căzură în: mâinile francezilor, însă, :cu 

mari pierderi. a 

„La centru, după trecerea 'lranşeelor germane, alacul 

se găsi în fața fortului mic și de acolo- nu mai pulură: 

înaintă. Grămădire de saci cu pământ, blindajii, mitraliere; 

e un zid cu nepulință de străbătul şi de care alacul 

francez se sfarămă. Unităţile au suterit pierderi. grave. 

Legăturile telefonice sunt -rupte. Francezii. se aflau - în 

mijlocul liniilor germane. Hărțile: şi planurile nule: mai 

permit să se orienteze, căci artileria a făcut din șanțuri. 

un haos de nedescris. Înaintarea se execulă prin sărituri, 

dela o escavaţie la alta, făcule. de obuze. E Ioarte greu 

de a sc găsi drumul şi de a susține alacul. Enormele 

vârne de apărare, adevărate lrunchiuri de copatri uriași, 

apărale şi de conlormaţia terenului, sunt aproape intacte. 

La Lord,.spre fortul mic şi păduri, atacul ajunge 

la o mare paralelă germană, la Est de drumul ce merge
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spre şoseaua Souchez-Aix-Noulelle. Unele. elemente mai 
înaintează, dar grosul se opreşte la această. linie, care € 
n patra linie inimică. Bateriile germane dela Angres intră 
în acţiune. Când companiile proaspele ajunseră la pa- 
-alela germană, fură greu încereaie şi osienile. 

La dreapta, după cucerirea primelor tranşec, îran- 
cezii făcură o mișcare spre Nord, spre a “Yeni în ajulorul 
trupelor. care atacau fortul cel mic. Companiile, prin şan- 
țurile de comunicare germane sau prin ceeace: mai -ră- 
mâne din ele, câştigară teren pas cu pas.-.Lupta se dă cu 
granale, cu baioneta, cu cuţilul. Mai mulţi ofițeri superiori 
au plătit cu vieaţa exemplul pe care-l dădură soldaţilor. 
Companiile crau comandate de sergenţi. Mersul. înainte 

“totuş,: a conlinual până în apropierea forlului. mic, ce 
tormă principalul obstacol, închizând platoul. Dela Ablain- 
Sainl-Nazaire, mitratierele germane lrăgeau. lără încetare. 
Vânătorii: şi infanteriștii pierd oameni mulţi, dar se in- 
slalară peste noaple pe terenul răscolit peste lot. Ajunşi 
în faţa-unei enorme pâlnii de.80 m. circomterinţă, îm- 
pinseră înăuntru cadavrele germanilor, presărate pe inar- 
sine, şi se reorganizară de jur-împrejur, îndărătul unor. 
parapele improvizale.. - 

Noaplea împiedică continuarea operaţiunilor. Trupele 
Ivanceze, sub o bombardare. internală, fără adăpost, după 
12 ore de luptă, care le-a adus succese frumoase, nu, însă, 
și un rezultat definitiv, rămaseră pe terenul cucerit, hoLă- 
rite a-l păstră cu orice pre. 

Dar în ziua de 10, ofensiva ce se pregătea fu în: 
târzială de temerea unui puterniz contra-alac dinspre îa- 
brica de zahăr dela Souchez.. Detașamente inimice tură 
semnalate strecurându-se spre clinurile dela Nord ale 
colțurilor. Această sforțare inimică trebuiă oprilă cu orice 
preţ, alliel totul lrebuiă luat dela capăt. 

Artileria execulă un tir violenl de oprire, sub pro- 
teclia lui, infanteria franceză luă o a patra linie. Unii, în 
avânlu! lor, ajunseră până la adăposturile din râpa dela 
Ablain Şi lăcură prizonier un comandant de companie. 
Atacul inimie de care se temeau francezii nu se pronunţă. 

La centru siluația nu sa schimbat. Fortul cel mie continuă să închidă accesul la platou. La stânga, un nou alac, dădă în mâna francezilor singura bucată care 1e mai lipseă din paralela germană de Est. Dar iarăşi tu- marie dela Angreă i oprră pe loc; tar comanannii. pac i ui «d vânstori, care a eşit din lranşee în fruntea 
de moare sie „alis de un slonț în cap. Cade rănit 

) ȘI Zile se produce. 
Siluaţia, în genere, nu sa schimbat în ziua aceasia. 
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Inimicul, stăpân pe forlul cel mic, pe Capelă, pe platou, 

conlinuă să ţină masivul Lorettei. SE 

-- Ziua de Îl, treci cu pregălirile sforțărei decisive 

ce: lrebuiă să se producă la 12 Mai: Inimicul reacţionează 

în noaplea de Îl spre 12, conlra-atacând -din poziţiile 

sale dela Blanche-Voic, dar e respins. E | 

Toate progresele, din trei zile precedente, -sunt men- 

ținute de francezi. Unităţile de atac sunt întărite. .. 

Luarea fortului mic « Capelei şi a pluloului: spre 

Souchez. Germanii rezistau înapoia sacilor cu pământ și 

ciment şi continuau focul cu mitralierele. 

In timpul nopţii, vânătorii francezi dădură -năvală, 

aruncându-se” la pământ şi Lărându-se până la şanţuri. 

Acolo, subt milralierele, care trăgeau la 75 cm. deasupra 

lor, zmulseră sacii cu pămânl şi opriră asttel tirul inimic. 

Ceilalţi atacatori sosesc din urmă, și, mulţumită acalmiei 

de câlevă minute ce se produce în acest chip, valul trece 

peste parapet. In noaple, se încinge o luptă înverşunaliă. 

corp la corp, care se termină cu ocuparea fortului și: 

a Capelei. : E 

Acest alac a fost înlesnit prin luarea, de către Di-- 

vizia vecină, a satelor Carency și două lreimi din Ablain. 

Frontul francez descrie după aceasla un. larg semi- 

cere, plecând dela-Vest de Ablain, urcând la Est de colțul 

des Arabes, înconjurând colțul Blanche-Voic, urmând mar- 

ginea platoului în faţa bisericei din .Ablain și coborinit . 

spre Sud, pe marginile colțului de Est. 

Siluaţia inimicului eră crilică. Dar uvragiile lor deia 

Blanche-Voie şi din grupul de case dela Nord şi Nord- 

Est din Ablain continuau focul de imilraliere, ceeace, pen- 

tru un moment, închidea cu totul drumul francezilor către 

platoul pe care lrebuiă să-l ocupe. i 

In ziua de 15 şi în cea următoare, francezii săpară 

de bine, de rău, şanţuri pe platou. La fiecare metru Wă- 

deau peste cadavre din luptele trecule. Inimicul dela 'An- 

gres și Lievyn, trage, fără întrerupere, ziua şt chiar noap- 

lea, asupra săpătorilor, cari, însă, conlinuă lucrul cu o: 

slăruință eroică. - . 

La centru şi :la “stânga, trebuiă să se consolideze 

legălura între poziţiile de pe plalou şi acelea cucerile 

la Nord şi la list. Timp de patru zile se lucra ră la a- 

ceasta, în vreme ce inimicul încercă mereu mici conlra- 

atacuri, cari fură toate respinse. 

Tn ziua de 21 Mai, după amiazi, se începi atacut 

tranşeelor dela Blanche-Voie din.3 părți deodată, pe la 

Nord. Vest şi Sud. Atacul dela Vest, pornil dela. colțul 
* 

des Arabes, neaşteptând sfârşitul tirului artileriei, sări
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din tranșee, semnaliză artileriei înaintarea, printr'un Îa- 
nion, şi ocupă, în câtevă momente, lranşeele din aţă. * 

Alacul pornit dela Nord, pătrunse cu holărire în 
sanțul cenlral de comunicaţii al germanilor, cari, strânşi 
«le aproape din toate părţile, îşi aruncară armele şi aler- 
gară cât pulură până la tranșeca franceză, și, ridicânal 
mâinile :şi ferindu-se de lirul proprici lor. arlilerii, se 
predară, " | | 

“AL treilea atace porni dela Ablain, luă cu asalt ca-. 
sele dela Vestul bisericii şi tâi€ asttel comunicațiile dela 
Blanche-Voie la Souchez. 

„Cele trei alacuri se împreunară. | 
Spre seară, se termină cu curățirea șanțuriior de 

comunicaţii. La 22 dimineaţa, pe la ora 2, germanii în- 
cercară o ullimă sforțare. -Ei porneau alacul din cele 
âlevă case din 'Ablain pe care le mai ţinură. După res- 
pingerea acestui alac, întregul masiv al Loreltei îi în 
mâinile francezilor. o 

Luplele sângeroase. şi îndârjite care au adus la a- 
cest rezultat în 13 zile, au dat trupelor franceze :0 po- 
ziție de mare valoare. Germanii au pierdut mai bine de 
3.000 de oameni, socolind numai. cadavrele numărale.. 
Prizonieri au pierdut. 1.000. La materialul luat s'a adăogat 
în zilele următoare o mulţime de mitraliere, aruncătoare 
de bombe şi puşti, ilesgropate. de. prin şanţurile - pră- 
buşile şi de prin ruine. 

Luptele dela Carency-Ablain 

Carency e alcăluilă din cinci mari insule de case, una 
în centru și celelalte palru îndreptate spre Nord, Vest, 
Sud şi Est. i a 

Râuleţul Careney curge în fundul văci pe care o 
deserveşte o linie terală simplă. La Nord, pantele, destul 
de piezişe, sunt acoperite de păduri. Spre Est se îndrep- 
tează drumul Souchez, mărginit la Nord cu o colină îm- 
pădurită, iar la Sud de:mai multe râpe, cari îl despart 
de platou. în | - 

Forma satului, ca şi nalura terenului, ondulat: şi îm- 
pădurit, permite excelente flancări. O linie împătrită de 
tranşec apără salul, având fiecare stradă şi fiecare casă 
ierlificală, cu lrecălori subterane dela pivniţă la pivniţă 
În grădini, artilerie, dela lunurile de 150 si 21 până 
la cele mai mici calibre, aruncătoare de bombe de loale 
modelele, nenumărale „mitraliere. Garnizoana eră de 4 
batalioane şi 6 compănii “de geniu, aproximativ. Un ge- 
nel al de brigadă comandă acest punct 'de sprijin şi sec- torul vecin. Erau acolo Saxoni, Badezi și Bavarezi. 

Ne
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In mai multe rânduri, încă din toamnă, francezii 
în acercaser ă să. iă punctul Carency. Un alac se dăduse 
şi la 16 Decemvrie, însă, fără reușilă. 

De atunci, începi o luptă de surprinderi şi de mine 
care dură toată iarna. Tranşeele și șunţurile de. comuni- 
caţie îranceze erau pline cu. apă. Oamenii slăleau în. 
noroi până la brâu. Cu toate astea se țineau bine îm- 
potriva inimicului, adăpostil în pivnițe şi case. 

Frontul francez, cu faţa spre Vest, între Ablain si 
Careney, nu putea îi decât pasiv, din cauza flancărilor 
cari ar [i secerat atacurile din această. parte. Rămâncă, 
penlru asalt, frontul dela Sudul salului şi . lrontul; Est 
dar cu condiţie de a cuceri mai întâiu terenul ri âpos care 
despărțeă tranşeele franceze de drumul Careney-Souchez 
şi de pădurile dela Nordul acestui drum. Operaţiunea 
sa tăcut în 1 zile, cu melodă şi excculală cu un eroizm 
neînchipuit de mare. 

“Atacurile dela 9—12 Maiu. 

Primul alac, acela dela: 9 Maiu, se lăcui de soldaţii 
francezi cu un mare avânt, deşi drumul eră foarte greu: 
dintrun singur salt, soldalii francezi, alergând. pe coas- 
tele înălțimelor, înaintară, lrecând peste linii de lranşee 
succesive, ajunseră la sai şi intrară chiar.în el în unele 
puncte, cu toate că ordinul eră să nu se angajeze pe 
strade. Intr'un singur punct, spre dreapta, se mai ţineau 
întăririle ger manc, “apărate de o ridicălură de leren, Intre 
liniile franceze, și drumul Careney-Souchez, rămâneă o 
tăiclură ce lrebuiă lreculă cu orice preţ, ca să se poală. 
urmări cu șansă ide succes, învăluirea salului. * . 

AL doilea atac se dele a doua zi, Luni 10 Mai. In. 
această râpă, împănată de apărări acecesorii,. companiile 
înaintară în grupuri mici, cu o cunoaştere desăvârşilă a 
lerenului şi o mlădiere minunată. | | 

Ca şi în ziua precedenlă, trupele franceze înaintarie 
mai deparle decât pr evăzuse ordinele. Trecând peste dru- 
mul Souchez, intrară în grupul de case de Est al satului, 
unde suferiră pierderi. destul de serioase. Careney, strâns. 
de aproape pe faţa-i dela Vest şi pe cea dela Sud, începi 
să fie ameninţat şi dela Est. 

Inimicul mai păstră doar şanţurile lui de legătură 
săpate spre Souchez şi spre. Ablain, care ură şi ele a-. 
tacale la 11 Maiu. In stăpânirea germanilor “ămâne nu- 
mai calea spre Ablain. a :
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Capitularea satului Carency şi luarea satului Ablain. 

Incă dela 8 Maiu se strângeă cercul în jur de Ca- 
xency. Acest sat eră apăraLl.de 1 batalion “din reg. 109, 
1 batalion din reg. 106, 1 batalion..de-:vânălori bavarezi 
şi 6 compănii de pionieri. a 

In ziua de 12 Maiu, la ora 514 p. m., trupele din 
aces sal s'au predat, luându-se şi două lunuri de 77,1: 
obuzier de 105, 2 mortiere de 210, 12 lance-bombe, un 
mare număr de mitraliere şi 3.000 arme. 

Apoi, înaintarea francezilor continuă, spre Ablain-Si. 
Nazaire. In acel moment, un foc mare lumină noaptea: 
ardeă Ablain. Germanii se retrăgeau şi dăduse foc salului. 
Pesle două ore şi în urma unei ultime ciocniri, un regi- 
aneni întreg: ocupă salul, - | 

__ In acelaş limp, mai la Nord, unităţile vecine sfârşesce 
de.curățat înălțimile dela Notre-Dame-de-Lorelle. 

Luptele pentru ocuparea satului Neuville-St. Vaast 

Luptele din jurul localităţii Neuville-St. Vaast, au 
avul un caracter învierșunat, în special între 27 Aprilie 
şi 2 Mai. Orăşelul acesta este format dintrun grup masiv - 
de case, foarte uşor de apăral. Inaintea lui se aflau 4 
linii de şanţuri-adăpost, având un puternic punct de sprijin 
pe aripa slângă—salul 'Targelie. La Sud'şi spre Sud-Est 
de aceste poziţiuni, cam în prelungire, germanii mai con- 
slruiseră înLăriri de aproape 2 kim. înlindere, numile 
„Labyrinthe”, având lucrări de beton, lunuri sub cupole 
şi milraliere în caponicre. ă 

Atacul a iost precedat de o pulernică bombardare 
a artileriei limp de 1 ore. La ora 10 a. m. sa dat atacul 
de către infanterie. După amiazi, trupele: au dat peste 
reţelele de sârmă, în cea mai mare parle distruse de tocul 
artileriei. Sărind peste şanţuri, infanteria se angajă înt”o 
luptă crâncenă pe sirăzile satului La Targelte. 

“In acelaş timp, cenirul se angajă şi el la liziera de 
Sud şi în cimilirul satului. - Ă 

Aripa dreaptă, însă, este oprită, pentru un moment, 
de formidabila lucrare „Labyrinthe”. Noaplea adversarii 
_rămaseră pe poziţiunile în cari se găseau. Zilele urmă- 
loare lupta continuă, îrancezii sforțându-se a cuceri întreg 
orășelul Sewville, care eră minat aproape în întregime, 
Lână în ziua de 11 Maiu, luptele au continuat pe străzi, 
in case, în pivniţi, ziua şi noaplea fără întrerupere, tran- cezii înaintând necontenit. La 5 Mai, orăşelul căză defi- 
niliv în mâna lor. . 
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Până la 20 Mai aclivitatea francezilor. [i îndreptată 
în regiunea Artois, la N. de Arras, și în special în sec- 

torul cuprins într& Neuvilie-Saint Vaast şi Nolre Dume 

«de Loreiic. Francezii încearcă, în special, să ocupe loca- 
litatea Souchez. 

In timpul acestor luple, belgienii reuşiră a trece pe 
malul drept al Yser-ului, respingând loate atacurile ini- 
micului. De trei ori au atac al germanii Lombacrizyde, dar 
au lost respinşi. 

Englezii, de asemenea, au lost atacați spre St. Julien, 
însă, au respins pe. germani. Aa 

La 16 Mai, germanii, ameninţaţi de învăluire, au pă- 
răsit loate poziţiile - -de pe malul drept al Yser-ului. 

__ La_15 Mai, -englezii cuceriră 1 :klm. de lranşec la 
S.-V. de Richebouy: “Lavou6, iar spre NE. de Festubert 
înainlară 1500 m. în direcția Quingque Rue Lys până la 
Givenchy -(pe Aire). Aceste ioperațiuni au iost făcule în 
legătură cu ofensiva continuală de francezi spre Carency. 

Continuarea operaţiunilor după luptele dela Carency- 
Ablain. 

La 19 Maiu, fraucezii executară un atac-pe-o înlin- - 
-dere de 2/, klm. asupra poziţiunilor germane dintre dru- 
mul Souchez-Bethune și Carency-Bah, ajungând, prin lupte 
Corp la corp, la fubrica de zahăr Souchez, pe care o ocu- 
pară la 21 Maiu. Inloarcerile ofensive dale de germani 
în zilele de 22 şi. 24, pentru a reluă ifabrica de zahăr, au 
ămas zadarnice. . 

Intre 24—26 Maiu, sau dat lupte serioase .de arli- 
lerie în regiunea Notre Dame de Loretle, Ablain, Souchez, 
Labyrinth, urmate, în ziua de 27, de atacuri de infanterie. 
Ca vezultat, francezii au ocupat "1.200 m. de lângă ferma 
“Toutvent, inclusiv ferma. Germanii au adus aci trupe de 
rezervă, în automobile, însă, contra-atacurile lor au fost 
infrucluoase. La 27 Maiu, ultimele case din satul Neu- 
ville-Saint Vaast au lrecul în posesia francezilor. 

După ocupat ca acestei localități, îrancezii au împins 
atacurile lor, la 29 Maiu, spre Nord, în legătură cu alacu- 
rile dela fabrica de zahăr Souchez. Intre 29—31 Maiu se 
dădă o pulernică luplă de artilerie pe întreg frontul La- 
byrinth-Notre Dame de Lorelte; Germanii, Încercând să 
împiedice, prin aceste bombardări, întărirea poziţiunilor 
cucerile de irancezi la 1 Iunie; iar francezii preparând, 
cu artilerie, alacul pe frontul Lieven-Arras. 

A doua zi, francezii încercară atacul, însă, coloanele 
de infanterie au fost respinse. aa
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In ultimele zile Maiu, Germanii acţionară puternice 
la Sud de Arras, unde irontul lor -iormă un eşinid.. Se 
pare că voiau a împinge acest eşind, pentru a ameninţă 
linia ferală Amiens-Doulles-Arras şi a neliniști astiel tru- 
pele franceze ce operau la Nord de Arras. „lrancezii, în- 
țelegând, au opus serioase conlra-alacuri: şi au obţinut 
chiar succese importante. | | 

Intre i—d Iunie sau dat pulernice atacuri și contra- 
alacuri la N. de Arras, dealungul şoselei Aix-Nouletie, 
spre Souchez. şi . poziţiunile dintre Souchez-Nolre Dame 
de Loretle. In aceste lupte. sau câștigat şi pierdut “mici 
porțiuni de tronturi, fără a aveă vreo însemnătate pentru 
situațiunea generală. a - 

După cum -arată  comunicalul francez, luptele dela 
3 şi 1 lunie: au fost floarle crâncene. Unităţile angajate: 
sau luptal.cu baionela şi cu granale de mână, sub un 
toc -violenl de arlilerie.- Aiacul infanteriei franceze a lost. 
susținut de un-pulernic foc de artilerie (sar li. tras 300. 
de mii- de proiectile). In noaplea de 3—1 lunic, cu toale 
că luptaseră loală ziua, infanteria nu sa putut odihni 
nici o clipă, trebuind să -facă față “la repelatele contra- 
atacuri germane. După acelaş comunicat, în aceste luple 
germanii au adus în foc 11 divizii.. , 
„La 6 Iunie, francezii au pus stăpânire şi pe pozi- 

[iunea germană din fundul văci. Buva, pe care aceştia o 
apărau “cu “multă îndârjire încă dela 27 Maiu. ! 

Zilele de 7, 8 şi 9 lunic au fost-relaliv liniștite, nau 
lost decât mici acţiuni locale, cari, însă, mau: modificat 
frontul general. “In schimb, lupta de artilerie a continuat: 
cu acecaş intensilaie. 

In-regiunea dela Sud de Arras, la Sud-Est de Hebu- 
time, germanii “au continuat siorţările lor, pentru cuce-: 
rirea “ poziţiunilor pierdute de-alungul drumului  Scere- 
Mailly. - A | De 
d „Contra-ofensivele germane, întreprinse cu câlevă cor-- 
puri de armată în regiunea Arras, au fost respinse, 'dar,. 
au-avul ca cfect întârzierea progreselor “franceze. - 
„Luptele pentru luarea întăririlor numile Labyrinlh au ținut: dela 17 Maiu'până la 6 Iunie. ţAceste întăriri se găseau între colțul de Sud al satului Neuville-St. Vaast şi salul Ecurie şi situale. dela 'Vest la Est întro. “Alcca, 
având ca axe principale două drumuri, săpate adânc, din care radiau in toate părţile pe 2 km. uvraje . de. toi telul, blokhausuri, adăposturi; lranşec cu gunguri, a- runcătoare de bombe și mitraliere “peniru bătut în afară sau peniru flancat lucrările. 7 i n o 
„„ Alacul trebuiă -să pună- stăpânire pe primele lucrări. ȘI apoi, pas cu pas, să înainteze în interiorul sangurilor cucerind fiecare lucrare în parte, o ” 
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Numeroase baterii germane de 77, 150, 210, 280 şi 
305 se găseau la Givenchy, Folie, Thelus, Farbus, 'Benrams 
şi Sud de Arras. 
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Pentru atacarea lor au.fost însărcinate lrei regimenie 
franceze. . - 
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Aceste lrei regimente au început atacul în ziua de 
17, după o serioasă pregălire cu artileria. La 18 Maiu, 

prima linic a fost cucerilă, deși germanii -au contra-atacal 

energic. | A | 
Dela 17 Maiu până la 1 Iunie, francezii au luptat 

continuu, înlărinidu-se în prima linie cucerilă şi cucerind 

zilnic câte un gang, un tortuleţ, o întărire, un blokhaus, 

etc., elc. i „o a 
Fiind căldură, francezii “luplau cu cămaşe şi tără, 

chipiu. | o 
Ultimele zile 'de luplă fă foarte grele, lrebuind a 

duce luptătorilor dinainte muniţie, apă, hrană, efecte. Ca- 
davrele dinăuntru erau înccate în var şi îngropale acolo. 

"Până în seara de 6 Iunie, întrog Labirintul a tost 
ocupal. | | , 
Germanii au contra-atacal cu îndârjire între 6—11 Iunie 
în regiunea Notre Dame de Lorelte, dar nu au pulut 
reluă nimic din ceeace pierduseră. a 

In nopţile de 11/15 şi 15/16 Iunic, francezii au a- 
tacal de-ambele părţi ale drumului Souchez-Aix Noulleiles 
şi Labirinlhe, precum și frontul Lens Belhunes şi Lens 
Arras, având slabe succese, din cauza contra-alacurilor 
germane. şi mai ales a artileriei germane, care prinzând 
de veste, a bătul conlinuu cu o mare risipă de muniţiuni. 

In noaptea de 18—19 Ilunic, francezii au alacal în 
regiunea Souchez, însă fără 'succes; iar germanii au a- 
tacat în noaplea de 20—21 şi.a doua zi în formaţiuni 
strânse, poziţiunile franceze dela N. de Aix-Noulettes-Sou- 
chez şi dela Labirinth, însă, lot fără „succes. ” 

In zilele de 26—27 unic, 'îrancezii au respins 'un 
alac german în regiunea Souchez şi au reuşit a ocupă 
vreo 800 m. din tranșeele germane din jurul! acestei |o- 
calităţi. - ” , : 
„IN noaplea de 1—2 Iulie, după o bombardare în 
timpul zilei, francezii au aticat şi cucerit'o linie de lran- 
Şele:gerimane la $. de castelul Cordeil şi alta la Sud de cimiliru! localităţii. ae - 

Până la 5 lulie a domnit linişte, când [rancezii au realacai din. nou :spre Souchez, însă, tot fără succes. 
Până la linele lui Iulie, ciocnirile între unităţile mici adversare se petrec “zilnic în sectorul: dela N. de Arras ŞI în jurul: localităţii Souchez m 

pita > . E .. . 

Leni Pa le 27 „ulie, serimanii, după o bombarde pu- 
4, al:un atac în sec torul -Ncuville-Snint 

CrnIcia, au i „al „Sec j -Sain Vaasi, însă, au fost respinși cu pierderi. " i 
>. . . 2 ii - La 
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Sectorul Soisson-Reims-Champagne. 

La 15 şi 16 Fevruarie, germanii începură a bom- 

 bardă Soissons, pe care o continuară până pe la 8 Martie, 

cauzând stricăciuni clădirilor şi mai ales catedralei. Fran- 

cezii ripostară. | | 
In ultimele zile din Maiu se observă o oarecare ac- 

tivitate în regiunea Aisne. Astiel, la N.-V. de Soissons. 

lângă moara 'Lous les Vents, germanii au alacat în ziua 

de 24 Maiu, însă, au “fost opriţi de contra-atacurile îran- 

cezilor din ziua de 25.. E , 

La Nord de Bery au Bac, francezii încercară a-și 
reluă unele poziţii ce le pierduse în-Aprilie, însă; nu rcu- 

. Il ' « şiră, E n 

* . 
x * 

Către Reims, acţiunile sau petrecut astiel: 
La începutul lunei Fevruarie, francezii au cucerit, la 

Nord de Beausejour, şanţurile-adăpost germane pe a- 
proape 3 klm., iar un atac al lor, spre Souain, afost 
respins. . | a 

Bombardarea germanilor continuă asupra Rcims-ului. 
Germanii pretind că au descoperit o baterie inimică în 
apropiere de catedrala. din Reims. 

„La Nord de Reims, lângă Bery-au Bac,. în ziua de 
5 Maiu, germanii au atacat poziţiile franceze, însă, 'au 
fost respinşi. Ă | 

Intre: 6—9 Fevruarie, francezii au atacat zilnic în re- 
giunea Souain-Perthes, pe un front de aproape 7 km.. 
scoțând pe: sermani din unele puncte. 

Francezii . stăpânese acum.. pădurea cuprinsă. - între 
Souain le, Perthes şi la Nord de această linie.: Germanii 
fac mari sforțări pentru recâștigarea poziţiilor pierdute. 

* 
x * 

- In Champagne, sursele germane spun că: francezii 
au adus aci întăriri mari de „câtevă -corpuri -de armată. 

Acţiunea întreprinsă de francezi aci pare a avcă ca scop să anihileze ofensiva germană! din Arconne si să „degajeze :Beims-ul. De altfel, din interesul ce a pus presa. adversarilor pe aceste lupte, “se poate deduce | impor-. tanța lor. 
Succesele fr 

la Nord de..Perthes-Mesnil, Beauscjour, deși  cermanii . l sa, Ș anii contra-atacau continuu. Se cr ; î ede că Germanii au adus aci 

N 

1 

ancezilor se menţin cu oarecare înaintăre |
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. întăriri pulernice, de oarece prizonierii luaţi sunt din. 
5 corpuri de armată diterite. 

La 3'Fevruarie,. aliaţii au întreprins o acţiune oien- 
sivă în Champagne “pentru a conlrabalansă prin aceasta 
înfrângerea ruşilor în Prusia Orientală. „Această olensivă 
„sa dai în regiunea Souain-Perthes, Mesnil: şi aliaţii au 
„avut oarecare succese, reușind a împinge linia germanilor 

și a ocupă pădurea dintre Souain-Perihes şi ] Nord de a- 
ceastă linie, împreună cu toate tranșeele de aci. 

Asupra rezultatului acestor operaţiuni, comunicalele 
celor doi beligeranţi sunt în compleclă contrazicer e. Ast- 
iel comunicătiul german, dat în ziua ile 25 Fevruaric, re- 
ferindu- se la acțiunea întreprinsă de Francezi, în această 
regiune, scrie: 

Prin luptele din' Champagne, bătălia de iarnă a fost 
adusă la un asttel de rezultat, încât noui încercări mar 
puteă . modifică rezultatul detiniliv. Intenţiunea pentru. 
care au început francezii bătălia delă 4 TFevruarie, adică 
«le a cliberă pe Rușii strânşi în Mazurea, n'a fost nici- 
decum realizată, după cum arală rezultatul cunoscut al 
luptelor din lacurile mazuriene. 

Presa militară germană, vorbind de aceste. lupte, 
spunc: | 

Marea ofensivă îranco-engieză, pornită cu forţe mari 
în Champagne, pentru a rupe fronlul german şi a de-: 
gajă. Reims-ul de presiunea lot mai mare ce o: exercită 
germanii asupra lui. a cşual complect, cu toate că, în 
acelaș limp, germanii dădeau marea luptă din Mazurea, 
care Sa lerminat cu distrugerea celei de a :10-a armată 
rusească. 

Ă Faţă de aceste comunicate, atât de puţin compleclte, 
- Francezii -au dat, în ziua de 97 F evruarie, următorul ..co- 
„municat mai detaliat, care arată tocmai contrariul de: 
“cele. susținule de . germani: 

„Scopul principal al operațiunilor într eprinse de noi 
în. Champagne, cu începere dela 3. Februarie, a fost de 
-:a fixă în acest punct al frontului, cât mai multe iorţe 
germanc, de a impune dușmanului '0 mare consumare de 
muniţiuni și de a-l împiedică să transporte trupe în Rusia. 
“Tinta aceasta a fost complet alinsă. La. 3 Fevruaric, ger- 
manii aveau în Champagne. 119 batalioane de infanterie, 
.31: escadroane,. 61 de baterii artilerie grea. 

In intervalul de timp: dela 3 Tevruarie și până la 
25 Fevruarie, ei au mai adus aci încă 10 batalioane.de 
ânfanteric, (dintre care 10 din corpul de gardă), un regi- 
ment arlilerie de câmp şi 2 Daterii arlilerie grea, (din 
corpul de gardă), în „total, cam “un corp de armată. Cu 

po
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oale aceste. înlăriri, ci lot mau reuși să câștige supe- 
riorilalea. E 

- Afară de aceasta, ci au fost în imposibilitate de a 
„mai transportă trupe în Rusia. Astfel, conlorm planului 
armatelor aliate, sa dat ruşilor posibilitatea să obţină un 
succes. strălucit între 12 şi 18 Februarie (relragerea pre- 
cipilată a germanilor spre graniţa Prusiei Orientale, lua- 
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vea a peste 10.000 prizonieri şi o mulţime de tunuri şi 
mitraliere). Este interesant a remarcă, că o mare parle 
din trupele. germane trimise în Champagne înlre 3 şi 25 
Februarie, au fost duse din .regiunca cela Nord, unde 
la 25 Fevruarie englezii reușiseră a obţine, de asemenea, 
o însemnală victorie. Aceste faple afirmă încă odată mai 
mult solidaritatea operaţiunilor atâl pe toate părţile tron- 
tului occidental, câl şi între acesta şi frontul oriental”. 

Până la 2 Martie, francezii au ajuns la 2.500 m. 
Nord de pădurea. Perthes. | , 

adica AEZ ap cucerit 300 n: vramyee ta . Mes Ş st a 190, interceplânid comunicaţia 
Source de la Dormoise-Perthes. Această poziţiune are îm- 
portanță, căci domină terenul spre Nord, de aceea ger- 
manii au incercat mult, în zilele următoare, a o rciuă. 
In schimb, germanii au. reus 

- tranșeele dela Beausejour. 
La 7Marlic se începe şi al , , 1 acul pădurii Sabo, cun se descrie aci. l abol, Cu 

șiL.a .reocupă. o parte din 
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Cucerirea pădurii Sabot. 

Sabot este o poziţie dominantă, cu parlea cea mai 

înaltă în direcțiunea răsăril-apus. Ca să se poală stăpâni 

marginea de Sud a pădurii, lrebuie neapărat să aibă în 

mână această cercaslă care o domină. 
Germanii, se forlilicaseră puternic în această  po- 

zițic; tranșee numeroase, adânci, bine adăpostite, împă- 

nate cu mitraliere şi legate prin galerii: în zig-zag, cu 

massele de copaci dindărăt, erau ocupate de regimentul 

1 de landwehr bavarez. -- - SE 
Ordinul de a se luă pădurea Sabot îi dat la în- 

ceputul lunci Martie 1915. Lucrări de terasament iură 

execulale numaidecât, ca să apropie prima linie franceză 

de pădure. Francezii trebuiau să alace plecând dela şo- 

scaua Souain-Perthes, care lrece abiă la vreo 30 m. dela 
capătul pădurii Sabot şi se depărlează apoi numai-decât, 
trecând la vreo 200 m. de partea cealaltă. 

Primul atac: Sa dat în ziua de 7 Martie, de către 

două batalioane, "unul atacând dela. Vest, celălalt dela 
Sud, după o bună pregălire de artilerie. i 

Batalionul dela Vest a ajuns repede la capălul pă- 

durii, însă, cu mari pierderi: produse de milralierele ini- 

mice. Cei doi comandanţi de companie din îrunte au fost 
ucişi chiar dela început. Înaintarea fi oprită 

La Sud, însă, infanteriștii Irancezi se reped. cu atâta 
violenţă, încât inimicul părăseşte prima linie, lăsând. mai 

mulţi prizonieri în mâinile atacatorilor. Cu acelaș avânt 

c luaLă şi linia a “doua. Peste câtevă minule francezii 

au ajuns la marginea de Nord a pădurii. Aci întâlniră o 
pantă, acoperită de copaci la dreapla, iar spre Nord- 

Nest şi spre Vest tranșee pulernice bine apărate. Fran- 
cezii au lrebuit să se mulţumească deocamdată cu !cele 
două linii cucerite, reparând în grabă spărturile făcute 
de propria: lor artilerie. Se construi, de bine, de rău, -un 
al doilea parapet. . 

In timpul nopţii, germanii contra-alacară, înaintând 
_precedaţi de oameni cu granale de mână, ce au forma 
unor ceasornice, şi de care se folosesc: cu imullă înde- 
mânare. De trei-patru ori au încercat să scoală pe -tran- 
cezi, însă, fără succes. Spre dimineaţă fac o incercari 
mai serioasă cu două companii. O parle din soldaţii fran- 
cezi, cari mau pulut să fie reaprovizionaji cu imuniţiuni, 
prin galeriile îmbâcesite şi în parle năruite, sau relras, 

până la şoseaua Souain-Perthes. Comandantul: regimen- 
lului ordonă numai decât o ofensivă. : a
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Germanii, neputând rezislă, lrebuiră să părăsească 
şi capătul pădurii Sabot). . 

Urmează, apoi, acţiuni: de detaliu, toale cu bun re- 
zultat pentu Irancezi, “cari se organize: ză puternic. în 
zartea de: Sud a pădurii. In acelaş. limp, se sapă galerii 
lungi, prin care.să asigure. evacuarea regulată a răniților 
şi sosireu ușoară a întăririlor. Această lucrare odală ter- 
minală, se procedă la un nou--alac al altor lranşee ser- 
mane, care sa dat la 15 Martie, la ora 4.0-a.m. 

O secțiune alăcă prin galerie, alla se repezi pe sus. 
Germanii mau avut nici imp să-şi pună în lucrare mi- 
tralicrele. Ii părăsiră. în grabă Lranşeca, ducând cu ci 
materialul ce putură a luă în lugă. In galeriile strâmle, 
lupta sc dădă cu arma albă; acum francezii sse găsiră în 
faţă unui blockhaus, de unde porni un toc viu asupra lor. 

„ Laora 1.%, după amiazi, atacul fă reluat, dar block- 
hausul căzi abiă pe la: două dimincaţa. Intreaga "pădure 
Sabot eră acuma - în mâinile Îr ancezilor. ; 

Dă 

* - 

In noaptea de 11—12 Martie, Germanii au atacat la 
Beausejour, iără succes. 

In general, în Champagne, intensitatea acţiunilor sa 
slăbit mult către jumălalea lunei Martie. 

La 11 Aprilie; Germanii au căutat să câștige pozi- 
iunile pierdule la Nord de. Beausejour (pierdule “din ke- 
„Yruarie), prin explozii de „mine, ale căror pâlnii au fost. 
însă, ocupate de: francezi, luând înainte germanilor 'ce 
înaintau să 16 ocupe. 

Intre 114—18 Aprilie, sau: dat lupte pulernize în re- 
giunea Benuscjour. 

La 25, Germanii au vealacat! Spre Beausejour, dar 
au fost respinşi. 

Până la 6 Mai, Francezii au mai înaintat cu câtevă 
sute de metri la Nord de această localitate. 

In ultimele zile Mai, Germanii încercară usoare a-. 
tacuri spre Mesnil, însă, au fost respinşi. 

La 28 Mai, prin. explozii de. mine, francezii rcuşiră 
a ocupă câtev a tranșee la Nord de Hurlus, în limp ce germanii au reuşit și ci a pune stăpânire pe, 200 m. tran- şeie la Nord de Le Mesnil. La 29—0 ] Mai, Francezii în-. cercară a alungă “pe germani de aci, însă, fără rezultat. 

  

. 1) Aceste contra atacuri ale germanilor după ce pierd tranşeele sunt perfect caracter zate de o, glumă a unui sergent francez : Lucru e simplu: când noi atăcăm ne luăn bucăţica ; iar când contra atacă, neo - păstrăm. | ” 
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Sectorul Argonne 
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se văd slânci goale, neacoperile, Pădurea, în general, 
este formată din stejar, fag şi mesteacăn, şi foarte puţin 
locuită. Interiorul pădurii, tocmai din cauză că esle așă 
de puţin viabil, este cvilat de călre locuitori. Chiar di- 
Teritele numiri fantastice, ca de exemplu: „Ruisseau de 
„Meurissons”, „La fille 'mort”, „Moulin dVhomme mort”, 
dale anumitor porţiuni din pădure, arală teama ce o au 
ci de această regiune. 

Aceasta este, în câtevă lrăsăluri, aspeclul pădurii, 
care de mai bine de 1 luni, ziua şi noaplea, răsună de 
zgomolul armelor, şi care prin lucrările de pământ făcute 
de soldați şi devastările cauzale de proiectile, acuma a 
luat cu totul alt aspect. 

SCHIŢA M. 
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Deşi Germanii avusese succese la sfârşitul lunci Ia- nuarie spre St. Menehould, lotuș, Francezii luptară cu 'suc- „€es_pe lrontul Four de Paris-Boureuilles 10 klin. Nord de Menehouled-Clermont). - 
Francezii au cucerit redula La Bagatelle. RR La 13—14 Fevruarie, francezii se menţinură în po- zițiile la E. de our de Paris (11 km. N. de St. Mene- _hould), pe râuşorul Meurissons, oprind progresul ger- manilor spre calea ferată St. Menehould-Clermont-Verdun obiectivul lor. 

” | te(ermanii au executat câlevă 'alacuri în direcţiile: Ba- cale » «, . ÎQ ci « A . . e, galelle, ou de Paris şi Bolanle, insă au fost respinşi;
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iar francezii au recucerit 0 parle din satul. Vauquois,; ce: 

tusesc cucerit de germani încă din Seplemvwrie. Xnuquvis 

esle un admirabil punct de. observaţie,,. dominând toate 

împrejurimile; de. aceea, francezii l-au :întăril imedial. 

Până la S Martie, luptele au conlinuat—mai ales cele 

de artilerie—între Bolante şi Le Four de Paris. 

La 11 Aprilie, germanii au executat un pulernic alac 

la N. de Four de Paris, însă, au fost respinşi. La 17, 

ci reuşiră a ocupă o porţiune din pozițiunea franceză: pe 

care francezii încereară să şi-o reiă la 20, însă nu reuşiră. 
în ziua de 20, de asemenea mau reuşit. | 

Incercările de atac ale germanilor, către Bagatelle, 

în ziua de 20, de asemenea nu reușesc. 
La 25 şi 26 Aprilie, Germaviii au dal câtevă atacuri 

la Sud de Varenus şi spre Bagatelle, însă au lost respinşi. 
La 7 lunie, Germanii au execulut un violent alac 

la liziera de Vest a pădurii Argonne, pregătit cu loc de 

artilerie, cu bombe astixiante, şi reuşi a rupe frontul Iran- 

zi, Francezii au contra-atacat și şi-au relual o parte din 

poziliunile pierdute. o. 
___ În ziua de 11 Iunie, după o pregălire de 4 ore cu 
artilerie, trancezii au atacat pe un front 'de 2. km., în di- 

reeția Bagatelie, însă, după câlvă limp, sau: retras din 
liniile. ce puluse câştigă la primul atac. | 

Intre 15 şi 18 Iunie, germanii au pregătit, cu artilerie, 
asaltul pe frontul de 3 km.,- între drumul Dinarville şi 

Four de Paris, iar în zilele de 16 şi 21, au alacat cu 
două divizii, dar au lost respinşi, pulând a pune stă- 

pânire numai pe nişte poziţiuni înaintale îranceze dinspre 

Bagiitelle. Artileria grea germană pără mai numeroasă aci. 

In acest atac sau întrebuințat multe bombe astixiante. 

Către [inele lui Iunie, Sau semnalat atacuri puternice 
din partea germanilor. In ziua de 30, o mare parte din 

armata a V-a a Kronprintzului Wilhelm--a reluat ofensiva. 
de-alungul drumului Dinarwile-Vienne la Chateau, având 

ca obiectiv drumul Vienne le Chaleau-Varennes, pe un 

front de 7 km., însă, nu a pulul cuceri decât niște puncte 

înaintate. (Vezi la observaţii deosebirea între întăririle 
poziliilor Iranceze şi germane). 

Asupra acestor lupte, comunicalele franceze spun: 

„Kronprinlzul a încercat o ofensivă pulernică la 25. 

Iunie, către Bagatelle, cu două divizii, după ce a pregătit 

alacul cu artilerie. In noiplea de 26/27 Iunie, după o 

luplă. grea, germanii au lost respinși, însă, în ziua de 

29 Iunie au revenit la atac, după o bombardare care a 

durat trei zile. După Lrei atacuri conseculive, cu alternalive 

„le succes, au reușit a ocupă o parte din întăririle dela 

“ Bagatelle. La 30 Iunie, au încercat din nou atacul asupra
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<elorlalic întăriri, însă au fost respinşi chiar din frontul 
ce ocupase mai înainte. Poziţiunea pe care voiau să o 
ocupe aci germanii, este drumul la Birnaville şi cel care 
«lela Vienne la Chateau urcă către Nord. Aci au con-: 
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sumal germanii enorme muniţiuni Și au întrebuințat. gaze -aslixiante şi lichide inflamabile. : Dână a € RA . ră . e - _ 1 ânii la 2 Iulie, sermanii au cucerii pădurea Beau- Tin dar in regiunea Maria-Fheresa şi Meurisson sau dat „ dupe corp la Corp. ȘI cu granale, însă, fără rezultat.
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In restul zilelor din Iulie continuă. bombardări și 
atacuri cu bombe. de mână, [ăcule mai mult în scopul 
de a neliniști pe adversar, decât a urmări vreo cucerire. 

La 26 Iunie, germanii au alacal în sectorul pe lângă 
drumul Vienne le “Chateau- Dinarville, precum şi spre pă- - 
curea dela Haute- Chevauche până. la Vi auguois, dar lără 
succes. : 

“Sectorul mMossea-Meusa 

La finele lunei Februarie, Francezii mențineau po- 
ziţiile cucerite Combres-Eparges, deși Germanii îi atacau 
zilnic. 

Până la $ Marlic, încercările Germanilor de a reocupă 
Eparges nu au reușit, ca şi alacurile Francezilor spre 
Apremont şi Flirey. | a 

In 'ziua-de 11 Martie; Francezii au atacat la S-E. 
de Verdun, lângă . Combres, penlru a cuceri poziţiile ger- 
mane de aci, însă nu au reușit.: In acelaş timp, au pului* 
împinge liniile germane până la Maichevilie, pe care l-au 
atacat, dar nu “L-au „putul cuceri. 

In această parte, liniile germane au lost respinse. 
până la 20. km. departe de linia Verdun-Loul. - 

Ar [i şi de prisos şi fără nici un. folos a descrie 
toate atacurile răzlețe, petrecule: pe frontul francez, -zi - 
cu zi. Toluş, spre ase puleă [ace-o idee.despre modul 
cum se desfășurau acele atacuri zilnice, dăm aci seria 
de alacuri, petrecute în „Aprilie, între Meusa şi -Mosella, 
între-6 și "14. Aprilie, precum şi luptele dela Eparges, 
între 17 “Februarie și 10 Aprilie. 

Descrierile le dăm după izvor german: 
Un raport dela 6 Aprilie. ar aă că luptele deslăn- 

țuite aci, întrun sector de aproape 100 kim., nu lormează.. 
o bătălie legală,. ci că atacurile francezilor se dau când 
întrun punct, când întraltui al porzițiunilor germane, 
poate numai cu intenţia unei împresur ări din două părţi. 
a liniei germane. 

Rezultatul atacurilor “dela G- Aprilie a fost că, alât 
la N.-E., cât şi la. E. de Verdun, ele au fost respinse; 
de asemenea . şi înaintările asupra aripei dela Sud. 

Pe înălțimile dela Combres, Francezii au repurtat 
un succes, dar după un contra- alae al trupelor germane, 
până seara, ace: astă poziţie a rămas lot în mâinile azer” 
manilor. . . o 2 

Noâptea spre 7 Aprilie a trecut liniştită. Poziţiile 
germane după aripa stângă, însă, între E lirey şi Mossela,.,. 
au fost ținute toată noaptea sub focul greu al artilerici, 
franceze, la care a răspuns şi artileria | germană. Acest 
duel a urmat și ziua întreagă de 8 Aprilie.
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In'această zi, înainte de amiazi, pe la ora 9/, din 
tranșeele puternic ocupate și întărite cu rezerve: s'au 'por-: 
nit alacurile conlra poziţiunilor germane: din pădurea 
Morl-Mare. De patru ori dădură asalt francezii :şi lot 
de.atâlea ori lrebuiră să se retragă cu mari: pierderi." 
La răsărit de pădurea. Morl-Mare, francezii atacând - în 
câmp deschis, au lost respinşi de locul artileriei mai în- 
-nainle de a Îi putut să-şi desvolle alacul. La slânga, 
în pădurea Le Prâtre, au -reușil: să: ajungă până la po- 
ziţiunile germanilor, dar aci au lost opriţi în loc şi de- 
CINA e ceea 

In pădurea. VAilly, un .atac întreprins de bavarezi. 
reuşi, francezii liind respinşi din tranșeele lor. Aceste 
iranşee .iură distruse. şi apoi părăsile, de oarece :pose- 
siunea „lor.nu, aveă nici-o valoare tactică din punctul 
«de vedere al poziţiilor germane. A N 

- La aripa de. Nord, artileria: -grea trase asupra “înăl- 
țimilor.;dela Combres. NE - 
„„. In.zilele următoare, atacurile conlinuară, nu numai 
asupra celor două aripi germane, cum au făcul până 
la 7 Aprilie, ci şi împolriva centrului, după ce adunase 
forţe însemnate în. regiunea. St. Mihiel. PE 

Seara lârziu,. în ziua: 'de 7, se produse primul - atac: 
din pădurea La S6louse, la 9 km. spre N. de SL.AMihiel, 
„împotriva poziţiei germane de pe linia aproximalivă Scu-: 
zey-L.amorville; dar atacul nu izbuti... - 

-.. In noaptea de 7 spre 8, luptele de artilerie continuară 
pe diferite puncte 'ale frontului, mai ales pe înălțimile, 
dela Combres și între Regnicville şi Fey-en-Haye, cu scurle 
întreruperi. In pădurea VAilly, Francezii, reuşiră să re- 
ocupe câlevă.din lranşeele pe 'care le pierduseră cu o zi 
înainte. Dar. alacurile încereale în zori de zi în Bois 
Brul6, precum şi trei înaintări în „partea de Vest a pă- 
durii Le Prâtre tură respinse. ă 

In după ameaza şi seara zilei de 8, Francezii des- 
vollară o.-vie activitate deodată în mai muite părţi ale 
frontului, însă, fără rezultat. In acelaș limp se destăşurară 
lupte grele, de ore: întregi, în pădurea Morl-Mare, 'unde 
se ajunse la baionetă; în cele idin urmă, I'rancezii tre-: 
bui A Să. se retragă în poziţiile lor, ca -şi în regiunea, 
Regnicville şi spre. Sud de Orne. 
„În ziua de 8 Aprilie şi în noaptea spre_9, se deteră: 
iarăși lupte îndârjite pentru înălțimile dela Combres.. In 
acest punel se pare că Francezii au: primit întăriri în- semnale. Inainte: de. amiazi au ocupat tranşeele părăsile de germani în urma focului de arlileri cestor | L LOCU , le grea; în preajma: 
acestor lupte au. continuat, apoi, -luptele-loată ziua -cu în- vierşunare. În noaplea' spre 9, Germanii reuşiră să recu-
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cere ască o parle a tranşeelor, p: ăstrând și parlea prin- 

cipală a întregei poziţii. Un alae nou, cu puleri supe- 
vioare, în zori “e: zi, îi sili, însă, iarăşi să părăsească. 
câtevă tranșee. a ” 

Hăr juelile conlinuară şi în piilur a Mort-Mare lără 
rezultat. . 

In ziua de 9 Aprilie, Francezii îşi îndreplară iarăşi - 
greutatea alacurilor asupra aripei dela Nord, între Orne 
şi înălțimile dela Combres.. Astiel atacară în şesul Woc- 
vres, între Parfondrupt şi Marcheville, dela amiazi până 
la miezul nopții de. palru ori, de fiecare dată pe o lăr- 
gime de vreo 6 km., însă, Lără ezultal. In decursul - nopții 

SCHIŢA 0. 
  

  

  
  

  

  

  

  
  

aruncălorii de mine, sprijiniți din când în când şi de 
artileria lor, desvoltară o mare aclivilate. După amiazi, 
trancezii porniră deodată la atac din tranşcele lor de: pe 
întreaga linie a înălțimilor dela Combres, după ce pregă- 
tiseră “de dimineaţă alacul cu artilerie. Ei rcușiră “să se 
apropie de înălţime. în parlea de Sud, dar focul din a 
«oua linie germană Irânse şi acest alac. o 

In decursul nopţii, francezii continuară bombardarea.: 
, Pe. restul frontului, inimicul încercă .un atac serios 
în linia Scuzy- -Spaila, dar tot fără Succes, lăsând 71 pri- 
zonieri” în urmă. Acceaş. soartă. o avură:- un alac-cu pu- 
teri mai slabe în pădurea -Ailly și .o înaintare încercată! 
peste linia Regnicville-ley-en- Haye.. 

In scara de 9. 'Aprilie, un alâc german la Croix: des 
Carmes reuşi să smulgă din mâinile inimicului 3 block- 
hause şi două gaierii de lranşee cu. 2 mitraliere, făcânil 
şi 59 de prizonieri.
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In ziua de 10 Aprilie, se încinseră lupte de artilerie 
pe tot frontul. Se puteă observă că francezii săpau cu 

- mult zel şi îşi reîntregeau rândurile, ioarte rărite, cu lrupe. 
nouă, mai ales pe aripa dela Nord, spre Sud de râul” 
Orne, în mijloc faţă de linia Scuzey-Spada, precum şi la 
aripa de Sud, în regiunea dela Negnidvilie. Germanii răs- 
punseră cu un-toc viu, care probabil a făcut pe adversar 
să nu se poată holări să alace loală ziua. 

In seara de 11 Aprilie, Francezii au reuşit, după două 
atacuri, să pătrundă în poziţiile germane de pe creasta 
Combres.. Dar, după două ore de, luptă piept la piept, 
ci fură nevoiţi să cedeze iarăş terenul”. .. 

| Luptele dela. Eparges (17 Februarie—10 Aprilie). 

Această “vielorie este. analoagă, prin siguranța me- | 
todei și a intensilăței ofensivei, cu victoria care a condus 
pe francezi la vâriul dela Hartmannswiller şi încă mai 
importantă, dacă se îă în consideraţiune cilra electivelor 
angajate şi acumularea mijloacelor realizate de inamic. 

Creasta dela Iparges este un pinten lung de 1.100. 
m. Şi înalt de 3146 metri, dominând la Est de Hautside 
Meusc, imensa câmpie dela Woâvre. Flancurile sunt -ab- 
rupte şi lunecoasc, brăzdate. de numeroase izvoare.. Aci 
plouă foarte adesea ori. Este.un. adevărat. munte de noroi. 

Cine stăpânește înălțimea Eparges, vede şi bate loale 
drumurile dimprejur şi face imposibilă orice acţiune în 
partea S.-Y. de Woâvre. 

Aceasta este cauza penlru care germanii, punând slă- 
pânire în Septembrie anul trecut pe Eparges, s'au şi 
organizat aci foarte puternic. 

Din acest vâri dominau văile dela 70—80 ni. înălţime. 
„Intre xârt și văi ei instalaseră. mai: multe linii de tranşec.. 

In” anumite punete, cinci etaje 'de focuri sc suprapuneau 
uncle deasupra altora. Peste tot erau cel puţin două etaje.. 

Prin stăpânirea acestui. punct, atât de bine întărit cu 
lucrări, tunuri, mitraliere, ete., germanii condamnau -la 
imobilitate trupele de pe crupa dela Monlgirmont (la N. 
de Eparges), cât şi satele. dela şes, Les Eparges, -Mesnil- sous-les-G6tes, Mont-sous-les-COteş, Bonzec. şi Treşauvaux. 

„Francezii se găseau la liziera satului Eparges,. la a- proximativ 600 m.'depăriare'de lranşeele inimicului. fă- când faţă pantelor dela Vest-ul poziţici. e 
„7: De-pe- platoul care-eră în. stăpânirea: francezilor se: făceă faţă pantelor dela Nord. - zu 

Un asalt nepregălit asupra: acestor-:pante noroioase; pline de fortliticaţiuni, ar fi costat toarie scump.
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Incă de pe la finele lui. Octombrie, Irancezii se u- 

propiau de lranşeele germane dela Vest, prin. săpături 

execulale pas cu pas, lol astiel şi în pădurile destul «de 

dese, care în partea de NE. acopăr Hancurile unei vă 

săpale în inima. masivului. 
Germanii, încrezători în valoarea poziţiunei. lor, nu 

prea luau în seamă aceste pregătiri, toluş, prin noui lu- 

crări, ei uniră puternic partea de Vesta apărărilor lor 

cu punctul culminant, din care Tăcură., un bastion formi- 

dabil. 
- In ziua de 17 [ cbruarie, minele franceze împinse sub 

sectorul de Vest, făcură.aci o alât de mare explozie că 

fără nici o greutate se inslalară în prima linie inimică 

Germanii, mai întâi şurprinși, se reorganizară curând, şi 

în ziua de 18, scoborind pantele, contr ra-alaci ară puternic, 

astfel că până în ziua de 18, francezii pierdur ă apro: ape 

loL.ce: ocupase aci. 
Insă, în seara aceleiaşi zile, trancezii au recucerit 

din nou lot ceeace pierduse. 
Ingustimea poziţiunii, însă, expuneă pe francezi la o 

concentrare de focuri inimice, astiel că nu pute: au stăpâni 

ceeace cucerise, fără a lărgi frontul. 

„Această lărgire se îndeplini în zilele de 20 şi 

La sfârşitul celor cinei zile de luplă, situaţia eră ur- 

măloare: Francezii stăpâneau tot: bastionul de Vest, iar 

dătre bastionul de “Est, începură .a progresă, luând” dela 

germani 300 m. din tranşee.: 
Aceste două puncte au lost imediat unite. prin lran- 

şeie şi şanţuri cu piețe de arme. La o bază pentru noui 

atacuri. , 

Germanii lucrau stăruilor la întărirea uvrajelor ce 

mai stăpâneau, aducând în acţiune şi 16 baterii „grele. 

La 1$' Martie, francezii peluară ofensiva cu trei ba: 

talioanc. Prima linie inimică fu luală în: parle; dar ime-- 

diat, din linia a doua, atacuri violente se desliinţuiră 

asupra. francezilor. = 
Aceasta a fosL începutul unei lupte mai îndârjite 

încă decât aceea din Februarie, şi: care ținii zi și noapte, 

până în ziua de 21 Martie, seara. 
La sfârşitul acestei bătălii, dreapla franceză câști- 

pase numai 100 m., iar stânga 350 m. din Lranșcele ini- 

mice. . 
O nouă divizie germână, divizia a 10-a aclivă ă, veni în 

ajutor. - . 
[za 27 Martie, după « o serioasă piesălire de ar Lileric, 

francezii reluară "atacul pas cu pas, care.a dura până. 

la 5 Aprilie. „: e 

In ziua de 5 Aprilie, la. ora 4 p. m., ei încercară 

efortul „decisiv, angajând? “două regimente. 

21. 

  

13
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" Infanteriștii înaintau sub focul inimicului, scoțând 
cu greu picioarele din noroiul în care intrau până la 
genuchi din cauză, că fusese ploi mai înainte. J 

i Printr'o pulernică, luptă corp la corp ci pălrunseră 
şi sc inslalară în tranșeele inimicului. Seara ci, slăpâneau 
o parle importantă din aceste lranşec. Numai la Est ei 
fură opriţi. de bombele aeriene, pe care le aruncau ger- 
manii asupra lor, pricinuind pierderi, câteodală, la rân- 
duri întregi, numai cu îm singur proiectil. | 

In ziua de 6, la ora 1,30 p. m., germunii pronunţară 
o întoarcere ofensivă pulernică; la început, îrancezii rezis- 
tară, dar, în cele din urmă, lură nevoiţi 'să se retrasă. 

Noaplea, sub ploaia care cade mereu, ci alacară din 
nou cu.baioneta și pas cu pas, şi zdrobesc pe germani. 

In dimineaţa zilei de 7 Aprilie, udaţi și plini de 
noroi, dar victorioși, erau slăpâni pe 500 m. de. tranșee 
şi mai mult de 100 prizonieri, din care;şi mulţi ofiţeri. 
In această zi, atacul nu sa putul continuă, nepulând. sosi 
rezervele. | | | e 

Germanii încercară din nou un alac, însă, lură se- 
ceraţi înainte de a. aline tranșeele irancezilor. 

"In ziua de 6 Aprilie, dela ora 9 dimineaţa, alacul 
francezilor îi reluat. Două regimente de infanterie și un 
batalion de vânători primiră ordinul să îă: vârtul. mun- 
telui. Ploaia cădeă într'una. Incărcăloarele armelor. fiind 
pline .de noroi, se întrebuință numai baionela. . .? E 

La ora 11, vârtul şi creasta de Vest erau în imâinile 
francezilor. . Da 3 Da 

| Inimicul. nu mai slăpâncă. decât nuinai un mic riun- 
ghiu la extremitatea de Est, de unde contra-alacă continuu. 
„ „Noaptea idle 8 pe 9 şi dimineaţa zilei de- 9-Aprilie, 
fiind liniștite, sa putul face schinhbarea trupelor. 

Unui regiment nou venit'i Sa încredințat misiunea 
de a duce. victoria la: sfârșit. . - i 
„La ora. 3 dimineaţa, francezii atacară. Terenul eră 

săpat de găuri adânci, în care câteodală-dispăreau soldaţii: 
Ploaia şi vântul făceau ravâgii. - . .. | 

„Intanteriștii francezi, piecedaţi de focul precis al tu: 
nurilor, înaintară şi alinseră extremitatea de. Esta. pla-. 
toului; dar, în acel moment, o. ceaţă. deasă se abălii asu- 
pra lui Eparges. Lunurile nu' mai putură să lragă. Ini- 
micul conira-alacă şi francezii fură siliți a se retrage. O jumătate 'de oră mai'lârziu, un alac furios francez 
redădii lot ceeace câștigase; iar la ora”10 scara, erau slă- pâni pe înlreg masivul Eparges: ” 
dar In ziua de 10 Aprilie, inimicul zdrobit:nu mai nişcă, 

| Eparges Sa ae IL şi de 12 contra-alacă fără succes; 
arg i imitiv “pierdut pentru. Germani. 

2 

8



195 
    

La 22 Aprilie, [E rancezii au pornit un viguros alae 
în pădurea Le Prâtre, iar Germanii. în pădurea Aily, 
însă, fără succes. 

"Luptele de artilerie au continuat apro ape zilmic, în 
special pe fronlul sudic dela pădurea Ally, până la pă- 
«durea Le Pretre, 

_SCHIŢA P. 
    

> tu bantioguuce it < 
3: Cuc 3 
d Lauchtacăfă 

, PN zii 

   

  

   

    

    
   

   

  

   
În Sa 
Gerarger . 
pa „ro ng 4 3 

  Cade Briinonk IE 
ie pate 3 AS 

a A 2 
Siuleubes” ad s e 
a a 

po
a 

mo
m 
a
e
 

Ş Ballo” : 39 
. île ici w 

         
     

   
A | d fi |. 

gel Surse i Va A NB; i ia 3 3 

ina et 32      

      

   
       

    

  

    

  

“i Ă 
Sopae- e te 

a păr Ape 

ii dr“ rea lea Ş n p i . 

[i =, “ pe oteisă N 5 
: AIE re Di Po IC pre rufe Miza (a i 
a LT Sr Ş . p Grutati imam 

Dă LB. E      
   

    

      

  Belfort: Fohtzine $ 

Di i An ._ 
za So Tirurt +5 SĂ 

urari ci Ri 

sista + Ă Walheim. LŞ. 
fă, . Tzara 

- dA * Petra mata    

  

i SA —CPAlinireh 
. Nada i mi A 4 

, ja Sa e N aripi SS 
: fe * A. is 

;       
Iu primele zile Maiu, Germanii fac etorturi mari la. 

:S. de St. Mihiel, pentru- a reluă din terenul” pierdut ia 

„Sudul pădurei, dar. fără folos. 
Intre 20—92 Maiu, Germanii au aruncat câlevă pro o 

ieetile de calibru - mare asupra liniei forturilor, Tără
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face. stricăciuni. Ca ripostă, Francezii au bombardat din. 

regiunea Ponl-â-Mousson frontul: de Sud dela Metz; iar la 

23, au tras spre lunul ce asvârlise bombe la. Verdun. 

“Della 23 Maiu până la începutul Iunie, nu sau pe- 
lrecul în această regiune decât lupte de artilerie şi pe 

„ici coleă alacuri locale de infanterie. : 

Dela 10 lunie au reînceput atacurile şi. contra-alacu- 

rile, cari se repetară zilnic, 'cu multă furie, de umbele 
părți, fără a se putea obţine, însă, vreun succes însemnat 
de-o parte sau de ulita. a 

_- In noaptea de 12—13 Iunie şi -în ziua de, 13 Iunie, 
lupta a' fosi extrem de crâncenă la V. de Combres, Pe 
o “întindere de: 3 km.,: Francezii au: dat trei. atacuri. cu 
forţe mari şi în' coloane strânse, reuşind, în cele din urmă,. 
a pătrunde în lranşeele germane, din care nau păstra 
însă decât numai o parte, restul. trebuind a le părăsi în: 
ziua “de: 13 Iunie, în urma.a trei pulernice. înloarceri o- 
fensive: germane. - o o - 

La 14 lunie sau dat numai lupte de artilerie pe în- 
treg frontul acesta, având o intensitate mult mai mare la. 
Nord de Flirey. şi pe frontul dela Haye (între pădurea 
Mort-Mare şi. Marroye, Nord-Vest de Pont-ă-Moussori).. 
La 15 Iunie, Francezii atacară din nou poziţiunile cu- 

cerile de germani la 13 Iunie, lu Sud-Vest de Iparges;; 
cinci atacuri consecutive fură, însă, respinse «le germuni;. 
abiă în noaptea de 15—16 Iunie, un atac a adus în pose- 
siunea infanteriei franceze o. imică parte din poziţiune: 
germană IE arii pe TeȚŢ] 

| Intre. 12—t5:lunic,-lupte foarte crâncene: la Vest! de 
Combres, unde francezii, deşi au atacat de câtevă ori cu. 
iorţe mari şi coloane. strânse, totuş, o parte din lranseele: . 
ce au „putut câștigă, a trebui să le lase, din cauza pu- 
ternicelor. contra-atacuri germane. | 

« Germanii,-prin repetate atacuri, date:până la 21-lunic. 
au ocupat o parte din tranșeele pierdule în Aprilie dela 
Vest de: Eparges, precum şi în marginea vestică. a pă- 
durii Le Prâtre şi de pe frontul: Fay-en-Haye. 

„n noaptea de 20/27 Iunie, după o Dombardare vio- 
lentă, germanii au alacat la S. de Ailly până la Tâtede: 
Vache, (în pădurea. Apremonti),. însă, au fost respinşi, 
cu mari pierderi. | a ! 

„Până la 3 Iulie au continuat lupte 'de artilerie în: 
regiunea Hauts de Meuse, în' special în pădurile Apremont 
şi Flirey,-iar la S. de-Les Eparges, sau conlinual alacuri 
franceze aproape zilnic, fără a se aduce vreo schimbare 

„... In cursul lunci Iulie au continuat bombardări de ar 
tileric şi acțiuni locale pe ici colea, fără unullă în sortantă 
nici chiar asupra situațiunii din acest sector. ai
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Ş . | Si Sectorul Vosgi ” 

Vosgii încep cu lre iloare ca dela Belfort, a cărui lor= 
tăreaţă închide calea din Alsacia de sus spre Franţa. Ia 
20 km. spre N. kle Belfort, creasta munţilor atinge 1.245 
melri, Cu aşă zisul: „balon MWAlsace”, iar spre Nord-Vest 
de aci, cu” vâriul rotund Guebwiller, la 1.213 m. acestui 
«domină lot -lerenul de jur imprejur. Din această. parle 
culminantă dela miazăzi, munţii coboară gradat spre Vosgii 
mijlocii şi Vosgii inferiori; paraleli cu valea Rhinului şi 
drec-de'se întâlnesc: cu înălțimile: Palalinatului: Benan. 

Operaţiuni militare: nu: sau săvârşit decât în şesul 
Alsaciei de sus, unde francezii au încercal să pătrundă; 
plecânil din Beitort şi au ocupat o fâşie îngustă .dincolo 
«le frontieră, la Nord-Vest de Kolmar; jar germanii au 
încercul să “amenințe dreapla îranceză prin Xosgi, însă, 
fără rezultal. 

Inainte de a: descrie cronologic, faptele mai impor- 
lante de aci, dăm, din revista „L „eclures pour :Lous (15 
Aprilie), următoarele dale, asupra. aspectului general -al. 
Vosgilor şi al operaţiunilor ce au avul loc aci: ED 

“Inimieul a. încereat în zădar să- şi ;lacă din acest 
punel de sprijin proicclul unei înlreite olensite în Vosgi 
cu flancul stâng -pe valea. St. Amarin, de oarece la acest 
Iane. noi slăpânim Thann, dominăm "Cern: ay; ameninţă. 
Mulhouse. Alpinii noştrii, pe cari neulrii i-au numit „Les 
Diables bleus”, ne-au pus în stăpânirea masivului Bon-; 
homimes, prin ocuparea punetului  Harimannswiller;: prin 

“ocuparea văei Lauch- şi -Guebwiller, prin ocuparea xvăci 
Fechl până la Mânster. Germanii au pornit olensiva lor” 
în lrei coloane, cari sau oprit în faţa poziţiilor ocupate 
de trupele noastre. Aripa lor dreaptă a lost oprilă între 
Sulzeren şi Stosswihr, iar noi am ocupat jumătate din 
Reiehsacker kopl și ameninţăm linia lor de comunicaţie: 
«linspre Miinster. 

Cu toate acestea, Alsacia nu poale deveni - pentru noi 
un teairu prineipa! de operațiune. Germanii au în-câmpia 
Rhin-ului comunicaţii lesnicioase şi repezi, chiar dacă le 
intereeplăm linia ferată din poalele Vosgilor, le rămâne 
cea din lungul 'Rhin-ului. Rhinul acoperă pe inimic contra 
oricăror încercări ale noastre .şi le permite lor orice 
alac asupra flancului nostru, fiindcă ci posedă capetele. 
de pod bine fortificate. Afară de aceasta, prin înaintarea: 
noastră. în Alsacia, am lăsă -Voşgii -în spale, ceeace con- 
sliluie un obstacol serios pentru - lransporturile noaslre, 
de oarece nu se idispune de linii terate transversale. Dar. 
pe lângă necesitatea de transpori, care cere linii lransver- : 

.
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sale, sunt necesităţile tactice, care cer linii în lungul Iron- 
tului, ceeace lipseşte cu desăvârșire. Intre Belfort şi Avri- 
couri nu există nici o cale ferată care să lege câmpiile 
Alsaciei, pentru a constitui baza noastră. Inire Mulhouse 
Colmar şi Belfort-Nancey, nu este nici o linie paralelă cu. 
îrontul. O ofensivă franceză mai mare nu se poale pro- 
nunţă decât prin spărlura dela Beltort sau prin Lorena.. 
Zum, însă, pe la Beliort ne izbim imediat de Rhin, iar 
atacul este jenat, având dreapta redusă din cauza iron- 
tierei Elveţiei și stânga împiedecată de Vosgi, este lă- 
murit că ofensiva nu poale aveă loc decât spre Nord, 
pe platoul Lorenei sau Luxemburg, dacă nu chiar pe 
câmpiile Belgizi, unde se va decide soarla Alsacici. 

„. Interesul ucţiunei noastre în Vosgi este de a imobiliză. 
cât mai multe trupe şi tunuri inimice pe acest front”.. 

Desfăş:varea cronologică a operaţiunilor 

„La 3 Fevruarie, germanii atacară pe ambele maluri. 
ale râului Lauch, frontul Rauspach-Lagenfeldkopi(10 km. 
Nord de Thann), însă au fost respinşi.: . 

La 15 Fevruarie, Germanii au respins pe Francezi 
pe linia Blamont-Bronville (20 km. E. de Baccarat); iar 
la 15 şi 16 Fevruarie, au atacat la Sultzern (N. V. de 
Miinster), însă, au fost respinşi.., | 

In a doua chenzină levruarie, Îrigul și ceața împie-- 
“dicară operaţiunile, totuş, ele se continuară la: Miinster, 
cum: se arată aci: . Ă 

Luptele dela Miinster,.în Februarie: 

Micul oraș Miinster e situat în valea râului Fecht, 
străbătută de linia ferată şi de șoseaua dela Kolmar la: 
Gerardmer, pe versantul francez al Vosgilor, trecând prin 
strâmtoarea celebră :Schlucht, — una din comunicațiile: 
transversale. cele mai importante ale Vosgilor superiori. 
Miimster este în posesiunea germanilor, dar Francezii 0- 
cupau înălțimile la Nord-Vestul și la. Sud-Vestul orașului, 
de unde faimoşii „liraliori din copaci*), lrăgeau asupra: 
tranşeelor germane. 
| Poziţiile germane la Sud. şi Nord 'de Miinster erau 
dominate de poziţiile franceze, care acopereau localiLăţile: 
situate în susul văii; precum. și. drumurile importante ale 

1) Descrisă după comunicatele Germane, 
2) Aceștia sunt trăgători cari sc urcă în vârtul copacilor cu aju= torul căngilor de fier, se leagă acolo, ascunzându-se privirilor adversa= 

rului şi trag de acolo până în fundul tranşeelor.
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strâmtorii servind drept comunicare cu lrupele din urmă 
ale. inimicului. Eră, deci, de neapărală lrebuință pentru 
germani să schimbe aceste poziţii cu altele mai avanta- 
gioase din punct de vedere laclic. 

Până la 19 Februarie, pozițiunea germană la N. de 
Miănster lreceă prin Haslach-Genesungsheim-Irauenaclker- 

SCHIŢA R.. 
  

  

  
.     
  

kopi, apoi desemnă o vastă curbă la Est, până la Lin- 

gekopt, ca să scoboare, apoi, la Sudul orașului prin Ober- 

Solberg până la Petit-Ballon. Valea dintre Munster şi 

_Stosswier, siluată la 1 km. spre N.-V., despărțeă terenul 

atacului în două. sectoare naturale. Eră aproape siguranță
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că francezii aveau să apere cu învierşunare Stossweier, 

Jocalilale ce închide valea, ceeace a şi fost confirmală apoi 

de călre prizonieri. Germanii decise a uliliză pentru atac 

înălțimile aflate. de-alungul şoselei, aşă' ca să învăluie 

astfel Stossweier de ducă părţi şi să lorțeze inimicul ct 

să-l evacueze. 
Luptele dela Miinster fură precedate de alacuri ger- 

“mane în valea Guebwiiler şi francezii trebuiră să 5e re- 

lragă cu mai mulţi kilometri pe noui poziţiuni. “Trupele ger- 

mane se îndreplară pe valea râului: Fecht; marşul fi 

extrem de greu din cauza înălțimilor acoperite de zăpadă, 

cari se ridică până la mai bine de 1.100 m., peste cari 

trupele înaintau, precedate de Ski-euri, pentru a deschide 

drumul. o 
Alacul începă, pe loală linia, în zorii zilei ide 19 

Februarie. Incă 'în cursul dimineţii, Landwehrul W iir- 

temburgez puse mâna pe conlra-lorlurile situate la Vesti 

de Minster, precum şi pe micul. Hornleskopf. In acest 

timp, trupele din sectorul Sud, în valea râului Fecht, nu 
âşligau decât cu încetul teren pe coastele muntilor Beichs- 
ackerkopt şi Saltelkopl. Lupie 'de o deosebilă violenţă 
se dele în sectorul Nord, acolo unde Barrenkopl şi- Klein- 
kopt formează, aşă zicând, nişte fortărețe nalu “ale. Un 
regiment bavarez şi lundwehrul vărtemburgez săvârşiră 
aci storţări aproape. supra-omeneşti. Bavarezii erau lrupe 
tinere, care vedeau focul pentru întâia oară. De cinci ori 
aceşlia urcară coastele piezişe şi de cinci ori tură respinşi 
de focul teribil al inimicului. Dar mereu se reformară pe 
drumul. Lăiat pe coastă, care le servi şi «le adăpost pe 

“noapie, unde şi dormiră, înfășuraţi în. mantale. 
A doua, zi, 20 Februarie, după un al șaselea asalt, 

creasta căzu, în slârşit, în “mâinile germanilor; iar în- 
treaga pozilie alacală la 23 Februarie. . 
„In Ziua de 21, a treia zi a luptei, francezii încă ți- 

_neau localitatea Stossweier. Cavaleria bavareză, landweh- 
rul wirlemburgez şi landsturmul bavarez înnintară în 
vale împotriva frontului oriental al satului şi îl ocupară, 

gasi pu „east bar, luai, trupelor, germani, ieloioaag deveni, $, loarte ică, de oarece înimicul slăpâncă 
încă satul Kilbel, imediat la Vest, precum şi: coastele 
versantului Sud: şi versantului Nord, de unde îinproşcă 
cu focul său comunicațiile cu Miinster. Artileria veni, în 

„ajutorul, delaşamentului german şi respinse pe: adversar. 
Kilbel fi ocupal în ziua de 23 Februarie, dis de dinii- 
neaţă: astiel, se stabili legătura poziţiilor: ocupâle 'dela 
Barrenkopl şi dela Klcinkopi, prin Eiehwald, până la 
Reichsackerkopl şi Satielkopf. Scopul celor cinci zile de : 
lupte ucigăloare ti alins.
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e “Atunci începi. ajulorul pionierilor, munca de lâr- 

năcop' şi de sapă; tot alât de importantă. în munţii îm- 

-păduriţi, favorabili. surprinderilor, pe cât şi. de grea în 

pământul stâncos şi lare. Ceence nu se poale lace în 

adâncime. : lrebuie “compensat: prin ziduri de piatră, aco- 

perile cu pământ, până la o anumită înălțime; iar prin 

alte locuri; tranșee. conduse ;cu dibăcie,. pot să. înlocuiască 

şanţurile de apropiere. Multe adăposturi, ce “fuseseră cu. 

îngrijire construite de vânătorii alpini, slujiră germanilor, 

după ce au fost întoarse în direcţie. 

Luplele din:aceste zile au costat pe francezi $00 de 

morți si 600 ide prizonieri, precunr şi pierderea mai multor 

milraliere. Natura terenului acoperit şi păduiros ma permis 

dela început o evaluare exactă a pierderilor. 

In timpul când se pelreceau -luplele- dela -Miănster,--- = 2 

francezii atacau poziţiunea dela Hartmannsweiller, unde ” 

sau dal luptele descrise aci: - 

v 

Luptele dela Hartmannsweiller. 

Poziţiunea dela Harimannswiller a fost ocupală în 

Ianuarie 1915 de.o gardă “mare franceză. Această pozi- 

țiune domină lot terenul împrejur. Germanii, prin sur- 

prindere, au. înconjural pe.i -ancezi, şi cu lol eroizmul 

depus limp de patru zile, ci au fost siliţi a părăsi po- 

ziția în mâinile germanilor, unde sau şi: întărit. 

Spre a pregăli alacul, contra acelor poziţii, eră ne- 

voie, în primul rând, ca francezii să instaleze pulernic 

“trupele tor în .poziţiile din apropiere. Au creat lranşee, 

adăposturi. instalări de artilerie, limp .de o limă, până 

la 26 februarie. 
Atacul sa dal la. 26 Februarie, când Germanii au 

pierdut vre-o sută de metrii. Artileria franceză nu puluse 

să distrugă cu desăvârşire apărările accesorii ascunse. 

Necesilaten unei pregătiri mai complele, și prin ur- 

mare, mai încete, se impuneă, mai ales că atacul dela 26 

înlesnise recunoaşterea pozitiei. 
La 5 Martie dădă al doilea atac. Un foc puternic 

răscoleşie tranșeele germane limp “dle 2 ore. Vânătorii 

francezi sar în“ele şi cuceresc cel mai lare din blockhau- 

surile germane. Cincizeci de prizonieri cad în mâinile:lor, 

precum şi două mitraliere. O mare-parte din prima linie 

inimică le-a rămas în stăpânire. | | 

Două regimente germane ce erau acolo contr: -alu- 

cară vilejeşte, de „1 ori, în ziua de 5, şi «de 2 ori în, 

dimineaţa zilei de 6. La 7 Martie încercară să iasă “în 

massă- din tranşec, însă, focul vânătorilor francezi Îi se-
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cerară la un metru de propriile lor. parapele. 
De astă dată, situația morală a celor doi «lin ad- 

versari, s'a schimbat. Ascedentul .e de partea francezilor, 
cari păstr ară ce au ocupat şi au siguranța că vor ocupă 
şi restul. „ 

Isbânda compleță avi, însă, “loc, în săplămâna din 
urmă a lunci Martie, când se mai adiogă un- regiment de 
inianterie, la batalicanele de vânători cari se băteau de 
două luni pe coastele. muntelui. 
„Regimentul. acesta, dela începutul -ăsboiului, n'a cu- 

noscut decât succese. A venit cu încrederea în forţa lui. 
După o scurtă acţiune, la 17 Martie, atacul -esie hotării 
pentru 23. 

Tunarii francezi, prin îndrăzneala și prin răbdarea 
lor, au izbutit să adă acum lămurit pe adversar, prin 
pădurile ce erau pe. poziţie şi au împănat muntele cu 

_tire telefonice pe o distanţă de mai bine de 50 km. Tirul 
lor a durat patru ore, dând. o dovadă mare despre per- 
tecţia la care au ajuns ochitorii. 

Tunuri grele şi lunuri. ușoare concenlrară asupra 
obicclivului, cu o preciziune apro ape. de. necrezul, sute 
de -tone de procelile.: 

Infanteria iranceză alacă de lront şi ocupă două 
linii de tranşec, un fort mic, făcând 250 prizonieri, iar 
vânătorii atacă pe flanc. Prin. ocuparea acestor: două linii 
de lranşec, nu mai este departe cercasta muntelui, însă, 
aci, apărură linii nouă, care trebuiau cucerite şi ele. Pâ ână 
scara, lrancezii resping două contra-alacuri și organizar: 
terenul cuceril. A doua zi, 21, în tranşeele pe cari ini: 
micul le ocupă încă, un observator vede mişcându-se îm 
zori, puncte întunecoase. Sunt căscile cari se îngrămă- 
desc laolaltă; apoi apar baionetele. Un mare contra-alac 
se pregăteşte. Artileria franceză, cu repeziciune, iă gale- 
riile sub foc, făcând iarăș, ca şi în ajun, să sară în aer 
oameni și munițiuni. Pierderile germanilor trebuie să fi 
tost enorme, — căci nu au mai contra-alacat. 

Tunurile germane nu mai lrăgeau. Noaptea de 25 
spre 26 trecu în linişte. Cu loate. acestea, adversarii sunt 
în mare apropiere unii de alţii. Un p: -apet francez nu 
e decât la 1,80'm. de tranşeea germană. 

Intre acest obiceliv şi liniile franceze mai sunt cel 
puţin lirei linii de lranşee întărite cu blockhausuri, cu 
mitraliere. Arbori mari mascau de asemenea lucrările de 
apărare inimice. 

La ora 10.30, artileria întră în acțiune și fără oprire 
până la 2,10 după amiazi, inundă fronlul ce 'e hotărît; 
să fie .atacat 'cu proiectile de loale calibrele, “astiel că 
la înălțimea unui stat de om, şi cad în pâlniile largi să-
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pate de obuze. Terenul e un: haos de gropi, de crengi 

şi de tranşee. Depozitele de cartușe fac explozie. : - 

Această distrugere continuă până la ora 2,15; a durat 

cu lotul 1 ore şi un stert.. In acest moment, infanteria. 
porneşte la atac. | o 

La 2,55,*sus pe culme şi pe creasta curăţală de co- 

paci, apare un soldat, dispreţuind gloanţele inimicului, fâl- 

fâind în vânt un fanion mare, ca să vestească “artileriştilor- 

succesul. Aceștia îndreptară acum focul spre coastele dela. 

-ăsărit ale muntelui. Mitralierele germane, îic că luseseră 

distruse, fie că nu mai aveau mânuitori, nau mai tras. 

La ora 3, regimentul de infanterie se organiză pe culmea 

Hartmannswiller. Companii aparţinând la două balalioane- 

'd6 vânători, iau, prin atacuri cu granale, [ranșcele din 

dreapta. Două companii dinlr'un batalion înaintează la 

stânga şi toată massa împreunându-se, se lasă pe coasta 

de răsărit, urmărind pe germani. 
“Aceştia, cu totul demoralizaţi, îşi aruncă armele: O: 

companie întreagă, adică ceeace mai rămâne: dintr'insa, 

80 de oameni, ridică mâinile şi se predă. Printre prizo- 
nicri sunt mai mulţi ofiţeri. aa 

" In-tolal sunt 1100 de, prizonieri. . 

In Lorena, la. Nord de Badonviller, Francezii, văzând 
că sunt fără succes încercările lor de a respinge liniile: 

germane, sau mulțumit, până la 9 Mavrlic, a-şi întări po- 
zițiunile câștigate. 

La 9 Aprilie, Francezii au ocupat, în Alsacia, lo- 
calitatea Enbermenil (9 km. N. de Avricouri). In Vosgiy 

ceața şi zăpada împiedică orice acțiune. Pe ambele maluri 

ale râului Fecht, IFrancezii progresează spre Metzeral. 
“La 14 Aprilie, germanii continuă luptele pentru a re- 

cuceri Hartmannsweiller, însă, fără succes. 
Intre 14—25 Aprilie, luptele Germanilor în Vosgi air 

un caracter mai energic. Sa 
„In noaptea de 214—25 şi ziua de 25 Aprilie, Fran- 

cezii alacară în Vosgi poziliuhile germane dela Steina- 

bruch, p6 ambele maluri, ale râului Fecht, însă, au fost: 
respinşi. i 

| In Alsacia, operaţiunile ce fusese stânjenile, un mo- 
ment, din cauza limpului nefavorabil și a intensității ata- 

curilor pe celelalte fronturi, “au reluat cu avantagii pentru 
Francezi în valea râului. Fecht, şi în direcția iMiinsler. 
La 4 Iunie, Francezii pun stăpânire pe înălțimile ce do- 
mină valea Fecht, la Nord de Steiribruck. şi Melzeral. 

La 5 Iunie, Francezii cuceriră. Alrenikopt şi Stein- 

*
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bruekh, iar: spre scară pun stăpânire pe Aelzer a si pe 

„poziţiunile Dâmă la 2 2.90U m. Sud-Est de Metzeral 
La 6 luniey Francezii bombardar ă Minster, 

Din luna aceasta, după o pauză de aproape două 

luni, a por niL recenta ofensivă franceză; care, prinu”o 

misc are de învăluire dinspre Sud a lorţal ir upele germane; 

„care apărau . Metzerial, să. se „retragă. «mull. mai . repede 
“decât sar fi pulul aşteptă.” Actualmente, liniile” beligeran- 
ților se întind la Vest de Minster, lrupele franceze înnin- 
tând pe irontul dela Pelit-Balon, până la: drumul cel mare. 

„Valea râului lechl se deschide în -âmpia Alsaciană 
călre "Colmar. Dar defileul :acesta, până la deschiderea lui 
propriu zisă (Lurekhein), are o lungime de 20 km: Dacă 
i rancezii tind. să ajungă acolo, vor aveă de dus o lupii 

“grea, deocamdată probabil « -ă obiectivul acestei ofensive 
“Teanzeze este Minster, care căzând în mâinile lor, îi tac 
stăpâni pe drumul cel mare al pasului Schluchi (care 

“deagă Gerardmer, în Franţa, cu Colmar, în Germania). 

„La 1d unic, Germanii au căulat, să execule, din pă- 
«urile dela Mălilbach, un atac prin surprindere asupra 
lrupelor franceze ce ocupau coasta Estică dela Metzeral; 
au fost, însă, respinşi, după cc, pentru un moment, sa 
părul: că vor obţine un succes însemnal. 

In ultimele zile din Iunie, francezii progresară pe 
“alea Fecht, ceeace a neliniștit pe comandamentul: german. 
Luând. hotărîrea .de a se opune, cu orice preţ, acestui 
progres, au adus aci întăriri şi au alacal- la 27 lunie pe 

“Trancezi, pe înălțimile are domină '“Melzeral, însă, au fost 
respinşi. La 28, alăcul a “fost reînoi şi au reuși a res- 
pinge a vantposturile: fr anceze la E. de Melzeral, însă, 'după 
un contra-alac francez, pozițiunile au fost reluale. La '29 
şi 30, Germanii au- reatacat, însă, au fost respinși cu. 
pier deri insemnate, | 

Până la 3 lulic- Sau continuat lupte: în Lorena, în 
jurul pozițiuni'or Leintreyv (E. 'de Taaneville' : pierdule de 
germani. la finele. lui: Iulie. 

Dela 12 până la 13 Iulie, francezii au reluat atacurile 
lor la V. ş N. de Miinster, unde au pus stăpânire pe 
coasta Linge: iar la 11 Iulie, "francezii au câştisal o mică 
poziliune dela Reichsackerkopl, după 6 atacuri sânge- 
roase. . 

In gener au, în Tulie, francezii au aul oarecari succese 
în Vosgi, şi în special, în. regiunea Ban. de Sapl, (N-V. 
«le SI. Dic unde au cucerit. o. împori antă înăllime, - 

e
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Observăţiuni şi învățăminte trase din „operaţiunile de pe: 
"frontul de Vest. 

1. Englezii sunt_buni luptători, au voinţă Lermă lde 
a învinge şi convingerea că o înlrângere le-ar [i fatală;. 
lotuș, le lipsesc ofiţeri şi subotiţeri, pentru a dă maximum 
de util elementului prim de care dispun. Sunt, peici 
coleă, scrieri cari ne lac a crede că alăât ofițerii “englezi. 
cât şi trupa, țin prea mult la confort En răsboiu.. 

o Deşi Franţa a avul oâmeni de rezervă, toluş,. pare: 
că a format mai puţine unităţi noui decât germanii. „LEste 
aci o deosebire. de: principiu:sau: o.slare: de: lucruri, im-- 
pusă de îniprejură ările în care se găsesc? Credeni - că 
ranța ma avut nevoie de multe unități. noui, pe când 

Ge mania, şi-a impus aceasta din căuza multelor Ironturi 
pe cari.au de luptat. . 

| 3. In revistele: „La Guerre.: Sociale” ȘI Le Bonnet“ 
Rouge”, găsim arlicole care arată multe greşeii ale, Franţei. 
în actualul răsboiu. 

As, sc zice: , 
1 A mobilizal un număr mai mare de oameni. dela | 

căi fe ate, dela navigaţiuni, poștă, leleloane, ete. cari ar” 
fi tosL mult mai necesari în jură, penru buna funcţio-- 
nare a acestor servicii. 

(Aceasta este o chestiune ce va dă mult de gândit 
şi altora, Ea trebuie -rezolvală, însă, cu multă gingăşie, 
pentru a nu.dă ocaziunea de intervenţii şi susir ageri delir. 
datorie). -- 

De alitel, la începutul” răsboiului, Şi: 'Austro: Ungari ia 
a concentrat un număr mare de oameni din contingentele 
bătrâne, cari incomoidlau corpurile şi apăsau - bugetul. 

Se zice că aceștia erau aduși pentr u diferite lucrări 
însă, cum. nu toţi chemaţii puteau lucră la for liticaţii, ele, 
a trebuit să 'deă drumul unei: bune părți;.” 

b) A mobilizat deodată mai mulle contingente pă 
lrâne, ceeace a fost un.rău, de oarece aceştia nu.mai în-. 
căpeau în cazarme şi consumau în. zadar, în loc de a 
servi . ca braţe la aclivitalea economică socială; 

Nu a avut rezerve disponibile, pentru a profilă, 
de succesele ce a obținul Cu - trupele primei linii; 

d) Franţei nu-i lipsese oameni, ci arme şi. muniții. 
pentru. a înarmă pe toţi. Nu la. Der lin ci „la. Essen să 
mergem “peniru a sili pe germani: "pace, aşă, ziceau 

ziarele franceze: Răsboiul: modern de o-:storţare con- 
tinuă şi progresivă, de armament, cecace nu.a ştiul a pre- 
găti Franţa din. vreme. “(Vezi « -apitolul „Muniţiuni””) 

1. Recapilulând activitatea Germanilor din ultimile 
“lrei săptămâni, din Aprilie, comunicatul. francez dela 21.
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„Aprilie face următoarea descriere . a evenimentelor, din 
„aceaslă perioadă. de. limp: , 

Pentru motive polilice atât de lămurile, încât este, 
„le. prisos să inzistăm asupra lor, (se face aluzie la ac-: 
țiunea diplomatică a țărilor ncutre, şi în special a llalici), 
Germanii au multiplicat de 15 zile olensivele pe frontul 
„occidental, dar au suterit înfrângeri complete şi au în- 
„cercat pierderi sângeroase. In Belgia, a avut loc un atac, 
la 9 Aprilie, din partea a două corpuri de armată, între- 
buinţând gaze astixianle şi intenționând a slrăbate frontul 
la Yser, la N. de Ypres. i | 

| Din punct “de vedere lactic, mam suferit nici o în- 
frângere: repeziciunea conlra-atacurilor noastre a oprit 
îndală- pe vrăjmaş. Am recâștigal'o parle :din .leren, pe 
care îl pierdusem, ne-am restabilit frontul în condițiuni 

„le soliclilate .periectă și am prevăzul că de atunci: trupele 
moasire să fie apărate de gazele astixianle. . - A 

Germanii suu îndreplai apoi spre Dunquerque; limp 
de două zile l-au bombardat, dela 20 km., lără vreun re- 
zullat. , a a 

Germanii au mai încercat să reiă Eparges; sforțarea 
lor, tăcută cu 3 divizii întările, a fost extrem de violenlă. 
Germanii au isbulit a face.să îndoaie prima noastră linie; 
dar violeiit conlra-atacâţi, au fost respinşi şi decimaţi. 

In acelaş timp,-am realizal, în Woewres, pădurea 
„illy, Morl-Mare şi Le Prâtre, progrese importante. 

La 13 Aprilie, în scop de ă impresionă puternice pe 
“meulrii, germanii au atacat Harimannsweiller, au luat 

âriul, dar la 1-1 Aprilie l-am reluat şi am brecut cu 200 
an. peste-el. Am mai progresal în regiunea Sehnepfenrieth, 
unde am luat lunuri. a i 

In rezumat, Germanii au încercat, de 20 zile, o mare 
-olensivă, pe care am sfărâmat-o,. în 'mod complet. Ei 
au pierdut 35.000 oameni, mau pătruns frontul. nicăieri 
:Şi nau lual-nici o poziţiune importanlă.. Experienţa în- 
cercală se înloaree asupra lor. Ea i . 

„ “In detiniliv, din comunicatul acesta, ca şi-din comu- 
micalele germane din săptămâna treculă, reiese că, nici 
olensi „a întreprinsă de francezi, cu intențiunea de'a rupe 
frontul în regiunea Champagne și între Meusa -şi Mosella. 
nici ofensiva Germanilor pe frontul. râului Yser,..nu a 
«dat rezultatele pe cari ci sperau să le obţie. . Da 

„5. Este de „observat. că lupta Francezilor pentru .cu- 
cerirea salului Neuville, a ținut cinci zile, luându-se casă “cu casă, de oarece lucrările de întărire ale germanilor, 
în acest sal, au întrecut chiar fantazia,! aa 

| Pivniţele luturor caselor erau organizate, întărite cu 
belon, legate între ele prin. tuneluri. şi șanțuri de comu-+
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nicaţie. Fiecare grupă de casă formă un. sistem armat şi 
cu mitraliere instalale în .belon. Siradele :erau ' Hancale 
din toate direcţiile, întrebuinţându-se: trageri din ctage 
sau subierane: itetragereu „luptătorilor. “dela un grup de | 
case la altul, se făceă uşor,. tătă:a fi surprinşi. Această 
organizare a silit pe francezi să jă casă cu casă, făcân- 
du-se aci actele cele.mai mari de eroizm din parlea lor. 

- 6. Se pare că Anglo-Francezii au luat ofensiva pu- 
ternică,. dinspre Bassc” și Arras, la.25 Aprilie, pentru a 
contrabalansă eşecul dela Nord de Ypres. 
„Este de observat .că Germanii au contra-alacal cu în- 
dârjire în zilele următoare, pentru a-şi reluă punctele 
ce pierduseră. Aci trebuie de văzut nu numai nevoia de 
a-și reluă poziţiile, dar a întreţine şi. ambiția răsboinică a 
soldaţilor de a nu cedă_ un pas din 'cecace posedă. 
- 2 7. Ofensiva Anglo-Franceză din Champagne, între- 
prinsă la începulul lui Februarie, pare a nu îi avul- scopul 
unei spargeri de front, ci numai pe acela, alirmal de co- 
municalul Irancez, de a contrabalansă înfrângerea su- 
fexită de Ruşi în Prusia Orientală. 

8. Desele atacuri ale Francezilor la N. şi S. de colțul - 
St. Mihiel,: indică că ci au mullă teamă ca pe aici Ger- 
manii să nu reușească a infhuienţa fortificațiile. Verdun- 
ului. 

9. Ocuparea i platoului Eparges, care domină cu 70- 80 
m. toate văile dimprejur, şi cucerirea pozițiunilor din pă- 
durile. Ailly- Brule şi Mort-Mare, de către. Francezi, ise 
prezintă în mod desavantagios pentru Germani, cari "stă- 
pânesc eşindul spre SL. Mihiel. Totuş, până. în prezent, 
Francezii mau tras mare profit din stăpânire a acestor 
puncte, care par că: ari. 'ajulat mult ca să se relragă 
Germanii din acel eșind.. 
, 10.. Scriitorii militari numesc luptele dela Eparges: 
„bătălia noroaiclor”, fiindcă sa petrecut pe terenuri no- 
Toioasc, care făceau din soldaţi miște fiinţe din infern. 

11. Judecând după modul .înverşunat al atacurilor 
Francezilor, în Martie, asupra eşindului german dela St. 
Mihiel, şi după faptul că Francezii adusese o rezervă” 'pu- 
ternică înapoi. de Verdun, se. înclină a crede:-că ci ur- 
măreau, aci,:0 spargere de front, care, însă, nu sa rca- 

- Vzal. - 
12. Un fapl, care prezinlă. o oarecare interes, —miai: 

“mult din punct de vedere al. curiozităţilor pe care ni-l 
oferă” din când în când acest uriaş ri ăsboiu,—înlrucât nu 
prezinti nici. o “importanţă pentru desfăşurarea opera- 
țiunilor, este bombardarea „cetăţii Dunqucrque, în ziua 
de 16 Aprilie... ...- : 

După cum arată comunicatul francez din 12: Aprilie, 
bombardarea ar fi fost executată” nu de -vasele de răsboiu
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germane,—cum. Sa răspândit știrea la începul,—ci de 
călre un lun de calibru mare, aşezat, de către Germani, 
în regiunea Dixmunde. - 

După arătările unor prizonieri germani, inginerii Ca- 
„sei Krupp au: lucrat două luni, pentru instalarea unui 
lun de marină, care poate trage dela dislunţe foarte mari. 
Acesl lun,—care a bombardat Dunquerque,—ar Îi: iras 
la distanţă de 38 kim. EL a asvâriit 9 obuze. Zilele ur- 
măloare nu a mai tras, şi laplul acesta ar urălă, lie că 
lunul sa Slrical, lie că Win cauza sborului continuu al 
avioanelor. -aneeze în acea regiune, a opril litul, pentr uU 
a nu Se se poziția unde esle uşezul. 

12, pes privinil linia pe care o urmează frontul 
germani la colțul SL. Mihiel, star părea că, pentru Iran- 
cezi, se prezintă în mod foarte favorabil un alac în 
flanc din două părți, -Loluş, în realilale, nu a fost vorba 
decât “de niște -ulacuri de front dintre „cele: mai :grele, 
asupra unor poziţiuni, extra-ordinar de puternic pregătite. 

De aceea,: şi întreprinderea * Lrancezilor, pornilă cu 
atâta impeluozilate, nu le-a adus decât succese tactice 

“locale, cari le-au permis să-şi consolideze Irontul lor şi 
mai mult, înaintând pe alocurea 3—d klm., dar frontul 
german nu a putut fi rupi, şi. ci conlinuă a se menţine 
încă într'o siluație, ce este drept, nu destul de favorabilă. 
> Contra-alacurile date de Germani, zilele ce au ur mal 

imediat după succesele lranceze, şi And ofensiv: acestor: 
aproape se oprise, nau avut alt scop, decâl de-a îm- 
bunătăţi siluaţia rea în care se găse: ut Și de; are şi dă- 
«cau seama. Mă 

13. Sunt car acleristice manifestațiunile: ac slăbire. 
ce-urmează după fiecare atac. Mât Germanii, cât şi. Fr an 
cezii, reuşesc, mai lotdeauna, să. cucerească poziliunile 
ce alacă. Rareori avântul trupelor alăcăloari poale [i 

“oprit înainte de. a-şi Ti produs efectul. Dar, imediat: dirpă 
„aceea, şi înainte ca cuceritorul să se fi consolidat, conlru- 
atacurile advers sarului îl alungă din poziţiunea cucerită, 
pentru o clipă. S "ar-păreă că aceste atacuri nu sunt sus= 
ţinute de rezerve :destul” de lari şi: destul de aproape, 
peiitru a puleă inter veni la timp, spre'a întări unităţile 
slăbite, cari au alacat. Un comunical francez, vorbind de 
atacurile germane, cutate în regiunea Champagne şi 
Meusa, şi care mai loate au fost respinse, . arală că Ger- 

- manii "execută atacurile lor aproape în întregimea or- 
țelor ce ocupi o poziţiune; nepăstrând . decât-o Toarte 

„slabă rezerv are, în majoritatea cazurilor, este departe” - 
de a-şi Dutei? îndeplini rolul. Francezii pretind că Ger- 
manii execulă atacurile în felul acesta, peulru a mâscă 
inferiorilatea numerică, care începe a se “accentua. tot. 
mai mult, aproape pe întreg frontul. - o |
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14. In ultimul limp, progresele Francezilor în re- 
giunea Arras, nau mai avut: amplitudinea celor realizite 
în primele zile ale ofensivei. Aceasta Sar explică prin 
aceea că surprinderea a fost un factor important. Acuma, 
acest factor iavorabil Francezilor, a „dispărut, Germanii au 
adus şi ci înLăriri. 

“Cele 9 corpuri de armală franceze, care luptă pe 
acest ir ras-Lens, au acuma în “aţa lor cam 8 
corpuri de "armată, pe când, la începutul ofensivei iran- 
ceze, Germanii âve au pe acest front numai 3 corpuri ide 
“armată şi d divizii de rezervă. 

In afară de această echilibrare, a forţelor (obţinută 
de Germani relativ întrun timp foarte scurt), Francezii 
se mai isbesc și de un front formidabil întărit, care nu 
poate îi cucerit, decât bucăţic ă cu bucăţică La fiecare 
inaintare îr anceză, şi cât de mică, Germanii răspund în 
loldeauna prin contr a-atacuri: energice. In loate “aceste 
lupte, pe lângă atacurile de infanterie, boinbardările ar- 
tilerici joacă un rol extrem de impor lant. Aceasta explică 
de ce luptele de artilerie au loc zilnic, fără întrerupere, 
cu cea mai mare intensitate, de ambele părţi, şi chiar - 
şi atunci când infanteria nu “întreprinde. mici o acţiune. 

         

7 

IL OPERAȚIUNILE PE FROMTUL ITALIAN 

PROCLAMAȚIA REGELUI VICTOR EMANUEL !il- lea. 

“ Roma 26 Mai! 1915 

Soldaţi de. uscal și de apă, 

Ora solemnă a revendicărilor naţionale a sunat. 
Urmând exemplul marelui meu moş, iau azi comanda 

supremă a tiiluror forţelor de uscat şi de.apă, cu încre- 
derea: deplină în victoria pe .care vitejia voasiră, abuc- 
gaţia . voastră şi disciplina voastră, va şti “să o capele. 
2, Inimicul cu.care sunteți. gata să: vă luptaţi este brav, 
răsboinic şi demn de voi. Favorizat de leren şi de nu-" 
meroase şi lari lucrări artificiale, cl vă va opune o-re- 
zistenţă. dârjă; dar voinicia voastră, neîntrântă, va şti, 
desigur, să câştige victoria. 

Vouă vă este dat să ridicaţi. cele“ trei culori ale Italiei 
„pe pământurile sfinte - pe cari nalura le-a dat ca limite 
patriei noastre. Vouă vă“ este dată gloria de a desăv ârşi 
opera noastră începută cu “atâta eroism de către părinţii 
noştrii. : aaa 

Făcut :la marele” cartior. gener al, a: '26 Mai... 

Victo;io Emanuelle 

| 14



210 

_ Primele operaţiuni. Atacul frontierei. | 

«In noaplea de 10—11 Mai, imediat după primirea 
declaraţiei de răsboiu, îlota şi aviatorii austro-ungari au 
bombardat mai mulle puncte de pe coasla orientală a 
Italiei, dela Veneţia până la Barlelta, şi anume: 

Un contra-lorpilor (Scharischnetze) a bombardat Ca- 
nalul Strâmt dela Porte-Corsin, de. unde a scăpat, însă, 
cu.ajulorul unui crucișător ce a intervenil la limp.: 

Un aviator a “aruncat 14 bombe la Triest, provo- . 
când un incendiu la arsenal .şi avariind un contra-lorpilor. . 

Cuirasatul „St. Gheorghe” a bombardat Renni (Sud. 
de Veneţia). , Da DE 

„Cuirasatul „Zrninyi”. a distrus, în Sinigalia, un pod 
de cale ferată .şi alte câtevă instalaţiuni şi case. Acest 
vas s'a retras, fiind ameninţat de un avion ilalian. 

Grosul flotei a bombardat Ancone, distrugând şi in- 
cendiind oarecari instalaţii -şi case, precum si două vase 
din port. Di i i 

| O escadrilă aeriană a aruncat 30 de bombe asupra 
hangarului de baloane dela Chiara Valle. - i 

- Vasul „Radetzki” a distrus podul de cale ferată “dela 
Polenza. a a 
„O eseadră de contra-torpiloare, sub amiralul Spaun, 

„a bombardat dilerile puncte de pe coasta spre Barletla, 
unde a întâlnit câlevă contra-lorpiloare italiene, din care 
unul a fost distrus. pf a a 

Până la 13 Mai, trupele de acoperire italiene :au: pă- 
truus' frontiera, ocupând pe înălțimile dintre Indria!) şi 
Isonzo şi localităţile: Caporeto; Carmons, Cervignano și 
Tereso, de unde Sau retras delașamentele austriace. In 

„acelaş limp, „rupe italiene au înaintat “spre Tirol, prin 
Val Giudicaria, înaintând până la Cridino, iar flota :ma- 
rilimă şi cea aeriană, a continuat acţiunea de bombarăare 
în” diterite puncte. .: Da ae PI 

_ Până'la 17 Mai,:detașamentele italiene au - diferite 
ciocniri cu trupele de acoperire austro-ungare, fie în scopul 
unor anumile recunoașteri, fie pentru ocuparea:unor anu- mile puncte, asitel că, la::20 Mai, trupele italiene:-se ă- seau astfel: a e N o aia iai 

„__ Pe'Yalea Camoniea, la V. de: Sole,-eanonadă între ar- lileriile adverse de câmp „Şi forturile austriace dela Fol- garia şi Lavarole. - Ps i 
„1. “Pe Valea Adigelui şi pe . Valea. Chiese,- trupe :de in- 

  

1) Râul  Indria formează o parte. din. frontiera -cinlre Italia. şi. Austro-Ungaria. - Pa ai
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anterie întărite cu grăniceri, au înaintat până la 10—15 
„km. Nord de Staro şi Ala, amenințând “Rovereto. -_- 

“Pe Valea Brentei (Sugana), trupe alpine au înaintat 
-până la, S. de Borgo, ocupând şi Muntele Belvedere (pe 
Cismona, un atluient al Brentei). a 

Intre Valea Cordevole (un afluent: al Piavei) şi între 
“Chiava superioară, au ocupat Arabba, la 11 km. dincolo 
„de frontieră, defileul Tre Croci și Cortina d'Âmpezza. 

“In Carnia, au ocupat defileul Val Inferno şi au în- 
“ceput bombardarea la Monte Croce, Carnico. şi Malbor- 
sheilo. , a 

In Friul, în apropiere de :Isonzo, se dădură lupte 
n -apropiere'de Caporelio (Cartreit), 'Tolmein, Sf. Lucia, 
Piave, Gorz, Gradiska și trecerea dela Monilalcone, cu 

“tendința de trecere pe unele din aceste puncte. E 

- Desfăşurarea operaţiunilor. după atacul frontierelor. 

Operațiunile ulterioare sau desiășural în regiunile 
indicate mai sus, -al căror nume general este: “Tirol, 

- Cadoria, Carnia şi Carintia, Isonzo... După intensitatea ce 
se dă luplelor în aceste părţi, pare că Italienii urmăresc 

-să forţeze linia Isonzo cu o armată puternică, iar cu: alia 
secundară, să pătrundă în Tirol, către 'Prenlin:), făcând, 
în acelaș limp, cu lrupe mai puţin importante, și de-. 
„monstraţia şi legătura pe.restul regiunilor. .. . 

După informaţiunile căpătate până acuma, pare că 
„armatele adversarilor ar [i grupate astiel:: . : 

Italienii au format 3 grupe de armate, sub comanda 
“supremă a regelui Victor Emanuel, iar Austro-Germanii 
le'opun două armate, din care una sub comanda Archi- 
„ducelui Eugen..A doua, pare a îi comandată de generalul 
“-Borocvici, venit .din Galiţia. (Alte comunicate vorbesc .de 
generalul -Dankl).: DE e . 

Pare că grupa principală italiană, ce.luptă pe Isonzo, 
- se .compune, din .3. armate: armata -I-ia şi a II-a, în linia 
I-a, sub: Generalii Zuccari şi Frugoni, şi armata a III-a, 

+» în linia.a II-a, sub: Ducele DAosta. . 
| Se crede că Germanii concentrează. :o armală în va- 

“lea superioară a Adigelui. Până acuma nu sa confirmat. 
Vom studiă desfăşurarea operaţiunilor pe fiecare din 

“regiunile arătate mai .sus.: : i 
In Tirol.—Scopul operaţiunilor pare a fi pătrunderea. 

“în 'Trentin. -Aci “duc cinci direcțiuni: 3 la Vest de Lacul: 
*Guarda: prin pasul Stelvio, pe Ada (Valtelinia); prin pasul 

a 

1) Vezi consideraţiuni militare, frontiera Austro-Ungară. .
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“Tonale. (Valcoli: Sole-Camonica); şi prin Val Giudicaria 

(Chiese); una la Sud, prin Valea Adigelui, şi alta la List, 

prin Valea Brenta. af E 

3 Calea pasului Stelvio şi 'Tonale nu se prelează pentru 

destăşurări mari. Pasul 'Lonale, între -vârturile” cu ghe- 

-țari ce îl înconjoară pe ambele părţi, are cel mult o: 

lărgime de 10—13 m., îar. drumul este secondat numai 

de :0 singură polecă 'de. cal pe la Nord de Lonale, şi 

încă alle două pe la Nord şi Sud, însă, foarte greu de 

utilizat chiar pentru oameni izolaţi. Sezonul, când se 

poale profită de aceste poteci, este foarte scuri, așă că, 

-de-îndată ce începe toamna, comunicaţia se reduce numai 

„la lărgimea: drumului „Tonuale. Calea . pasului . Stelvio, se 

„prezintă: în condițiuni şi mai grele, iar în timpul iernei 

această cale este închisă şi nu sar pulei [ine deschisă 

decât prin lucrări mari de curățirea. zăpezii, care alinge 
uncori 8—10 metri. . . | E - 

-:* “Trecătoarea Tonale este închisă de un fort austriac; 
iar valea Giudicaria, de două forturi. Aceste forturi au 
tost cucerite. de italieni până la 28 Mai. 

In Valcea Adigelui, după ce italienii au ocupat Alba şi 
“câtevă poziţiuni întările de austriaci, -au îndreplal toată - 
“activilalea asupra poziţiunilor dela Hovereto, alucându-le 
- şi. dinspre Est,. din idirecţia plalourilor Folgara şi La- 
„Varno. i | 
„> . Până la 27 Iunie, toate poziţiile din “Tirol tură în 
stăpânirea Italienilor, care pronuriţară o.sirângere de front 
către Roverelto. Aci, rezistenţa .austriacilor: este toarte 
mare, sprijinindu-se pe numeroasele” forturi *de oprire 

„ce se găsesc, în această regiune și pe întăriri, cari se 
- fucrează continuu.. Italienii spun că aci se semnalează 
- sporirea forţelor : austriace. Lc i: 
_.„...In noaptea de 17 Iulie, Austriacii. au încercal să. atace 

“poziţiile ocupate de. italieni în "Val Camonica, însă, au 
lost respinşi cu mari pierderi. 
E In regiunea pasurilor 'Tonale și: Stelvio continuă li- 

- nişte, care contrastează cu. aclivitatea desfăşurată aci în 
primele zile ale răsboiului. '-: 2 e : 

In. Cadoria.—In regiunea Cadoriei, frontiera este tra- 
-versălă. de două drumuri, cari duc în Puster-Thal, prin 
„pasul Angelo şi pasul Cimamboche (Val d'Ampezzo). Im- 
: portanța strategică a acestor drumuri este că leagă calea 
“ferată care urmează de-alungul frontierei cu Trenlinul și 
:cu inima Austriei. Drumul ce duce prin Val VAimpezzo se 
„bifur să. Spre. Talzarego şi: duce prin Cortina d ÂAmpezzo: 

işi pasul -Kaloici 'la-Botzen. Prin acest drum pot Austriacii 
să împiedice inaintările italienilor în valea Puster-Thal, 

îi be. i . ja



213 - 

de aceea italienii, din primele zile, au căutat să sc asi-: 
sure din această” parte. 

Până la 26 Mai, după ce itălienii au ocupat treieă- 
toarea Falzarego, au înaintat prin văile înalte din aceaștă 
regiune, și, după o: luptă sângeroasă, au ocupat pozi-. 
țiunea dela Pentelstein, la Nord de Cortina d eu BiZz0, 
iar câtevă zile mai târziu au "distrus: fortul . Belvedere, 
care închideă drumul spre: Botzen. 

Forţele austriace se: sporiră aci în interv alul dela: 
28 Mai la 15 Iunie, iar luplele:din această parle, ca şi 
în Trentin, au caracterul răsboiului de tranșee. - . 
*- In Carintia și Carnia.—Trupele alpine, după o luptă: 
de 1 zile,-în a-doua chenzină Iunie, au ocupat poziţiunea 
«lela Freikofel (ângă Monte Croce şi Casnice), delileul din 
Wolaja și defileul San Valentino (la Est de pasul Padola. 

“Monte Croce), i iar în pasul Ponteba, pe drumul Vilah, Ita- 
lienii au început bombardarea fortăreţii. Malborghelo cu 
:artileria grea. 

_ In-ziua de 18 Iulie, Austriacii au atacat poziţiunile 
Italienlior pe Freikotel, însă, au fost respinşi; iar a 29, 
italienii au ocupat şi muntele” Medelta. 

Luptele se conlinuară în jurul pasului Ploken,: pe 
care l-au ocupat italienii încă din primele zile Iunie; şi 
micul Pal, 800 m. Est de şoseaua PlOken, care asigură 
stăpânirea” pasului Plâken.: In fiecare noapte,. italienii au 
înaintat pas cu pas în Palul mic. 
„+  Boimbardarea continuă contra cetăţii Malborgheto şi 
italienii au reuşit a dislruge fortul Etensen dela “Vest: 

Ambii advers sari. au aci artilerie grea. 
Se pare că Austriacii dau atacuri de noaple însem- 

nate asupra pasurilor ocupate de italieni în Carnia, de 
oarece pe aci ar ameninţă trupele -din Carintia. 

Pe: Isonzo0.—Din punctul de vedere al“ operaţiunilor, 
această regiune poate îi împărţită în două secloare,-'des- 
părţite prin punctul Tolmino. In sectorul de Nord, italienii 
caută să pună stăpânire pe regiunea Muntelui: "Nero şi: 
pe pintenul dela 'Tolmino, de oarece pe-aci conduc: dru- 
muri spre Laibach şi pe aci se poate întoarce apăr arca 
din scelorul de Sud.. - , 

In regiunea 'Tolmino 'due mele * comunicaţii către 
Klagenturt şi Laibach jiar altele către -platoul Ternowo,: 
pe Yalea râului Wipacca, leagă Goritza cu Laibachi. 

Austriacii au întărit puternic poziţiunile de pe valea. : 
râului Seebach, pe. drumul la Predii, pe unde calea de 
învazie ar fi mai. ușoară pentru: italieni. De asemeni; air. 
făcut întăriri puternice -la Est 'de Karfreit, pe:care îită- 
lienii Lau ocupat înainte de'1 Iulie. Masivul Ren (Muntele 
Nero), la Est de Karireit până la Tolmein, (Tolmino),
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prezintă numeroase poziţii, de apărare pentru austriac, 

ceeace îngreuiază mult lrecerea italienilor pe aci. 

In Sectorul de Sud, înainte de a ajunge în câmpiu. 
Leibach şi spre Triest, armatele italiene, după lrecerea. 
fluviului Isonzo, vor aveă ule cucerit, în seclorul acestia, 
masivurile muntoase care cobor din Alpii lulieni. şi “sc 

„întind până în peninsula Istriei. Dintre aceştia, mai im-: 
portanţi sunt: Mali Golgak, cu înălțimi în faţa Gorilzei 
de 1.400 m., Birbaumer Wald, cu înălțimi de 1.300 m. şi 
Slavnik, care înlinde ramiticațiunile până în malul Adria- 
ticei. Afară de aceasta; înălțimile din apropiere de malul 
estic al fluviului Isonzo sunt garnisite cu şanţuri-adăpos.. 
betonate sau blindate metalic şi întărite înainte cu apărări, 
accesorii cu sârme. cu ghimpi clectrizale, cu mine, ba-. 
terii, clc. Sa | 
„La G6ertz există un dublu cap de pod, având pe 
malul vestice poziţia de rezistenţă de pe înălțimile Pod-: 
gora, Sabotino, de unde se poate acţionă în flancul în-. 
cercărilor de trecere între Cormons şi Gradiska. Platoul 
Doberdo începe, aproximaliv, la Rubia și este mărginit. 

„le localitatea Sdraussena, Sagrado, Fogliaga, Polozzo, he-: 
" idepuglia, Vermegliana,.. Seltz, Montalcone.şi Duino. .Pla-- 

toul este foarte neregulal, având o înălțime de ridicături. 
stâncoase, dintre care cea mai imporlanlă este aceca dela. 
St. Michiel, unde italienii au. îndreptat apoi loale stor- 
țările în ultimul timp. După cucerirea acestui platou, Ia- 
lienii vor întimpină încă rezistenţa: de pe platoul Comen,.. 
pentru a:pulcă ajunge la Triest. 

“Operațiunile în sectorul de Nord.—lInlre 1 şi 12 Iunie, 
italienii au Iăcut sforțări imense spre 'Tolmein, pe mun- 
iele Nero. o ă 

- Luptele date aci, par a se îi desfăşurat astfel: 
“Coasla de: Nord a muntelui cră -pulernie înlărilă 

prin lucrări de fortificaţii apărate de forluri mari. . 
„ “Prin recunoaşteri dese; ofițerii unităţilor însărcinale, 

cu execularea acestui alac, studiaseră amănunţit conti- 
gurația terenului, care se prezintă în condiţii extrem “de 
grele şi luaseră toate măsurile necesare. - 

Trebuă ca soldaţii să se urce agățându-se de stânci: 
abrupte, spre a se aruncă --pe. neaşteplale. asupra lran- 
șcelor austriace, fără a trage, atacându-i, în -acelaş.timp, 
din două fronturi. Alpinii erau.prevăzuli cu arme si gra- 
nate de. mână, a Ai 

_ „Unele companii au fost: nevoile să-şi scoaţă încăl- 
țămintea, şi, cu .picioarele goale, în întunericul nopții, au 
începul ascensiunea, care până atuncea nu mai fusese: 
încercată de nici un om. E
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Acţiunea s'a destăşurat pe două Ironluri, în. zorii 

zilei de 1 lunic. 
. Pe frontul Poloce lucrară două coloane: una la Sud, 

împotriva frontului Vatra, iar cealaltă la Nord-lst, înspre 
„muntele Potoce. Alpinii ajunseră, pe la 2 dimineaţa, 'la 
2 m. de lranşeele austriacilor, fără a [i observați. Urmară 
luple picpl la piept, cu baioneta, cu patul armelor şi. 
chiar cu pietre. italienii doborâră palru compănii inimice, 
ocupându-le -tranşeele. Puţih mai în urmă, un batalion 
ungur, pornit din poziţiunile îorlilicate.dela Planina Na- 
polja, (deci dinspre Sud-Est, pentru .a dă „ajulor celor 
de pe muntele Potoce, a fost aproape în întregime nimicit 
de alpini. îi a Sa 

In acelaş limp Sa desfăşurat şi atacul asupra coas- 
telor Sud-Vestice a muntelui Krn (Nero), în contra iron- 
tului întărit de pe muntele Kolzljak. 

Şi în această parle, ca şi asupra „frontului dela; 
Nord, -acţiunea a fost întreprinsă de două coloane de al- 

„pini. Pe la ora: 3 dimineaţa, ambele coloane se apro- 
piaseră. la 200 m. de lranşeele austriace. Fiind observați 
şi primiţi cu focuri, alpinii fură nevoiţi a se aruncă la 
atac dela această distanţă. După o .luplă crâncenă. de 
două orce, şi poziţiunea aceasta căză în. mâinile. italienilor; 
iar a doua zi, întregul şir de înălţimi cari se leagă de 
âriul Nero, cră în stăpânirea Alpinilor. , . 

Zilele urmăloare, acțiunea a fost complelată „prin 
cucerirea întregului munte, cu loale fortificațiile dimprejur. 

Până la 16 lunic, din cauza timpului rău, nu au 
fost operaţii prea importante, toluș, sau petrecul ur- 
mătoarele: 

„Italienii au întins operațiunea pe muntele Nero, spre 
Nord, până la pantele 'muntelui Savorcec, de unde au 
deschis focul asupra poziţiunilor din depresiunea Plezzo 
(Flitsch).. - Da 

După 16 Iunie, se începi o acţiune. importantă în 
regiunea înălțimilor cuprinse între Gorz, Gradiska şi Mon-. 
falcone, şi mai ales conlra platoului Doberdo. | 

Regiunea aceasta prezintă, relativ, cele mai puține 
greutăţi topografice, pentru o înaintare. Poziţiunile aus- 
triace din Tirol şi pe Isonzo-ul superior sunt exlraor- 
dinar de tari prin însuş nalura nr: pe când: poziţiunile 
de aci, deşi sunt admirabil construite, dar diferenţa de 

nivel între platou şi câmpia Isonzo-ului rece cu puţin 

- peste 100 m. Afară de aceasta, terenul prezintă oarecare 

avantagii, pentru înaintarea infanteriei. Astiel, sunt înăl- 

țimile dela Nord de Monfalcone, care se întind în iața 

poziţiunilor austriace dela Tâmiao (1 km. la N.-E. de Mon- 

falcone), creasta îngustă de înălțimi, cari dela San Pictrre
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dela: Isonzo, (pe “malul estic al râului),- se întinde- până 
la Renepuglia (la N. de Ronchi), unde se pierde uşor în 
poalele platoului, dând, asttel, posibilitatea unei avanta- 
gioase apropicri a trupelor ce vor atacă platoul. De 
altlel, aci a şi fost excculat: primul atac al unci divizii: 

italiene. a 
Sforţările italiene.au devenit. şi mai intense aci, graţie . 

atacului de pe muntele Nero, cate înaintează către Sud, 
asupra Tolmino-ului. Porțiunea de front 'Tolmino-Gârz 
rezistă încă cu multă tenacitate, deşi acest front a fost 
străpuns la 'Plava. | De 

Această rezistență, ca şi în celelalle părţi ale fron- 
tului, este datorită fortilicaţiilor ridicate .de auslriaci: cu 
puţin înaintea răsboiului. (Se pare că încă din Martie 
s'au început lucrări cu șanțuri adăpost întărite), cu lu- 
crări în beton şi cu numeroase adăposturi. 'Polmino se 
crede a îi fortificat cu.lucrări moderne. a e 

i Operaţiile în sectorul de Sud.—Până la 7. lunie, ita- 
lienii au pus stăpânire pe localităţile Plave (11 km. Nord. 
de Gârz),. Gradiska, Sogrado' şi: Montalcone, ceeace face 
a se zări inlențiunea lor: de a-şi formă puternice capele 

„de pod. La Plave, ilalienii au suteril: la început întrân-. 
seri. - o ME 

| La 12 Iunie, italienii au execulat atacuri fără succese 
asupra capului de pod dela Goriz. | - 
„Intre 12—16, linişte, din cauza: timpului. rău. 
La 16-lunie și noaptea de. 16—17, alac general: pe 

Isonzo, lără succes. Me 
Până la 20 Iunie, italienii continuă a consolidă po- 

“ziţiunile cucerite pe malul stâng al „aceslui  lluviu, la 
Globna Plave şi pe liziera vestică a platoului situat între 
Sogrado și Monialcone. . o . 

Din primele zile Iulie, italienii începură sforţările 
pentru cucerirea platoului Carso (Doberdo ), întărit foarte 
bine de auslriaci și având un teren foarte nefavorabil. 
Cu toale acestea, ilalienii au câştigat, pas cu pas, din a- 
cest teren. a | 

Lupta a începul la 2 Iulie. La. 6 Iulie (a patra zi), 
au alacat capul de pod dela Goriz, cu un corp de ar- mală, cu grosul spre Podgora și cu 2.regimente spre Plave, și Sabolino, ajungând până lâ baionete. Italienii au cucerit o parle din tranşec, pe cari le-au. menţinut, deşi au fost contra-atacaţi conlinuu de regimentele ungurești. 

Alle alacuri, de alte forţe italieneşti,. au tost îndrep- tate: conlra platoului Doberdo, punând stăpânire pe'o parte -din transee la Sdraussina, însă, fiind opriţi în loc la Redipuglia, prermegliano și Seltz. 
Până la 25 Iulie, Ialienii luară în stăpânire înăl- <
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ţimile care domină orașul Gâriz şi podul de pe Isonzo, 

continuară oper: țiunile pentru -lărgirea capului de pod a 

- dela Plava, iar pe Carso, cu toață rezistența auslriacilor, 

"au cucerit în? ițimile Sei Bossi,. dela St. Michiel şi SL. 

“Marlino. . 
o Până la 1 “August, acțiunea italienilor a continuat 

“între mare şi Goriz, cucerind; pas cu pas, poziţiunile 'do- 

minante- ale. platoului Doberdo, cu: tendința « de a pune 
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stăpânire pe drumul Duino- Gortz. In mare parle, lup- 

„tele ce se dan pe plaloul Doberdo au: caracterul luptelor 

de poziţie, întrebuințându-se niine; granale de mână, şan- 

-ţuri de apropiere, :etc. 
Până la 27 Iulie, în regiunea Plave, italienii au! ocupat 

poziţiunile austriace” de lângă Zaporn şi Palyevo, apro- 

piindu-se, astiel, de marginea vestică a platoului dela - 

ist de Isonzo și punând deplină stăpânire pe drumul 

Plava-Gârtz. .
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Observaţiuni : 

, 1.. Se pare că mobilizarea Italiei s'a lăcul'mai de vreme 
decât sa crezul de Austro-Ungaria, de oarece numai ast- 
tel se explică cum detașamenlele italiene au putut pă- 
„runde frontiera austriacă și ocupă mai multe puncte: 
imporțante în “Tirol, în Carniolia şi în Friul, dela pasul 
Tonale la marc, lără a întâlni rezistenţă serioasă. 

2. Operațiunile italienilor din Mai şi lunie pot [i ca- 
raclerizale că au avut tendinţa de a câștigă timp şi spaţiu. 
pentru manevrele ulterioare. 

3. Ofensiva italienilor spre Nord (Cadoria), pare în-. 
treprinsă și în scopul de a pune în imposibilitate lru- 
pele din Tirol să amenințe liniile de comunicaţie ale ar-- 
matelor: italiene ce operează spre Isonzo; iar ofensiva. 
spre Carniolia, Carintia,-are-un dublu avantaj: asigură. 
stâng: olensivei italiene pe Isonzo şi ameninţă comuni- 
caţiile dintre Tirol şi restul monarchici austriace. 

1. Până la 1 Iulie, caracteristica luptelor pe leatrul de: 
operaţiuni italian, este următoarea: A 

La început, ofensiva energică a delașamenlelor înain- 
late pe loală întinderea frontierei, dela Trentin până la 
Isonzo; imai în urmă, ofensiva pronunțată în 'Trenlin şi 
pe Isonzo, iar pe restul frontului lupte cu caracter de- 
Tensiv; către sfârşit, după ce italienii şi-au asigurat porţile: 
Trentinului, luptele ofensive au gravilat către Isonzo. A- 
ceastă din urmă fază sa pronunțat după ce italienii -au 
avut siguranța că este exclusă posibilitatea unci ofensive: 
germane pe valea Adigelui. | 

d. In privinţa forțelor ce se găsesc în prezent pe lea- 
trul de operaţiuni austrozitalian, se crede că italienii au 
până la 900 batalioane, iar austriacii nu au pulut aduce: 
mai mult ca 200—250 batalioane. 

6. Fortiticaţiunile austriace de pe frontul Isonzo sunt: 
foarte tari. | | E 

Șanţurile sunt făcule pe: mâi multe linii, sunt con-: 
slruile în multe părţi din zidărie și beton şi au mulle: 
adăposturi blindate. Se remarcă mulţimea de apărări ac-- cesorii. şi de numeroase legături telefonice, ielegralice,, 
„oplice, ele. . |
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7 Deşi comunicatele austro-germane alirmă.că în lup- 
tele de până la'1 Iulie Italienii ar fi întrebuințat lorţe 
numeroase, loiuș, din relaţiunite de până acuma, se pare 
că luptele sau dat mai mult cu trupe de acoperire, în- 
tărite cu artilerie şi cu o mică parle din grosul forţelor. 

8. Dintre părerile lde până acuma asupr a ci auzelor, e are 
au făcut pe Germania să nu atace direct Italia, par, ve- 
rosimile următoarele trei: 

-a) In porturile italiene.se găsesc numeroase vapoare: 
germane, refugiale acolo încă dela începulul răsboiului. - 
Aceste vase nu pot eşi de aci pentru a trece în alte por- 

“duri neulre, fiind bine- observate de v: asele franceze. 
b) Italienii cred că trupele germane, bune pentru 

-ăshoiul de câmp, nu ar putea-cgală cu cele austriace 
de munte, de: aceea trupele germane din “Tirol au iost. 
trimese în Galiţia; 

c) Se mai crede că, Austria își revendică dreptul ae 
a se găsi singură în răsboiu cu “alia. 

9. Intrarea Italici în acţiune a făcut ca frontul Serbiei 
să fie aproape evacual, de lrupe auslriace, ceeace a per- 
mis Sârbilor să invadeze în Albania, până la Durazzo.. 

10. Deși italienii înaintează foarte greu în munţi, lotuş,, 
aceaslă înaintare, pas cu pas, nu ar [i pulul-o obține, 
fără cele 123 batalioane alpine, care sunt bine pregălile-- 
pentru asemenea lupte şi cari sunt superioare în număr 
celor austriace. :- 

11. Liniştea ce se observă pe Trentin, în regiunea 
pasurilor 'Ponale şi Stelvio, se explică prin două cauze: 

d) Altitudinea mare şi greutăţile de parcurs trecă- 
torile; 

b) Stăpânindu-se faţa de E. şi de S. (Adige şi Brenla), 
a bastionului Trenlinului, este de ajuns pentru a se face 
Tață unci încercări ofensive austro- -germane, de care sau 
temut la început italienii. 

IV. OPERAŢIILE IN: DARDANELE ȘI GALIPOLI 

Operaţiile într cprinse, de multipla înţelegere, în con- 
ra 'Turco-Germanilor sau concentrat în forțarea strâm- 

tii Dardanelelor, pentru deschiderea transporturilor: pe 

Mare, necesare. în primul rând rușilor. “oale celelalie 

oper aţii, în' Caucazia, în Mesopolamia şi chiar acelea dela.
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Tronlier« Egiptului, pe Canalul de:Suez, au căzul pe planul 
al doilea. Intreaga alenţie, şi a unora jşi.a altora, este 
îndreptată ari, la porţile Slambulului. Cea mai mare parte 
a armatei lurcești dela Adrianopol, dela Constantinopol. 
«ela Smirna, dela Suez, şi chiar o parle din Caucaz, 
precum și lorțe însemnate ale multiplei înțelegeri, au . 
fost aduse ati, unde se joacă ultima carle a-imperiului 
otoman, | Da Na 

Luptele dale în strâmtoarea Dardanelelor şi în pe- 
ninsula Galipoli, pot fi împărțite în două faze deosebite, 

“atât ca mijloace de acţiune, cât şi ca limpul în-care au 
tost întreprinse. „o . : 

„Adică:. Faza. 1]. Luptele pentru forțarea strâmlorilor 
numai cu ajulorul îlotei, fără trupe de debarcare, care. 
să sprijine atacul flolei; Faza II. Luplele duse de îlolă 
cu cooperarea unui mare corp de debarcare în peninsula 
Galipoli. Pa m me 

. Luptele din faza I-a. 

Faza I-a începe dela 16 februarie (s. n.) 1915 şi 
<lurează până la 29 marlic acelaş. an... 

Un consiliu de răsboiu, ţinut sub prezidenţia vice- 
amiralului englez Carden, 'comandanlul flotelor aliate, An- 
glo-franceze, ce operau în contra Dârdanelelor, holări 
a: se încercă această: forțare “fără a se aşteptă. ajutorul, 
trupelor de debarcare care, în acest limp, începuseră 'să 
ia fiinţă în Egipl. Tunis și în Sudul Franţei. Contra- 
amiralul francez Gucpralie, comandantul “escadrei tran- 
ceze,.a fost de, părere :contrariu, opinând că întăririle 
depe ambele maluri ale strâmtorii, şi minele—cinci rân- 
«duri—puse în strâmtoare, nu pol îi învinse decât cu 
pierderi atâta de mari, încât nu se ştie dacă forțarea ar 
puleă [i considerală cu o victorie. . Aceasla, încă, în cel 
anai bun caz. A cerut, că operația lrehuie să lie dusă, 
în acelaș limp, pe apă, cu debarcări pe uscat. E 

„+ “Faţă de părerea majorităţii, care: Sa raliat la pă- 
verea prezidentului, sa hotărît începerea acțiunii fără a se mai aşteplă sosirea corpului de debarcare. 

__ Flola care lrebuiă să ii parle la această operaţie. 
eră compusă din douăsprezece cuirasate și douăzeci coni- lralorpiloare, în afară de alle multe vase de diferite fe- uri, mai mari şi mai mici, necesare operațiunii între- 
DTINSC. ia E i 

In dimineața zilei de 19 februarie, se începi boni- bardarea forturilor Rum-Kale şi Sed-el-Bahr, cari apărau intrarea în strânitoare: Până pe seara aceleiaş zile, tor- lurile-lură “reduse la Lăcere. “A doua: zi, - bombardările
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conlinuară, pentru a completă stric: ăciunile şi a împie- 
"dică repa cările. In acelaş limp se procedă şi la curăţare! 
slrâmlorii de mine; iar alte vase bombardară i, din goltul 
Saros, torturile Lurceşti dela Bulair,: precum şi lucri ările 
de artă, ca și cazarmile aflate acolo. 

In ziua de 26 februarie, lirei cuiasaie intrau în 
„ Strâmtoare şi înaintară până la limita zonci cur ijate de 
mine şi începură a bombardă bateriile aflate. atât pe 
coasla curopeană, cât și pe aceea asiatică. Mici delașa- 
mente, de. marinari, fură lrimise pe uscat pentru a CoIm- 
pet distrugerea. Chiar dela începerea operaţiunilor, su 
ăzut: că părerea contra-amiralului : francez, eră: cea mai 

raţională, - loluş. operăjia a continuat, 
In fiecare scară, vasele eșeau din strâmloare. şi mer- 

geau la insula Tenedos, pentru a sc odihni și a se apără 
contra lorpilelor inimice; iar a doua zi reveneau penlru 
a-şi . continuă - lucrul, adesea penlru a-l reîncepe, căci 
Turcii puteau să repare. noaplea, în mare parle, slrică-. 
ciunile făcute în timpul zilei. 

In acest timp, corpul de debarcare, Anglo- francez, se 
organiză sub conducerea a doi din cei mai de sc: amă 
co ducălori. generalul Hammilton, englez, şi generalui 
DAmadc. francez. “Turcii, asemenea, începură a se în- 
griji-de soarla strâmtorilor, mai mult ca până acuma, şi 
începură a aduce forțe din interiorul imperiului. Se '0- 
colcşie. că la 1 Martie, Turcii aveau, aduşi în peninsula 
Galipoli cam. 40.000 de oameni; iar pe coasta asialiciă. 
cam 15.000... Din interiorul : imperiului, însă; afluiau.; în 
această parte, forţe mari, peniru a face față pericolului. 

Până la 5 Martie, vasele. bombardară torturile inte- 
rioare, direct, înaintând în strâmtoare până la locul 'cu- 
rățat de minc, 'şi indirect din afară,: din -goltul de saros, 
In special. această operalic'o îndeplineă marele. vas Super-. 
Dreadnoughi „Queen Elisabeth”, cel mai nou din vasele 
engleze şi unul din cele mai. puternice, care cu cele 8 
tunuri de 381, puteă bate la o depărtare de pesta 20 kim, 

Tot atunci, o escadră sub comanda viceamiralului 
Pcirse, bombardă Smirna, distrugând „din prima zi, tortul 
„Ieuni- Kaleh, ce apără intrarea în: golful porlului. Ă iloua 
zi, această "flotă pe când eră ocupată cu. ridicalul minelor 
inimice, a fost bombardată de. baterii ascunse în lucrări 
de pământ, pe colinele vecine şi chiar pe coasta mării. 
Tururile ilolei le-a redus repede. la tăcere, dar, sa le; 

“monstrat încă odată necesitatea unui corp de debarcare. 
= In “dimineaţa zilei de, 114 Marliesserucişătorul uşor, 
nglez, Amelhyst, încercă un raid: curâjios, înaintând, în 
plină viteză, în. strâmtoarea Dardanele, până în dreptul 
Nagarei, sul protecția unui violent „log, al: întregei llote
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“Anglo-franceze, care lrăgeă atât din interiorul Sir âmtorii, 

cât şi din atară. 
Crucișătorul Amethyst, deşi -a fost losit de mai multe 

ori de obuzele inimice, deşi a avut peste şaizeci. de morţi 
şi răniţi, a pulut să se întoarcă la flotă şi să aducă şti- 
rile cu care fusese însărcinat. Raidul a constatat: a) da- 
garea minelor este suficient lăculă, fiindcă în drumul . 
său nu a avul norocul să se love cască de vreuna; b) tor- 
turile inimice, deşi au suferit mari siricăciuni, louş nu 
au fost reduse la lăcere. 

Acest rezultal a încurajat şi mai mult acţiunea flolei, 
fiindcă teama cea mare eră de minele submarine, iar nu 

„de lunurile Iorturilor. - 
Se proicctă un bombardament mare asupra tuluror 

forturilor, bombardament ce urmă! a se face din interiorul 
“strâmtorii; iar vasele urmând a se apropiă, lreplat-treptal. 
“de: iorturi. până le va reduce complet la tăcere. După 
aceâsin se speră “ea flola să poală trece în Mareu de 
Marmara şi să alace Conslantinopole. Pentru bombârdare : 
se -pregătiră unsprezece cuirasate engleze şi pairu - fran- 
ceze; iar alacul. general fă hotărît. pentru ziua de "18 
„martii. Primele vase care intrară în strâmtoare şi în- 
-cepură lupta au fost: Queen Elisabeth, Inflexible. Aga- 
anemnon, Lord Nelson, Triumph și Prince George, din 
“partea englezilor, şi “Souttren, Gaulois, Charlemagne și 
Bouvel, din partea Irancezilor. 

Această liotă aveă însărcinarea a începe bombardarea 
torturilor:şi a o duce, cu intensitatea cca mai marc, până 
la ora 1.% p, n. And urmau a fi înlocuite de a doua 
“escadră onaliză, compusă din “vasele: Vengence, Albion, 
Îrvesistible, Ocean, Swiltorih şi Majestic, şi cari aveau 
ordin a continuă: lupt a cu :aceeaş intensitale, apropiin- 
du-se şi mai mult de forturi, până seara. A doua, zi, 
trebuiă să se” continue bombardamentul, până la com- 

“ Pleta distrugere “a forturilor. 
Lupla a început în dimineața zilei de 18 Martie şi 

sa contiruat, conform planului, în cele mai bune con- 
 dițiani, până la ora 1.% p. m. Mai toate forturile. bolm- 
bardate iură reduse la tăcere, căci la această. oră. ele nu 
mai răspundeau. In acest Limp, escadra a II-a, începuse 
să între în str âmloare, pentru a înlocui pe celelalte iar 
“aseie cc luplaseră , începur ă a face manevra -de retra- 
sere. Bouvet, care se află cel. mai înaintat, aproape sub 
faaltimile fortului Dardanus, pentru a ieşi din  strâm- 
toare, a înlors! spre coasla asiatică, spre anu „mască 
tirul “vaselor dm mijlocul strâ âmtorii. La ora 1.5 p.m. 

-cl-lovi o mină şi, în mai puţin de trei minulc, se scu- 
-tundă ducând: cu cl la fund peste. şase : sule mârinari 

.
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“spre Xlediierana are. o iuțeală de 1 mile pe oră. Vezi 
- volumul ], pag. 424. . 

„.. “Operațiunile, însă, continuară; prima. escadră se re- 
irăsese, conform planului, a doua îi luase locul. La ora 
2.36 p. m. vasul Irresistible, fiind şi el atins de o altă 
mină, se scutundă:la ora 5.3 p. m.; iar în Ocean, în 
acelcaşi condiţii, la un sfert de oră mai târziu. Aceste 
din urmă două vasc, au pului, însă, să-şi salveze aproape 
întregul cechipagiu, căci scufundarea sa făcut mult mai 
încet ca a lui Bouvet. | 

Rezultatul iforţării, din 16 martie, a. fost o înirân- 
gere pentru îlotele aliate. Trei cuirasate tură înecate, iar 
în privinţa rezultatului bombardării nu se putcă ști nimic 
ce s'a dislrus și nu se pulcă stăpâni nimic din aceea ce 
se distrusese, liindcă trupele de: debarcare, care să puie 
stăpânire pe teren, lipseau.. Pe 

Noui vase veniră să înlocuiască pe acele pierdute. 
Henri IV tu destinat la locul lui Bouvet şi Jaureguiberry 
a spori escadra franceză;.iar vasele London, Qucen şi 
Prince ol Wales, trecură în locul lui Irresistible și Ocean, 
scufundate, şi în locul lui Albion, care fusese destul. de 
grav avariat şi lrebuiă să intre în reparaţii. Flota cu- 
sleză şi flota aliată fu pusă sub comanda vice-amiralului: 
Robeck; escadra franceză rămânând lot sub ordinele lui : 
Gucpralle. , | - 

Operaţiile contra strâmtorilor, cu loală această primă 
înfrângere, nu au fost întrerupte. S'a procedat, însă, cu 
o şi mai minuțioasă cercetare la dragarea minelor, înainte 
de a se mai încercă bombardarea. a 

Timpul rău, furtuni și ploi, cari tocmai în. acest 
limp—echinoxul de primăvară—bânluiesc, de obicciu, în 
aceste regiuni, împiedică flota aliată de a face operaţii 
mai serioase. Repaosul acesta, însă, de partea îlotei, prâ- 
fită Turcilor, cari începură a-şi repară slricăciunile și 
a instală noui baterii mobile, Walungul ţărmurilor, cu 
tunuri aduse din tot imperiul, de unde nu se simţeăi 
absolută nevoie. Aşă, dela Adrianopol, din Bosfor, şi chiar 
dela linia Ceatalgea a fost scos o parte din materialul 
de artilerie şi adus aci. In acelaş limp, trupe de/toate 

- armele afluiau înspre peninsula Galipoli, şi înspre coasta 
asialică, pentru a puleă face faţă .unei eventuale 'debar- 
cări inimice, . 

"La Constantinopol, faţă de amenințările puternice ale 
Îlotei, îngrijorarea -Îu: mare. Intrun- consiliu de -răsboiu, 
ținut sub prezidenţia Sultanului, Sa discutat cestiunea în- 
tăririi şi apărării Constanlinopolului. „Mareşalul Liman 
von. Sanders, sprijinit. de Enver-Paşa, a fost penlru: pă- 
ăsirea Capitalei şi mutarea 'ci în Asia, poate la Brusa. 

,
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Î | | 
Aproape lol consiliul, în cap cu Sultanul, sa.-opus acestei 
păreri, invocând efectul moral deplorabil ce l-ar Face 
asupra luluror olomanilor părăsirea Constanlinopoluliuui. 
„Cesliunea a rămas în suspensie şi secretă, lotuş, a lrans- 
piral, şi publicul a fost foarte iritat contra germanilor. 
Regimentul 52 inf., cu garnizoana în Constarititopole, s'a. 
revolial şi a ucis pe toți instructorii germani. Liniştea, 
însă, s'a restabilit uşor prin împuşcarea şefilor răsvrătiţi 
şi mutarea: regimentului. a DI 

Până la dala de. 28 martie, -flota nu a! mai bom- 
bardal forturile, decât foarte rar şi numai: dacă vasele 
de 'dragat minele erau -bătule de artileria depe 'coastă. 

La 28 martie se începi o_nouă bombardare puter- 
nică, cu vase intrate în strâmloare:şi afară „lin strâm- 
toare. In special, au fost bombardate întărilurile. dela: 
Tehanak şi Rilid-Bahr. Forturile nu. au: riposlal aproape 
deloc. Odală cu această bombardare a întăririlor : din 
Dardanele, flota rusă îşi începi şi ca acţiunea în contra 
întăririlor dela intrarea Bostorului, după-ce presărase 
mine în lungul ieșirii canalului, , - - 

"In ziua de 29 Martie, bombardarea conlinuă cu meeeaș 
intensitate, atât în contra forturilor din Dardanele, cât 
şi în “contra Smirnei.“Aci operă flota-de Indii sub co- 
manda vice-amiralului Peirse. DD Ia 
„Și aceste bombardări, ca și cele precedente; nu au 
avut nici un rezultat practic. Tralative au intervenit între 
comandantul flotei din faţa Smirnei și guvernorul .0ra- 
şului, Khamid bey, cerând acestuia: să predea oraşul fără 
condițiuni, cari lratalive-nu au reuşit. 

Astfel se termină luptele din prima fază, întreprinse 
de [lota aliată în contra strâmtorilor şi în contra Smyrnei. 
N 0 II Ia n : 

Luptele-din faza a I-a. . i , .: 

.- 

Faza a II-a. începe dela. 25 aprilie şi se continuă 
până .azi. Ea constă din..luptele date, pentru “forțarea 
Durdanelelor, de către trupele. de debarcare, în cooperare 

„cu flota. In prima fază, acţiunea. erâ.. dusă. numai de. 
“flotă; în faza a.Il-a, acțiunea principală este dusă de 
corpul. de. debarcare, ajutat de. flotă. . Se 

Intervalul. de .limp cuprins între 29 martie. şi 25 
aprilie este întrebuințal,,de ambii adversari, în pregătiri 
“de toL soiul. Anglo-francezii şi-au organizat, instruit şi 
„transporta. trupele destinate a.face debarcări; Turcii îşi 
au întărit coastele Mării, şi în:special peninsula Galipoli, 
care, Îu' transformată. întrun adevărat labirint, cu multe, 
lucrări de sapă făcute.“ Baterii mobile. tură instalate. în-
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tot lungul sirâmlorii, şi pe coastele gollului Saros; pro- 
iectoare așezate în diferitele punele dominante, pentru 
a pulcă ctecluă debarcări; milraliere aşezate locmui. jos, 
lângă coastă, la punele. probabiie “de debarcare, cari să. 
bată razant supralaţu apei; strâmtoarea [a din nou pre- 
sărală cu mine, iar pe-coastă uşezale luburi de torpile, 
cari să poată lansă lorpilele asupra vaselor ce ar încercă 
să treacă înainte; trupe îură aduse-din tot imperiul, pen- 
tru a iace laţă noului pericol. . ÎN | 

, Dacă pregălirile aliaţilor erau mari şi cât mai com- 
plete, apoi nici acelea ale Turcilor, sub conducerea ener- 
gică şi metodică a'instructorilor şi conducălorilor :ger- 
mani, nu eră mai puţin pulernică. Luptele ce se preve- 
deau că sc vor dă, şi cari reeşeau din aceste preparalive, 
se vedeă că vor fi Ioarle grele şi foarle ucigăloare, altâi 
peniru unii, cât și pentru alţii. 

Forţele turce cari, între 15—20: aprilie, se găseau în 
Europu şi pe coastele Asiei, erau următoarele: E 

- Grupul 1. Div. A şi 6 (corpul. II arm.) la Adrianopol 
şi Rirkilise; IN | ii 

, Grupul 2. Div. 1 şi 2-(corpul 1 arm.), pe malul Bos- 
forului şi Constantinopolului. . .. | 

Div, 16, 21 şi 26 (corpul VI arm.), în regiunea S-nt. 
Ștefano-Cecmedge.. . o e 

Parle 'din div. 19 (corp. III arm.) la S-nt Şletano; 
Grupul! 3.—Div. 5 (corp. II arm.) ; Div. 7 si 19 (corp. 

III arm.). Parte din div. 19 (în rezervă), (corp. III arm). 
In regiunea Saros-Bulair-Galipoli-Sed-el-Bahr. E 
„Pe fărmul asiatic” al Bosforului—Grupul 4. Div..3 
(corp. III -arm.); Div. 13;-141 şi 15, (corp. V arm.). 

_ Pe coastele Mirii, dela Smirna la Dardanele.—Grupul 
5. Div. 11 şi 12 (corp. IV arm,); Div. 10 nou organziatiă. Adică, un tolal de 19 divizii: cu cel puţin 250.000 
oameni, din cari. jumătate, aproximativ, ar fi putut în- 
terveni în peninsula Galipoli, dela primul atac. 
_:. Forţele aliate, cari! se. pregăleau "pentru debarcare in peninsula Galipoli,' erau compuse din: trupe Franceze trupe engleze australiene și: de Noua Zeelanda: iar Rusia 
pregilcă, la Odessa, o armală de 150.000 de “oameni. 

rupele franceze, puse sub, comanda generaluliii -D'A- 
made, sc concentrară” în Bizerte.. La. 13 martie st „corp de 'armală eră gala de a începe operaţii si” et transportat, la început, în Egipt, la. Alexandria Ra at dat 
în bivuae la Ramleh. aa SI instala 
"Trupele engleze, conipuse “diri” îndoaie aai 

din. Noua. Zeelasidă. "se concentrare LISEni tiustalieni E. 
"Sipt FI se organizară sub 'conducerea gencrahitui erele; an ami lon, care avei SI conducerea luluror trupelor
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«e. debareare. La început, aceste forţe er: u organizate 
în. patru divizii. 

Ereclivul tolil al forţelor anglo- franceze, ce urmau a 
luptă, la început, pentru forțarea str âmtorilor, sc ridică 
la cel mult 70—80.000 de oameni, având în sprijin și 
artileria a peste 50 vase de -răsboiu, din cari aproape 
20 cuirasale şi crucișătoare-cuirasate. 

In. ultimele zile cari au precedat debarcarea, între. 10- 
25 aprilie, aclivilatea flotelor. deşi nu a fost aşă mare ca 
inainte, loluş nu a încetat. Aproape în fiecare zi, intrau 
în str: âmloare vase de răsboiu, cari bombardau întări- 
turile de pe coaste şi prolejau vasele de dragal; altele, 
„din goliul de Saros lrăgeau indirect asupra întăririlor, 
atât asupra acelora din, “Bulair, âl şi asupra acelor din i 
lungul strâmtorii. 

"Un mic lorpilor lure, înşelând supr -aveghere a aliaților, 
în timpul nopței. întunecoase, dela. 17 aprilie, ieşi în Ar- 
chipelay şi încercă să alace un transporl de trupe en- 
sleze. Inainte de a reuşi, ă tos luat la. goană de contra- 
iorpiloarele engieze, care îl făcă a se scufundă, lovit. de 
„coasta insulei Chio.: | i, 

In acecaş zi, submarinul englez E-15, încercă a face 
0 recunoaştere în strâmloare; “curentul, însă, îl devie. 
aşă de lare, încât se înnomoli lângă capul, Râlis. Aci, fu 
avariat de propriul echipaj şi bombardat de v asele engleze 
peulru a nu <cădeă în mâinile turcilor. 

Trupele aliate, destinate. operaţiunilor de debarce are, 
:au lost aduse din Egipt şi debarcate mai întâi în insula 
Lenmnios, aşezată chiar la intrarea Dardanelelor, şi care 
împreună. cu 'Lenedos, a. fost aleasă ca bază de operație. 
Aceste două insule, ce aparţineau Turciei, înainte de răs- 
boiul balcanic, 1912-—1913,. fusese ocupate de Greci, în 
timpul acelui răsboiu. şi acuma crau puse, sub stăpânire a 
acestui regat. Englezii „ocupându- -lc, peniru: scopurile lor: 
militare, au făcut “declaraţii oficiale că îndată ce va încelă 
-cauză va încetă şi efectul. Restituirea se va face imediat 
ce. nu se va. mai:simţi nevoie. - 
„Baia, Mudros, din insula -Lemnos, „adăpostea; pe la. 

15—20. Aprilie, peste 100 de vase de.răsboiu .şi de co- 
merţ; destinate unele pentru luptă, altele pentru lrans- 
pertul trupelor. . Zilnic soseau. alte trupe, .cari erau pri- 
mite cu urale de către acelea idejă -sosite. - | 

Punctul, sau puncteie, alese penlru debarcare, erau 
ținule. în cel mai mare “secrel; asemenea: şi ziua începerii 
operaţiunilor. 
„. Ziua de 25 aprilie fă notărită, de comandantul Ssu- 
“prem., pentru începerea. operațiilor 'de debarcare: . 
hu dimineaţa acelei zile, înainte, de-a se: face ziuă,
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crucișătoarele cuirasate, contr alorpiloarele, lorpiloarele ŞI 
submarinele, împreună cu sule de şălupe, se indreptară. 
spre coastele peninsulei Galipoli şi: spre. coaslu asiatică 
(Kum-Kaleh)).: 

Pe acesle vase se allau primele. rupe de debareare 
deslinale a lormă acoperirea. 

Această operaţie, cea mai greu, constă în a debarcă.. 
în loate punctele judicios alese, trupele: destinate a iorimă » 
acoperirea, capul de pod, destinate a ocupă teren, a.goni 
pe inimicul aliat aci, a pregăti terenul şi a formă acope- 
rirea grosului forțelor. ce, trebuiau să urmeze cu'lol ma- 
lerialui de luptă şi de aprovizionare. ai 

Această primă. operație este cea mai greu. şi ale ea 
depinde. se poate :spune, rezultatul” bun sau rău al ex- 
pediţiei. Debarcarea, dela început, în mai multe punele,. 
avit . de- scop a ine atenţia” apărălorului împărțită, ne- 
știind unde se va-dă lovitura principală. | 

Punctele, alese penlru primele :debarcări, au fost şase: 
Kuim- Kaleh, pe coasta asiatică, pentru trupele franceze: 
în patru puncte la capul peninsulei Galipoli (Eski Iissar- 
lick, Secu el Bahr, capul Helles, capul Tekeh) :pentru - 
trupele : engleze; . şi la Nord de capul Pepe, spre Sari: 
Bair, pentru trupele Australiene şi Nou- zec:anileze. 

in tim ce întreaga IloLă anglo- Iranceză, acoperea si. 
băteă loale coastele şi punctele” “de debar care, cu peste 
1000 de tunuri de diterite calibre, trupele, în bărci şi. 
şalupe, se apropiau de coaste. P: urle din ele au. lost Dri-- 
mite cu focuri de puşcă şi de mitr: aliere; unele imbarca- 
țiuni au fost înecate, “toluş,: majoritatea: a. reuşil “a. ile--. 
barcă şi. cu sprijinul arilerici- depe vasele de răsboiu, 
a câștigă leren...lupte crâncene, sângeroase, au. lost date: 
în această: zi; în special la Kum-Kaleh şi la "Sed: el: Bahr, 
căci Tureii.: prin. intoareeri olensive desper ale căulau a. 
ecâşiiiză. (erenul pierdut şi arimeă  peinimie” în” mare: 

In seara zilei de 25 Aprilie. erau dejă debarcaţi cam 
30.000 de aliaţi pe coastele peninsulei Galipoli, în prne- 
teie inclicale, . 

“în dimineaţa -zilei de 26, englezii căulară a îărzi şi 
mai mult locul debarcării şi a goni De Turci din loca- 
ltatea Sed el Bahr, care supără foarte mult luerăsiie. 
Și ODer ațiunile debarce: ării. Un atac de front din cele inui 
îndrăsneie şi mai înverşunate, dale de către rlivizia 29: 
britanică, sub comanda gener: ului Hunter Winston, îi 
făcu stăpâni pe această Poziţie, făcând adevărat! m; ăcel 
pentru trupele turce locale, ca şi în acelea ce veneau în: 
ajutor. Acest succes mărind cu încă 4—5 km. locul de- 
debarcare. asigură complet; trupele ce veneau mereu Să. 
sporească pe luptătorii dejă debare caţi.
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„* „Debarearea corpului Anglo-francez, la vârful penin- 

:sulei Galipoli, executată sub focul puternic al Lurcilor, 

«inapoia: întăriturilor de tot felul, aşezate pe coastele înăl- 

țimilor cari domină capul Helley, va rămâne, în istoria 
acestui răsboiu, unul din faptele cele mai glorioase; prin- 
ire atâtea altele. 

„Printre dispoziţiile luate, pentru debarcare, una a 
fost cea îimai originală şi icea mai eficace. In portul Mallaţ 
sa amenajal un mare vapor ide transport, River Clyde, 

aşă fel ca să poată jucă rolul unui tunel. Sau destăcul . 
despărţilurile interioare şi sa amenajat: aşă fel ca trupele 
să poată circulă,-în voie, dela un cap la altul. Apoi sau 
deschis uşi mari în părţile laterale, cu scări și- cu planşe 
cari să se deschidă şi să. se coboare la voinţă. Pe co- 

vertă se găseau peste 20 tunuri de 75, şi mai mulle mi- 
iraliere. ” îi | îi 

Această imensă cazarmă, a fost pornilă, cu loală vi- 

teza, spre țărm. Vaporul intră adânc. în nisipul plajei 

şi, în timp ec tunurile şi milralierele mălurau coasta “mării, 

«eodată se deschiil toate porţile croite în ilancurile vapo- 
xului, și scările şi planşele se coboară în mod mecanic; 
iar din interiorul vasului, încep a eşi sute «de infanteriști, 
cari “se reped direct pe usca: şi începură lupta, ajutaţi 

. şi de artilerie, contra 'Lurcilor, cari au_ lost cu lolul zăpă- 
ciți de un asemenca atac. Trăsuri, tunuri, chesoanc, trupe, - 
treceau acuma prin acest vapor, care le serveă drepl un 
mare tunel. a a 

„Acest dispozitiv ingenios a dat și mai dă încă foarte 
multe servicii aliaţilor şi merită să tie, lrecul în istoric, 

cel puţin tot 'aşă ca şi povestea celebrului col. :Lroian, 
care a ilustrat coasta mării, din faţa acesteia”. : 

__ “Trupele franceze ce au debareat.la Num-Kaleh, în 
număr de aproximativ 1.000 oameni, avă să lupte. tot 
aşi de greu ca şi” englezii. Primele. bărci “de debarcare, 
au fost primite: de focul a peste 30 mitraliere; câtovă 

bărci au fost înecate; restul, însă, a: putut deburcă şi, 

luplând fără întrerupere în lot cursul zilei de 25 şi 2 
aprilie, au înainlal câţivă klm. şi au alras asupra lo 

torţe însemnate inimizce. Palru: atacuri inimice,- cu torţe 

mult superioare. au fost respinse cu pierderi mari:- Se 
socoteă cam la 15.000 de turci, forțele îndreplate în conira 
lor” în: sfârşitul zilei de 26 aprilie. Cum, în planul co- 

vuandamentului general, acţiunea înspre Kum-kaleh ire- 

buiă să fie numai 0 diversiune, şi cum scopul Propus 

Tu dlins, acest “detaşament-primi ordin si se veîmbarce, 

ceeace şi făci în .noaplea de.26—27, după cea cauzat 

turcilor pierderi de peste 2.000 morți -şi răniţi, şi a-
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Țroape 600 prizonieri. "Toi corpul francez. fă Jebareat 
apoi în peninsula Galipoli, la dreapla Englezilor, la Sed- 
EI-Bahr. 

Australienii și Noua-zeelandezii au debare at la Nord 
de capul Tepc şi se îndreplară spre înălțimile Sari-Bair, 
ale căror pante inferioare. au îosi ocupate de ei chiar în 
cursul primei zile. In cursul zilei de. 26 aprilie ei con- 
tinuară a câștigă leren, întărindu-se la fiecare pas pe 
terenul cucerit. In ziua de 27 aprilie, Lureii îndreptară 
un atac puternic în contra Australienilor şi Nou-zeelan- 
dezilor, cu forţe ce depășeau o divizie. Lupta a fost ex- - 
trem de vic şi de sângeroasă. Turcii au lost respinși 
cu mari pierderi şi Australienii câștigară iarăș teren. 

o limpul debare: rilor, ilola lurcă încercă a sc opune, 
însă, numai singura "ap ariţie a lui Queen Elisabeth, 
făcii să sc relragă în cea mai mare grabă. In acest liiap, 
un mare transport «dle trupe turce, de 8.000 tone, îă zărit 
la înălţimea. localităţii Maidos. Din trei obuze mari, ale 
lui Queen Elisabeth, a fost alins şi înecat împreună cu 
trupele cc se aflau pe el. 

Intre 28 aprilie şi + mai, luptele conlinuară, apro ape 
fără încelare, duse ziua de” către aliați, pentru. a mai 
câştigă lercn, şi noaptea «de către Turci, pentr ua reci âștigă 
aceea ce au pierdut ziua. 

In special, lupta din noaptea de 1—2 maiu, a fost, 
în -această perioadă. foarte sângeroasă. Ială cum o “des- 
crie Robert Vaucher, un martor ocular: 

„Deodată, către ora 10 seara, împuşcăturile” reîncep 
din ce în ce mai zgomoloase. La miezul nopţii, tot fron- 
tul dela Mare la strâmtoare este în foc. Inimicul atâcă 
cu înverșunare şi cu forţe considerabile, în rânduri 'strânse 
cu intenjiunea clară de a aruncă în mare pe inimic. Nu- 
meroase milraliere lurco-germane fac un zgomot infernal. 
Trupele turce ce alacă sunt socotite, aproximativ, la. 60 
mii de oameni; ci atacară la început aripa .dreaplă a 
aliaților, apoi stângă şi termină -printrun "atac. central 
dus cu loală înverșunare a posibilă. Toale atacurile tură 
respinse. 

Noaptea: eră- întunecoasă. Senegalezii, zuavii, legiunea 
slrăină, rezistară la început cu curaj, deși erau numai. 20 
mii. Lupta cră, însă,-prea ncegală și, 'ăzând că inimicul .. 
vine. valuri după v aluri, fără încetare e, spre ei, și. cu loate 
pierderile ce li se: făceau, începură a slăbi. V asele de răs- 
boiu nu pot să-i ajule “cu nimic, liniile fiind foarie apro- 
piale unele de altele și fiind noaple; arlileria de câmp: e 
puţin numeroasă, căci nu se avusese limp suficient -să 
se aducă mai multe; Situaţia eră toarle crilică; dacă, se
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cedă aceslui alac înverşunat, erau aruncaţi în Mare. Tre- 
buie a se înainlă, cu orice preţ, nu numai a rezistă. 

| Generalul Vandenberg, comandantul brigadei de A- 
irica, vine pe jos, cu un: baston în mână, în fața zua- 
vilor SL legiunii sirăine, şi le strigă: „Inainte, la asalt, 
trăiască Franţa!”. e 

. Eloneiii repelă: - „Trăiască Franţa”! Comandanții de 
batalioane strigă: Inainte” . Trupele sunt-electrizate. Dela 
un cap la altul al "liniilor, dela coloniali la Senegalezi, se 
strigă de toţi: Inainte”. Generalul cade rănil. In mijlocul 
nopţii, şi al bătăliei, se ridică deodată un strigăt îngro= 
ziloi, care răsună adânc în noaple, până departe: Să 
-ăshunăm pe generalul nostru”. 

“Cu loţii se “reped orbi la asalt. Air alicrile inimice îşi 
iuțesc lragerea, focul. este internal; dar nimic nu poale. 
opri vijelia -căzbunării, a mâniei şi a desperării. Sene- 
galezii îşi aruncă armele şi îşi păstr ază numai baionelele 
şi faimoasele lor cuțite: mari: „coupe-coupe”.: In 'o clipă 
cu toţii sunt în liniile inimice; capetele turcilor zboară 
din_câle o lovitură; ci cad cu sutele, -cu miile. Legiunea, 
Zuavii,- se întrec în bravură cu Sehnegalezii; “dar, şi la 
aliaţi pierderile sunt mari, Ştii cad, oamenii cad, solurile 

„se 'umplă cu noui sosiți. Sergenţii comandă batalioanele, 
un caporal conduce legiunea. “Fiecare soldal este un. erou! | 

: * “lureii sun „învinşi şi: se retrag. Ziua, în sstârşil, se 
face. Soarele apărând roşialic; luminează terenul slâncos 
şi - frământat, în are lranşeele inimice sunt înecale în 
sânge şi acoperile cu mii de cadavre. 

“In sfârşil soseşte artileria: ca sfârşi opera iînfan- 
terici. Tunul faimos de 75, bubuind, deschide largi dru- 
muri în rândurile. fugarilor”. : 
„A doua zi, Turcii încercară un nou 'alac în contra 
frontului îr ancez, “care avii: acelaş rezultat. 

| “Până la 6 mai, sosind aliaților mari ajuloare: şi mu- 
nițiuni în cantităţi considerabile, au lual ofensiva pe toată 
linia, pentru” a câştigă: nou leren şi a lărgi şi mai mult 
Jocul ocupat. Obiectivele acestei ofensive erau: localitatea 
Rrithia. pentru frontul englez şi valea râului 'Kâreves, 
penlru frontul francez. 
| Olensiv a, deşi a mers foarle greu, Loluş, in zilele 
de 6 şi 7 maiu, a câştigal ceva teren, iar în ziua de 8 
a pronunţat un atac puternice pentru a ocupă um bot de 
deal care domină între caga regiune aşezală între strâm- 
loarea Dardanele şi ri iuşorul ce curge prin mijlocul pe- 
ninsulei. Două linii de tranşee şi o. redută în rârlul po- 
zițiunii, au fosL ocupate de aliaţi în aceste luple, ce au 
durat. 1 zile, aproape fără întrerupere, cu tot focul pu- 
ternic al artileriei inimice, așezale pe înălțimea Achi- 
Baba (cola 222) Să je
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“Această înălțime, "Turcii au transformat-o în un ade- 

rărat sistem de întărituri, redule, baterii şi. lranşee legale 

sau numai susținându-se unele cu altele. Artileria lor, 

de .aci, poale trage alâl asupra vaselor. ce ar înaintă în 

" Swrâmtoare, cât: şi asupra trupelor ce ar înainlă în pe- 

ninsulă. o 

“Odată cu aceste înaintări, a alacat şi armata. Auslra- 

liană şi Neo-zeelandeză, câștigând şi ca noui poziţiuni. 

La 14 Mai, soseşte generalul Gourand, noul coman- 

.dant al forţelor franceze, înlocuind pe IP Awmade, chemat 

în altă funcţie. e o i 

In acelaş. timp, escadra.franceză este. sporilă cu noui 

unităţi, şi trecă sub. comanda, vice-amiralului -Nicol, în 

timp ce Gudpratte păstră comanda numai a diviziei “a 

2-a din. escadră. | , | 

“In noaptea: de 18—19.Mai -şi în dimineaţa zilei de 

19 Mai, Turcii, în număr de peste 20.000, conduşi «le 

însuş Liman von Sanders, atacară .poziţiunile Australic- 

nilor. “Turcii, cu trupele. sosite de cu rând, din cele imai 

alese din corpurile curopene, îmbrăcate în albastru-des- 

chis, în loc de khaki,-alacară cu 0 înverşunare fără 

scamăn.. Coloanele înaintau la atac, în rânduri strânse 

_şi în strigăte şi urlete sălbatice. Australienii, însă, res- 

pinseră loale atacurile .cu deosebilă, bravură, iar când 

'Pureii se retraseră, au lăsat pe un leren, de o: suprafaţă 

«am :de 3 :hectare, peste 2.000; morți și canr 5.000 grav 

răniţi. Me a 

Dacă luptele pe uscat, cu toală greulalea înaintării, 

se: afirmau zilnic, prin câştiguri, apoi nu se poale spune 

loL aşă despre acelea pe apă. Așă, în moaplea de 12—13 

"Mai, cuirasatul englez Goliath a fost torpilat de. un con- 

tratorpilor lure pe când eră ocupat cu protejarea Îlan- 

cului drept al. trupelor franceze în interiorul strâmtorii. 

Au fost-scăpaţi--numai -20-ofiţeri - şi —160-trupă; înecaţi 

-au fost peste 500. : | Ni . 

In ziua de 25 Mai, un submarin german a torpilat 

“ cuirasatul englez Triumph; iar în ziua de 27 Mai, acelaş 

submarin torpilează şi scufundă cuirasalul Majestic. 

Un martor ocular povestește: „Intre 12 şi 13 ore, 

25 mai, vasul ce ducea un balon captiv, pentru a fi 

înălțat la Gaba 'Pep6, mai multe vase de transport şi un 

cuirasat reveniră, cu toată viteza, în rada insulei vecine. 

Cuirasatul englez semnată ceva vasului amiral, apoi plecă 

însoţit de' mai multe 'contralorpiloare cu mare viteză... din 

nou, spre Peninsulă. Aveam inrpresia' că se petreceă cevă 

neobişnuit. Către .ora 1d'/, în adevăr, se văză sosind un 

vas dragă, încărca cu marinari englezi, pe jumătate îm- 

brăcaţi şi alţii înveliţi în mari drapele sau în pânze, şi
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cari strigau ura când treceau pe dinaintea vaselor. Aceștia 
erau .supraviețuitorii cuirasatului Triumph, care a îost 
sculundat către ora 13, lovit de-o lorpilă a unui sub- 
marin german, a cărui prezenţă în strâmtoare cră sem- 
nalată cu trei zile înainte. Triumph s'a scufundat în două 
ore şi n'a pierdut decât doisprezece oameni. 3 
„Trebuie, deci, o pază mai serioasă. Intre orele 16 

şi 17!/, loale cuirasatele ancorate în apropierea penin- 
sulei, ridicară ancorele şi se risipiră, în noapte, în toate 
direcțiunile”. , 

„La 27 mai, la ora 6.3, echipagiul cuirasatului fran- 
cez -de gardă, văzu o 'coadă enormă.rdle apă şi de fum 
înălțându-se dinspre. cuirasatul englez „Majestic”, ancorat 
lângă Teke. 'Totodală se văz cum vasul lovit începu să 
se clatine şi să se încline mult spre babord. Echipajul, 
din cauza înclinării brusce şi prea mari a vasului, alunecă 
în Mare, de unde sunt adunaţi de-şalupe, drage şi contra= 
lorpiloare.. La ora 6. vasul se răstoarnă cu carena în 

“sus. In şaple minute totul eră sfârşit”. | E 
Acest nou incident este comunicat îndată amiralului 

șel, care ordonă ca toate năvile să intre în portul Mu- 
dros, unde se vor luă noui măsuri de pază contra sub- 
marinelor”. Ă 

Submarinul care a făcut această lovilură, este unul 
din nouile submersibile, de mare tonaj — 1.000—1.200 
lone — cu o mare rază de acţiune, 'socolilă peste 3.000 - 
mile. Acest submersibil, plecând din un port din Ger- 
mania — dela Hamburg la Constantinopole sunt 3.458 
mile — se: crede că s'a aprovizionat în drum la Corogne 
şi după un drum de aproape o lună, a ajuns la desti- 
nație şi a dat această lovitură, care a zăpăcit, pentru un moment, întreaga flotă alială din faţa 'Dardanelelor. 
„In acelaş timp,:um submarin engicz, E. 11, a reuşit să intre în Marea de Marmara şi să înainteze până la Constantinopole. Aci a înecat mai mulle vase mici şi a avariat un mare vas de lransport „Stambul”, care, pentru a nu se scuiuudă, Sa înnisipat la coastă. Apariţia acestui submarin la porţile Constanlinopolului a produs o foarte mare emoție în” poprtaţie” şi în- guvernul ture. 'Transpor- Lurile de trupe pe apă au fost oprite şi Sau luat măsuri serioase de pază. Fotuș, se pare că sunt mai multe sub- marine engleze în Mârea de Marmara și cari probabil ă au găsil o bază de aprovizionare în vreo insulă lo- ală; căci sunt alâlea săplămâni de: când acționează în 

loale direcțiunile ŞI” nu “pot fi: prinse. Unul din “ele a bombardat fabrica de pulbere de lângă Constanlinopole: altul a scufundat cuirasatul: Barbarosa; allul un tren cu 
3 N o fps
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trupe şi cu muniţii-ce vencă dinspre Constantinopole. 

Flota turcă sa ascuns în Cornul de Aur şi în. Bostor. 

-Deşi aliaţii nu au progresat prea mult, toluş, succesele: 

obținute sunt mulţumiloare. Pierderile cauzate Turcilor 

se ridică la peste 70.000—80.000 oameni, din cari cel 
puţin 30.000 de morţi. Mulțumită, însă, faptului că ar- 

mata 1-a şi a 2-a turcă— Constantinopole şi Adrianopole— 

erau disponibile, "Turcii au pulut să-şi completeze mai 
repede pierderile decât aliaţii. Si 

In luptele ce au urmat până la 1 Iulie, francezii 

au pulut pune stăpânire pe tot terenul dominant al văci 

râului K6reves; iar englezii sau apropiat foarle mult pe 
înălțimile dela Rrithia. 

In zilele de 16, 17 şi în nouplea de 17—18 Iunie, 

lupte sângeroase au avut loc, cari au permis englezilor” 

să mai înainteze încă cu 900 m. linia lor spre înălțimile 
dela Rrithia. 

In una din aceste lupte, Generalul Gourand, coman- 
dantul trupelor franceze, a fost grav rănit, pe când mer- 
gcă să vizileze răniții, cari soseau la ambulanţa dela Sed- 
el-Bahr. Ambele picioare. i-au fost ruple şi braţul drept 
făcut ţândări. Pe vasul Tehad, care-l ducea în țară, i 
s'a ampulat de urgenţă braţul. [ 

Generalul Baiiloud, fostul comandant al corpului 20, 
a luat provizoriu comanda corpului expediționar, - 

Luptele cari sau dat până la sfârşitul lunci iunie şi 
începutul lunci iulie, au avut de obiectiv înălțimile dela: 
Krithia. Această înălţime sc află sub tirul artilerici aliate, 
are a bătut-o, numai în ziua de 21 Iunie, cu peste 20 
mii de obuze. - SI E 

La 5 iulie, Turcii încercară şi ci o mare ofensivă, 
sprijinită de artileria de pe „coasta asiatică, de accea a 
unui cuirasat, şi de câteva avioane. Rezullalul a fost un 
insucces complet. o 

* 
.X Y 

Siluaţia din prima jumătate a lunci iulie, se.pre- 
zinlă cu oarecare avanlaje de partea aliaților, fără a 
fi obţinut, însă, în aproape palru luni, un succes decisiv. 
Forţele aduse de aliaţi nu sunt suliciente, căci aci au 
adus “Turcii aproape majorilalea forţelor. lor cele mai 
bune, şi se poate spune că în ziua când aliaţii vor. puleă 
stărâmă rezistența 'Turcilor în Dardanele şi flola aliată 

se va prezentă la porţile Constantinopolului, acest im- 

periu se va. pribuşi.: , | | 
, Pentru un moment, atât aliaţii, cât. şi Tureii, fac. mari. 
pregătiri pentru luptele viitoare. Aliaţii au ocupat și insula
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Mitilene, din faţa Smyrnei, pentru a le sluji ca bază de 
operaţii. Forțe mari, cari se apreciază la peste 100.000 
de oameni, anglo- -franceze, sunt pe drum în această parle. 
Unde vor debureă? Secret. [ste posibil ca să înceapă 
operațiile prin atacarea Smirnei şi apoi, ridice ându-se în : 
lungul coastei, să alace Daurdanelele, pe coasla Asialică; 
este, răş,. posibil să klebaree în goltul Saros, să ocupe 
“sălul "Bulat şi să taie cu lolul. comunicaţia trupelor 'din 
peninsulă, cit restul ţării. In acesL:limp, submarinele en- 
gleze să interzică orice. transport. pe e Marea de Marmar 

In. orice caz, luplele vor [i crâncene şi se poata 
vedeă, ce ar. îi putul: face Turcii, dacă altădală ar îi 
fost. conduşi cum. sunt azi. 

N 

Observaţii. şi învăţăminte. 

Î. Se demonstrează încă odată că. lunul nu va puteă 
niciodată stăpâni terenul, ci numai cel mult a distruge 
oarecari apărări şi răsturnă obstacole, şi aceasta numai 
în parte, pentru ca infanteria să poală înaintă mai uşor. 

Numai singură inlanleria, ajulatlă de celelalle arme, 
esle în stare a Stăpâni terenul. 

" Prima încercare de a forță trecerea Dardaneletor, ba- 
zându-se numai pe puterea lunului vaselor. de ăsboiu, 
a dus.la un rezultat cu totul negativ pentru aliaţi. 

2. După această încercare nenorocită, s'a recurs la, tru- 
pele de debareare.- - 

Este un proverb românesc: „pisica cu clopolci, 
nu prinde soareci”. i 

Aliaţii, în operaţiile lor contr: a stri âmtorilor, Sau pur lat 
întoemai ca pisica cu clop oței. După ce au văzul că nu 

„Pot lrece prin strâmlori numai cu acțiunea lunului flotei, 
au recurs la armata“ de uscal. Zgomotul, însă, . ăspândil 
în această cestiune, a fost aşă de mare, iar timpul până 
la debarcare. atât: de lung—între primele încercări de for- 
țarea trecerilor şi primele debarcări, 18 martie—25 aprilie, 
aproape: o lună jumălale—încâl a dal limp 'Turcilor să 
se întărească şi să-şi aducă forţe din lol imperiul, pentru 
a lace falii pericolului. 

“Dacă primele încercări de forțarea sir: âmlorilor, ă- 
cule la 18 Martie, sar fi făcul în legăturăcu ui Cop 
«e debarcare de cel mult 50—60.000 de oameni, irans- 
porlaţi. în cel mai mare: scerel, desigur că operația ar „îi 
reuşit dela. primele lovituri. 

Napoleon, în 1600, creiază o armată — armala. de 
rezerv — fără şlirea Europei, şi cade ca un trăsnet, 
pesle Api în spatele armatei austri ace. |
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“Secretul în operaţii, este cea dintâi condiţie de succes. 

„3. Turcii Sau arătat ca foarte buni soldaţi, ' oricât 

ar fi de rău instruiți sau de echipați, dacă sunt: bărbă- 

teşte conduşi. Sub intluienţa conducătorilor gerinani, ar- 

mata “Turcă sa lranstormat. Dacă în 1911—1912, în icontra 

Bulgarilor şi Sârbilor, ar Li avul acecaş: conducători. de 

azi, desigur că ar fi lrebuil să înlindem..o. mână. de.a- 

jutori prietenilor;: Bulgari, cari ar. Îi. lost împinşi până. 

la Dunăre. | i 
Numai în armata a S-a turcă, se allă câtevă..mii de 

otițeri, subofițeri, soldaţi şi specialişti sermani. "Poate. ba- 

Leriile şi. loți: comandanții dela batalioane în sus, sunt 

Germani. O parte din presa olomană—câle odală—ăre 

ieşiri contra conducătorilor, cari împing lrupele turce, 

fără milă, la atac. Sa A | 
4. Din ştirile transpirale, se crede că muniţiile lurce 

sunl spre sfârşit. De aceea, luptele se dau “mai ales cu 

baionetele şi de aceea pierderile lor sunt aşă de mari. 

Presiuni politice sunt făcule asupra României de către 

Austro-Germani ca să se lase liber transilul muniţiunilor. 

Credem că nu se va permile acest lueru, care ar îi, şi 

în contra interesului vilal al țării noastre. In susținerea 

punctului nostru de vedere; avem şi art. 2 din convenţia 

dela Haga, din 1907, :care zice: „Este: interzis belige- - 

-anţilor de a trece pe leritoriul unei puleri neutre, trupe 

sau convoiuri cu muniţiuni sau aprovizionamente”. Ca 

şi articolul: 10, care zice: „Nu poale li considerat ca 

act ostil.:laptul că o -putere neutră respinge, chiar-cu 

forţa, orice încercare sar face de atingere a neutralității 

sale”, a : 
5. Operaţiile de debarcare în peninsula Galipoli a 

trupelor aliate, în faţa trupelor turcești, deşi nu a dai 

prea mari rezultate, lotuş, poate [i socotilă ca un succes 

mare, întrucât asemenea operaţii sunt foarte grele. | 

G. Din totalul operaţiilor executate până acuma, sar 
puleă spune: A 

Cu privire lu Turci: Au fost, şi poate mai sun încă, 
în stare să se apere; dar se găsesc în imposibilitate de 

a respinge pe alacalor, precum ar dlori-o şi ar av ă În- 

teres aliata lor, Germania. - 
Cu privire lu alați: Imensa superiorilale a male- 

rialului de luptă al aliaţilor, care le-a permis, nu numai 

să menţină poziţiile câştigate, ci să-şi- înainteze, încel, dar 

sigur, precum şi posibililatea ce au de au spori încă ne- 

ontenil acest material, ca şi etecliv, ne duce, tără şo- 

ăire, la afirmaţiunea că în curând acţiunea: lor_va îi 

încununată de succes; iar imperiul Turc se va prăbuşi 

la picioarele lor. |
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„7. Sunt: svonuri că atât Ruşii, prin Marea Neagră, 
și Ilalienii prin Dardanele; vor coneură cu lrupe de de- 
barcare la alacul” slrâmtlorilor. ee 

8.. După ce primele vase au lost scufundate prin 
mine, şi apoi acelea prin submarine, s'au lual așă măsuri 
„de siguranță încât se speră că pierderile vor Îi reduse la 
minimum posibil. Se crede că înainte de a îi suieril a- 
-ceste lovituri, flola aliată nu ar îi luai prea suficienie 
„măsuri de siguranţă. ie 

- Este o neglijenţă pe care au plălil-o destul de du- 
reros; le-a servit, însă, drept lecţie. 

E V. OPERAȚIUNILE IN SERBIA 

După . vicloria . Serbiei dela - Rudnic și alunga-. 
vea armalelor austriace. de pe ieritoriul sârbesc, nu. în 
mai. avut loc nici-o operaţiune militară de seamă, pe 
teatrul Austro-Sârb, atlară de bombardări intermitente în- 

“itre 'Techia-Orşova; schimburi de focuri pe frontiera du- 
năreană, între diferite grupe, precum și -recunoașteri de 
„aeroplane deoparte și «le alta. . 

In Februarie, sau lansat în presa europeană şliri 
„despre concentrarea a 500.000 austro-germani în Banal 
pentru a luă ofensiva contra . Sârbilor, însă, versiuuncu 
nu Sa adeverit. Pare că aceste ştiri au fost lansate in- 
tenționat, pentru a mască concentrările din Nord-Estul 
Transilvaniei și concentrarea de 80.000 germani în Banal. 

__ In realitate, resturile trupelor austro-ungare ce. lup- 
tase în Serbia, înlările cu corpul XIV din “Tirol şi tru- 
pele germane, cel mult 300.000 oameni, se găseau: 0 grupă 
în Bosnia de Nord şi Sirmia. și altă. grupă în. Banat. 
Această concentrare în două grupe, nu corespundea nici 

“unei intenţii de: ofensivă în Serbia, nici de 'defensivă contra 
Serbici, ci mai mult un fel de prevedere pentru cazul 
-când România şi-ar fi schimbat atiludinea. în. conlra 
„Austro-Germanilor. Ş Si SE : 
NA Sârbii, în tot acest limp, îşi complelează armata şi 
ii întrețin iînstrucţia. şi spirilul răsboinie. e 

| Pentru completarea ctectivelor, au adus contingeniul 
„cel nou şi au strâns condi;iunile recrutării luluror oame- 
hilor dela. vatră, astiel încât, astăzi au atins cifra: de 250 
mii cameni bine organizaţi, echipați şi iistruiţi. Depozitele 
«de. materiale, echipament: și subzistenţe s'au completat, 

; astfel încât armata sârbă este în stare să ducă o nouă 
„companie; cu sorți -de izbândă, ce
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Mijloacele financiare au fost mult înlesnile de în- 

prumulul de 90 milioane, acordat de E rancezi; Împru- 

mutul de 150 milioane, acorda de puterile aliale şi de 

mari ofrande. de material de răsboiu făcute de :puterile 

aliate, şi mai ales de Rusia. 
Deşi veniturile Statului au scăzul, în 1915, lotuș, graţie 

ajutoarelor exterioare, precuni şi graţie organizării eco- 

nomice a gospodăriei fiecărui sârb în .parte,. starea eco- 

nomică, în general, se prezintă în condițiuni bune. 

Populaţia sârbă este formată aproape din mici pro- 

prietari (1—8 hectare de lamilie). Femeile, copiii şi cei 

-ămaşi la velre au lucrat pământurile lor şi ale celor 

lipsiţi de braţe, astiel încât nu se simte nici un tel de 

lipsă. a - a 

Fiecare familie are vite pentru hrană și pentru muncă, 

eu toate că majorilatea trenurilor şi.convoiurilor armatei 

au tost înhămalte.cu vite cornute. Această stare economică 

a contribuit mult ca femeile sârbe să fie dezvollale, iar 

bărbaţii robuşti şi lari. - A 
Cu toate acestea, din cauza răsboaiclor continue din 

1912—1915, populaţia. şi armata sârbă a fost bântuită 

continuu de boale:. Mai ales în iarna anului 1915, până 
acuma, în Maiu, au fost bântuiţi de tifosui exantematic, 

[SI 

febra litoidă, variola şi vărsatul negru, .dezinteria, dilteria 
şi chiar cazuri de holeră “pe ici: colea. S'a.simţil mult 
lipsa medicilor, din cauza pierderilor. suferite în răsboiu 
și cu ocaziunea' lilosului exantematic. o 

De asemeni, sa simţit şi lipsa de materiale sanilare.. 
In ultimul 'limp, sa trimes Serbiei, de către Rusia, Sta- 
tele-Unile şi Anglia, mari cantităţi de materiale sanitare. 

In ultimul limp, au primit și 10 aeroplane Îranceze;: 
cu personal şi material francez, în afară de . cantităţi: 
mari de armament şi muniţiuni. .. a 

Evenimente politice externe. 
RI d “ - 

„ Dacă Serbia nu a mai fost neliniştilă. de armatele 
:austro-germane,. în. perioada dela 1. Februarie la -1 .lulie 
1915, însă, a avut multe zdruncinări și ameninţări din 
cauza pretențiunilor Bulgariei: asupra Macedoniei și din, 
cauza. aliludinci. dușmănoase a Albanezilor. - 

In cursul lunci Februarie, bande puternice albaneze 
„au trecut pe teritoriul sârbesc, în districtele Prizrend şi 
Ohrida: Albanezii pietind 'că prin pacea 'delă București 

“Sa dat Serbiei şi Muntenegrului sangiacul Novi-Bazar şi 
Macedonia, iar oraşele Mitrovilza, Ipek, Djakova, Prizrend 
şi Dibra sunt pur albaneze. - i
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i Populaţiunea din Albania liberă ă,. urând de moarte 

pe sârbi, au întreținul ace castă” ură prin refugiații albanezi 

în teritoriile ocupate de sârbi-şi muntenegreni şi prin u- 

- mintirea învaziunei recente sârbe şi muntenegrene, spre 

Durazzo şi Scutari, prin represiunile ;sângerouse exer- 

cilate de armatele sârbe și leama ce au albanezii de a. 

ădeă sub stăpânirea sârbilor. 
- Această .ură a fost întreţinută într'o largă măsură 

“de inslig gațiunile “interesale ale Ausiro- nsariei Şi prin 

starea haotică” ce domneşte în :Albania liberă; -care a dat 

druri: “liber instinctelor sălbatice şi vesenlinenlelor. po- 

pulaţiunii de lângă frontierele sârho- muntenegrene. 
Consecința acestei stări de lucruri [i nenum: aralele 

„alacuri ale frontierei sârbe și înuntenegiene, penlru a 
jetui. De aceea, “Serbia şi Muntenegrul, “au -ost: nevoile . 
să menţic, după pacea idela Bucureşti, cordoane militare 
pulernice de-alungul frontierei spre Albania. In momen- 
tul declarării răshoiului Austro- -Sârb, 10 batalioane, cu 
un regiment de artilerie de munte, afară de grăniceri, erau 
dislocate de sârbi pe frontiera albaneză. E 

In cursul primei perioade a răsboiului austro-sârb,, 
adică până la a iloua ofensivă austriacă în Serbia, lor- 
țele. sârbești, pe frontiera Albaniei, au fost  menţinule, 
acolo; dela această dată, şi mai ales pe timpul retragerii 
armaielor sârbe pe Kolubar: L-LYS şi apoi pe hudnic. 
Sârbii au fost nevoiţi de'a ridică mai loale trupele din. 
Macedonia şi sandgiacul de Sud. Din fericire pentru 'ei, 
la această perioadă, nu au fost neliniştiţi de atacurile ban-. 
delor albaneze (mai tari), iar în interiorul regalului ul 
preîntimpinat revolta, prin măsuri severe şi: judicioase, 
asttel: 

1. Sau distribui! arme s(vechi) populaţiunii sârbe şi 
Sa interzis, în mod absolul, păstrarea sau purlarea! de: 
arme ide foc populaţiunilor albaneze și bulgare. Cine eră 
prins că poartă, sau. păstrează arme de foc, eră împuşcal,. 
tără multe tormalităţi. 

2. Sau înmulţit posturile de pază şi patrulele pe 
ăile «le comunicaţie ce traversau regiuni ostile; astiel, 
pe drumul Mitrovitza-lpek, în: defileul Lustr: la . Vest 
de Mitrovitza, pe o distanţă de -£ ku, se isca 30 .pos- 
Luri fixe de câte 3 oameni Uniliţieni armaţi, având cabine-. 
adăposturi improvizale) şi două patrule ălări, la. in-: 
lrareu şi eşirea-aletiteutui, = ae 

3. Sa reglementat circulația pe. şosele! şi între sate, 
oricine voeşte să plece dintr'un sal. pe câmp sau a au 
alt sat, Lr cbuie să ceară un bilet de liberă circulaţie, fără 
care este imediat arestat; noaplea - circulaţia este Site 
nu se liberează bilele. de liberă circulație. ] la prea. mulţi
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albanezi ori. bulgari, deodată,..și. în totdeauna elementele 

sârbe armate sunt mai numeroase pe.diverse drumuri. 

4. Sa luat, pentru transporturi şi .rechiziţii în inle-. 

riorul. Serbiei, mare parte din populaţia . “alidă albaneză, 

sau bulgară, pentru a goli. regiunea. respeelivă. de, ele- 

mentele periculoase. Aa aaa Ma 
Graţie acestor măsuri, aplicate cu ullima energic, | 

general -Daman . Popovici, Comandantul militar al nouilor 

ieritorii sârbe, a. reușit să menţină liniștea și. ordinea în. 

Macedonia. | | | 

Măsurile contra bandelor-din afară a. regatului sunt 

de asemenea 'severe. Generalul Popovici a dat ordine să - 

nu i se aducă prizonieri. aparţinând bandelor bulgare 

sau albaneze, toți aceştia sunt împuşcaţi. 

“Atacul bandelor: albaneze şi "respingerea. lor.. 

_ -După respingerea - austriacilor 'din Serbia, Sârbii au 

întărit cu câtevă unităţi de al.3-lea ban '(aduse dela -Nord)," 
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"La 31 lânuarie, 3 bande albaneze importante (1.500 

4 16



240 
  

„ oameni), armale cu puşti, dar fără lumuri, trecură Iron-. 

tiera sârbă, în districtul Prizrend și ocupară localităţile:. 

Jar, :Duri, Dervent şi Sainovici. SI Ie 

La. 1 Februarie, o bandă de vreo 500 oameni lrecii: 

frontiera, în, districtul Ohrida, şi ocupă Raica şi muntele 

Cata Sauni, pe malul vestic al lacului Ohrida. . 

"Trupele sârbești, adunate în grabă la Prizrend şi 

Ohrida, atacă, la 1 și 2. Februarie, bandele şi la 3 [c- 

bruarie le respinge dincolo de frontieră... . : 

Atacul bandelor Turco-Bulgare. 

Pe la mijlocul lunci Martie, comitagii lurco-bulgari, 

au încercat un alac în Valea Vardarului, din nouile teri- 
torii 'sârbeșli, în scopul de a distruge podul de. peste Var-. 
dar şi gara Slrumiţa, pentru a întrerupe astiel comu- 
nicaţia Serbici cu Salonicul și, deci, de: a împiedică apro- 
vizionarea armatei sârbe. a - 

In dimineaţa zilei de. 20 Martie, la ora 3, o bandă 
de peste 1.500 oameni, majoritatea lurci, armaţi cu puşti, 
fără mitraliere şi fără lunuri, atacă postul sârb dela. 
gara Slrumiţa, după ce surprinsese şi măcelărise câleva 
posturi de grăniceri din regiunea Plaus. -. 

Ia aeccaş oră, o aliă bandă, de acecaş forță şi com- 
poziţiune, alacă postul de graniță din salul Valandovo, 
omori o parte din cl și respinse restul spre Mirovce. 

Atacul gărei și podului Strumiţa se produse prin 
surprindere şi cu mare violenţă; banda ocupă înălţimea 
ce domină la 200 m. distanţă, podul căci ferate şi gara, 
puse mâna pe două lunuri sârbești ce erau instalatie 
pe această înălțime (cap, de pod) şi angajează lupta contra 
delaşamentului sârb din gara -Strumiţa, tare de:2 com- 
panii de al 3-lea ban (circa 100 oameni). Aceştia se ba- 
ricadară parte în clădirile gării, iar parle se desfășurară 
înapoia rambleului căei ferate, rezistând în aceste puncie, 
şi anunțând. telegrafic posturile vecine dela staţiile: Mi- 
rovee şi Demir Capu. a | 

Către ora 6 a. m., o companie dela Mirovee soseşte 
cu. trenul la pod, „se 'destăşoară pe dreapta. Vardarului 
şi apoi. trece podul, relun gind dreapla sârbă; iar călre 
ora 10 a. m, sosește două companii dela -Demir Capu 
şi prelungeşte stânga. sârbă. către podeţul dela S.-Esiul 
salului Guleli, susținule de două mitraliere, aşezate întrun 
vagon deschis. Ma 

Lupta continuă cu violență până la or 
: soseşte un balalioh cu:2 baterii d * 
căruia resping 

a:2 p.m., când 
ră cla Ueskiib, cu ajulorul 

„pe rebeli; recuceresc lunurile pierdute. di:
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-mineaţa şi urmăresc banda ce se retrage încet spre :fron- 

“tiera: bulgară, rezistând. pe liziera satelor şi pe. înălțimi. 

In limpul relragerci, populaţiunea satelor turcești pă- 

-văseşte în massă (femei, copii, bătrâni, cu animale.și tot 

savulul), satele şi: se îndreaptă spre Bulgaria (direcţiunca 

“Strumiţa), unde li se permite trecerea. a 

In ziua de 21, la ora 12 p. m. banda care atacase 

ara şi podul Strumiţa fusese respinsă dincolo de fron- 

SCHIŢA B.. 

  Strumiță Rat 

        
-lieră, iar banda: din. regiunea Valandovo. rezistă încă în 

„acel 'sat. In seara de 21 Martie, după-o luplă de două 

„zile, şi aceaştă bândă treci: în Bulgaria, împreună cu 

populaţiunca turcă din acea regiune. a E 

Graţie eroicei rezistenţe a delașamenlului dela gara 

„Situmiţa, podul: de peste: Vardar,: al căci ferale şi“ calea . 

ferată, au rămas intacte; circulaţiunea nu a fost întreruptă 

„decât în dimineaţa zilei de 20 Martie; iar linia telegra-
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fică, lăială la Nord de Strumița-gară, a fost restabilită: 
la di 

Sârbii au avut pierderi destul de mari;. 1 ofiţer - mort. 
și 1 răniţi, peste 100 soldaţi morţi și un mare număr. 
de răniţi. Se spune că numărul pienderilor bandelor ar”. 
[i fost mare; bandele, au luat cu ele, în retragere, morţii: 
şi răniții lor. (Sârbii prelind! că ar îi. tăcul prizonieri aus-- 
triaci şi bulgari). Asupra constiluirii şi scopului atacului 
acestor bande, se crede că: _ 

„1. Populăţiunea turcă a „Lost prolund nemulțumită. 
de administraţia, toarte severă, sârbă, şi mai ales de în-— 
corporarea lurcilor şi rimeleie ca lor pe lealrul: de opeș 
raţie. loarte mulţi au început să se relugieze în Bul- 
garia; 

2. 'Toală. regiunea: cuprinsă între V: rdar dela Ghev- 
sheli la Gradek și până la frontiera bulgaro-greacă, la Est, 
este locuilă, în: majoritate, de turci şi: puţini bulgari. 

Agenţii” auslriaci,. cu. concursul bine: plătit al câlorvă. 
şeii de bandă bulgari, au. profitat de starea de nemulţu-- 
mire. a lurcilor, exploatând-o în interesul lor astfel: 

Au strecurat pe sub ascuns arime,: muniţiuni şi oa-: 
meni, (comilaggii bulgari şi. agenţi austri taci), în satele tur- 
cești, fără a [i descoperiţi de poliţie, grăniceri sau jan- 
darmi, au organizat revolta şi atacul podului dela Stru- . 
miţa, cu scopul de a lăiă linia de comunicaţii cu Salo- 
Niculi, pe unde urmează a se efectua mari transporturi: 
de proviziuni pentru sârbi și 'muniţiuni şi materiale „le: 
răsboiu pentru Serbia și România. :. 

După afirmările: agenților. Sârbi din: Ghevgheli şi 
Strumiţa, majoritatea bantlelor-eră formată de turci (poale 
.25%/0. bulgari şi puţini austriaci); 

i 3 Pe lângă distrugerea comunicaţiei Salonic- Niş-Pra- 
“hovo, alcăerea momentului atacului: corespunde unui n 
teres de ordin: operativ austro-ungar, aştiel:: 

Preciun întâiul atac contra podurilor. de peste Vardar, 
din Noembrie trecut, coincideă cu retragerea armalei sârbe 
de pe Drina pe Rudnic şi cu. transporturi de muniţiuni 
de care armata sârbă avea mare nevoie și pe câre aus- 
triacii aveau tot interesul să-l împiedice sau să-l întârzie: 
de a sosi la timp, tot astfel, alacul efectuat, dar nercușit, 
de acum, "serveşte interesele austro- -ungare. 

Intr”adevă ar, sc pare că în ultimul timp, cea mai mare parte din armata austro- ungară din fața Serbiei şi din Banat, a fost trimeasă în Car paţii Galiției. Recunoașterile: . 
făcute. de. acroplanele. francede. 'sosile- de curând în- Ser- bia, au confirmat aceasta. Austri ia se lemeă de o ofensivă sârbă în Banat, olensivă ce începuse să device ' probabilă.
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Şi de aceea căulă, prin toate mijloacele, să încurce pe 
:sârbi cu revoltele” albaneze şi acţiunea bandelor turco- 
bulgare în Macedonia, cheltuind sume “foarte însemnate 

«de bani pentru aceasta. 

Invazia sârbă în Albania. - 

Cu loulă opoziţiunea Italiei şi nemulţumirea unora 
„dintre aliaţi, Serbia, sub 'motivul de a-şi degajă spatele 
şi îlancul de albanezii ostili, înainte de a reîncepe -ope- 
xvaţiunile spre Nord, a. ocupat. Albania de Nord. 

Invazia s'a făcut pe patru direcţiuni: 
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E Delaşamentul: de: Muntenegreni, care a urinat, di- 
zrecţiunea Antivari- Sculari; . aa 

2. Detaşamentul dela Prizrend, care a urmat valea . 
„Drinului alb, ocupând în: urmă Scutari şi Alessio; | 

3.: Det laşamentul Dibra, care a ocupat”: regiunea Dri- 
nului: negru; 

d, Delaşamenlul de Struga (Ocnrida), care -a “urmat 
valea râului Scumbia, și a: ocupat orașele: Elbassan, Ti- 
zana şi Dur: AZZO . „(vezi schiţa). e | - .
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VI. OPERAȚIUNI PE TEATRUL DIN CAUCAZ. 

In volumul I, la paginile 390—395, am arătat ur. 

rezumat al operaţiunilor pe teatrul din Caucaz, până la. 

1. Februarie 1915. Ullima siluaţiune eră: | 

- Ruşii. aveau în Caucaz următoarele lrupe: aproxi-: 

mativ, 2/, corpuri de'armală, 1 divizie de cavalerie şi. 

câtevă regimente. Este probabil că aceste rupe nu au. 

mai tost mărite cu unilăţi noui, aşă că astăzi pare a li- 

aci mai puţin ca două corpuri de armată. 

. Aceste lrupe erau răspândite, la. finele Ianuarie, pe: 

un front de aproape 100 km, 'cu lendința de a, ocupă. 

cât mai multe cenire din Armenia: şi din Hindustan. 

: “Tureii aveau următoarele lrupe: Aproximativ, 3/2... 
corpuri de armată, adică corpurile 9, 10, 11 şi ceva din: 
corpul 12 sau din corpul :13, răspândite înapoia îron- 
tierci de Caucaz şi Persia, dela Marea. Neagră până la. 
Sud de: lacul Van). Aceste trupe constiluiese armala a. 
3-a otomană, sub generalul Mahmud Riamil Paşa. 

"- Afară de aceasta, se mai găseau. lrupe neregulale în: 
Caucazia, în regiunea dintre Balum și Sud de Rars. 

In regiunea Tigru şi lEutrat, spre Goliul Persic, Lureii 
aveau corpul 13, lăcând laţă trupelor engleze, debarcate: 
spre Basorai. a . 

E Așă dar, operaţiunile în Caucaz se pelrec în două: 
direcţiunii bine. distincte una de alta: a) La Nord de lacul 
Van, în Caucazia şi Armenia; b) La Sud de lacul Van, în: 

1 31) Fiindcă este vorba de Turcia, dau aci situaţiunea întregei sale- 
armate reconstituită după isvoarele greceşti, italiene, franceze şi engleze. 

„ 1) Dardanele. Pe malul European C. 1 (Div, 3) C.I (Div. 5)C.Ul 
(Div. 7 şi 9), C. V (Div. 14), C. Vl (Div. 16). Toate diviziile din câte 3: 
regimente. : 

Ă Pe malul Asiatic. C IN (Div: 11 şi 12), C. V (Div. 15). Diviziile din. 
câte 3 regimente. . - 

„_In Bosfor pe_ malul Asiatic sau European. C. V (Div. 13 VI (Div. 
24 şi 26) Di. 19, Diviziile din câte8 regămente: (Div 18) GI Oi 

rianopole-Kirkilise. C. IV, (Div. 10 cu 3 regimente) 
3) La Nord de Golful Saros. C. 1 (Div. 1 şi div, 4 şi 

cl (Div. 8). Diviziile cu 3 reci mente n ȘI 2 C n (Div 4 3i 6 
_ e coasta Asiei mici în dreptul insulei Miti ivizi i 

părți din Div. 12 plus 25000 jandateni. insulei. Hitiene, Divizia 20 și 
Ș In Caucaz. C. IX (Div. 17, 28 şi 29), C. X (Div. i 82 

C. SI (Div. 18,33 şi 34). Diviziile cu 3 Se iecie. (Div. 30, 81 și 39) 
E 6) In Siria. C. VIII (Div. 23, 25 Şi 27). Diviziile cu 3 regimente). 

7) In Arabia. C. VIl (Div. 39 şi 40) şi Diviziile 21 şi 22. Diviziile: 
cu 1 regiment afară de Div. 21 cu 2 regimente. E 

8) Spre Bagdat. C XII. (Div. 35) C. XIII (cu Div. 37. şi 38 posibil 
în Caucaz). Se crede că mai sunt aci două reai : , . 

A ouă „3-a C.I 
aflat în Dardanele, ă regimente din Div. 3-a C.I
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regiunea Aserbeidjan; iar la Sud de această regiune, pe 

văile Tigrului şi Euiratului, operează conlra englezilor. 

” Ordinea cronologică a operaţiunilor în aceste două 

direcțiuni generale, sa desfăşurat. astfel: o | 

In Februarie și Martie 

“In Cauca zși Armenia—La 2—3 Februarie vestul ar- 

matei turceşti a dat câtevă, atacuri în regiunea. răului 

Ciorlu şi la Olly, însă, situaţiunea favorabilă a rămas tol 
= = 

„de parlea ruşilor, cari progresaseră în aceste două di- 

recţiuni. Trupele ruseşti ce operau pe țărmul Mării Negre, - 

au cuceril portul Chopa, despre care spun ruşii: că prin 

aceaslă ocupare armatele turcești vor fi şi mai imobili- 

zale ca până acuma. Zăpada mare împiedicară, . însă, 

operaţiuni :mai importante în Februarie. a 

o "Totuş, până la 1 Martie, ruşii ocupară şi localilalea. 

Arhiave, pe țărmul Mărei Negre. In direcţiile Ardamuch. 

şi Olty, turcii fură respinşi, însă, rezistară la Arlvin, . 

Intre 7—9 Marlic, ruşii 'au. atacat în valea Alasch- 

geri, lângă Zeidekan, la Est de Erzerum, de-unde turcii 

au lost respinşi spre Daghar. ., o 

In regiunea Aserbeidjun: sau dat lupte spre Dilman, 

(între "lacul Van şi Urmia). a 

Cum se vede, până în Aprilie, operaţiunile în Caucaz 

au stagnat. Aceasta se explică astfel: "Turcii nu au avut 

efeelive suficiente pentru ofensiva ce şi-au propus; Ruşii. 

nu au avul interes a aduce prea multe forțe aci decât 

numai pentru a.împiedică orice acţiune ofensivă turcă. 

Pe Tigru și Lufrul (AMesopolamia).—Un detașament 

ture, (12.000), sa lovil de englezi . la ;Nashryc, la 120 - 

km. spre N-V. de Basra (Basorach); iar englezii au a- 

lacat în direcţia Ahvas, în Persia, pe câul - Narum, un 

afluient al fluviului Tigru, unde turcii au avul oarecari. 

pierderi. | 

In Aprilie şi Mai. 

In Caucaz și Armenia.—La începutul Aprilic, luptele 

continuară. pe direcţiunile şi în jurul localităţilor cucerite 

de” ruşi în Mavrlie. Micile succese, repurtale de unii sau 

de alţii, nu au avut nici o influiență asupra siluaţici. ge- 

nerale de aci. | _ | | aa 

In prima chenzină Aprilie, ruşii conlinuară ofensiva 

pe liloralul Mării Negre și spre _Olly; iar “spre restul 

frontului se ţinură în 'defensivă. Se pare că rușii, prin 

înaintarea pe litoralul Mării Negre, urmăreau:a lăiă lur- 

'cilor de aci, comunicaţia pe Mare, cu Turcia curopeană-
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Până la 16 Mai, TLurceii—poate pentru a contraba- 
lansă. înfrângerea de pe. țărm—au atacat în direcțiunea - 

Olty înălțimile dela Sud. de satul Ciagany, însă, au fost 
respinși, antrenând la:retragere şi trupele vecine. Ruşii 

au urmărit, ajungând până la Sud de înălțimile Ceakur- 

baba şi Ordjoukh (10 ku. Vest de graniţă). | 
ână la finele lui Maiu, comunicatele ruseşti anunțau 

că ultimele trupe neregulate ce se mai găseau între Batum- 
Kars, au fost alungale. a 

La Nord de lacul Van, coloanele rusești cari au în- 
„maintat pe la Kara-Kilisa şi Dyadin, au pus stăpânire 
pe Ardzech şi. Motozguern. Aci, Kurzii îi atacară şi îi 
melinişliră zilnic. | 

| Modul cum au .luplat coloanele rusești pentru a ob- 
ține rezultatele arălate mai sus, se poate vedeă din co- 
municatul dat aci de ruşi: | o 

Ofensiva rusă pe acest front sa..făcut din două di- 
recţiuni: 1). Cu trupele ce se-găseau la Nord-Vest şi la 
Nord-Est de Alashkeri, (aproape de fronlicră,: la Sud 
de drumul Rars Erzerum), în. două coloane: una prin 
Tontak, alla prin Dyadin spre Sud; ambele legale între 
ele prin trupe de cavalerie; 2). Iar trupele dela Dilman, 
au trecut din Persia, înlr'o singură coloană. 

„Delaşamentele din 'Tontak, sau pus în mişcare, spre. 
Sud, pe la începutul lunci. Aprilie, cu intenţia de a în- 
coniură lacul Van;.în acest scop, cavaleria rusă, trecând, 
prin Panotz, cam la Sud-Est de“ Lomtak, a respins cava- 
leria neregulată Kurdă şi Mahomedană ce se află în re 
giunca aceea că trupă de acoperire. e 
„+ “Im-zilele urmăloare, -delaşamenlul “a ciocnit de tru- 
pele de infanterie turceşti abiă la Nop (la Vest de Me- 

„lazguerd). Turcii fiind bătuţi, sau retras spre Monch şi 
Bithio, (la Vest de lacul Van). 

La 12 Mai, cavaleria Kurdă: fu bătulă pentru a doua 
“oară: la Melazguert, aşă că, dela. această: dată, toală re- 
giunea dela Nord-Vestul lacului Van se găscă în stăpânirea 
ruşilor. 

„„ Detaşamenlul dela Dyadin (a 2-a coloană), înainlâud 
către Sud, nu întimpină rezistență decât la Şar, unde 
la «1 Mai bălă trupele turcești rău organizate, ce se gă- 
seau aci. La. 6 Mai, îi bătă din nou la Ardjiceh (Agoniz, 
la colțul Nord-Estic al lacului Van), continuând mai de- 
parle urmărirea cu un detaşament mai slab, spre Sud, 
iar cu restul, spre Sud-Est. La 7 Mai, detașamentul ce 
înainlă spre Sud-Est, ocupă Sarai şi Bach Kalci, îndrep- 
tându-se, apoi, şi cl (după ce făcu un mare ocol), spre 
Van—reşedinţa districtului: ŞI mare cenlru comercial—pe . 

„care-l ocupă la 10 Maiu, fără multă rezistenţă, Singura
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luplă mai crâncenă a fost la 9 Mai, provocată de arier- 
garda turcească, (întărită apoi: cu o parte din coloana 
principală care se retrăgcă), în regiunile defileului Clucha- 
Ghiaduc (la Sud-Est de Van). Coloanele ruse, urmărind 
mai departe, înconjurară ţărmul lacului Van şi la 14 Mai 
a luat orașul Vostan,-unde s'a pus stăpânire pe sta- 
jiunca de vase cu motor şi transporturi. - | 

Detașamentul ce a plecat din Dilmann, spre "Vest, la 
d Mai, a luat defileul Hanen Senski şi bătăi pe. turci la. 
Deir. La 12-Mai a trimis un mic detaşament la Bach- 
Rab6. (71 km. la Sud-Est de Van), oraş ce: fusese dejă 
ocupat de coloana ce înninlase dela Saroi spre Van; iar 
restul coloanei s'a îndreptat spre oraşul Urmia, centru 
însemnat comercial, la frontiera provincici persane Azer- 
beidjan, în Persia, (la Sud de Dilman, pe coasta vestică 
a lacului Urmia). . SI ae 

| Detașamentul dela. Bach-Kalei, sa îndreptat apoi spre 
Sud, ocupând, la 17 Mai, Seker Bulak şi defileul Mand- 
jeni, iar mai târziu și localitatea Dija. 

„Cu loate 'dificultăţile regiunei muntoase, trupele ruse 
au ocupat, dela linia 'Tontoch-Diadin, spre Sud, o 'por- 
țiune de teritoriu, de peste 200 verste. | 

Succesele din Persia şi Armenia lurcă, şi luarea, în . 
„ultimu! limp, a localilăţii Miandoab; a adus încrederea 
printre Armenii revoltați. E - | 

Acum, răsboiul în Armenia turcă va intră într”o nouă 
fază, de oarece populaţia creștină poate jucă un rol mai 
aciiv ca până acuma. Sa publicat şi -prolestul Rusiei 
contra 'măcelăririi Armenilor, făcându-se răspunzător gu- 
“vernul Turc, precuny şi cel" Germani și Austro-Ungar. 

In regiunea iAserbeidjan 

„Intre 10—15 Aprilie. ruşii au avut succese în regiunea 
«dela Khoi la Dilman, oblisând la retragere corpul :lui . 
Rhatil Bey. Sa a | 

„In regiunea Van, trupele de cazaci au pus stăpânire 
până la 23-Mai, pe localitalea. Van şi Vostan; iar în re- 
giunea- Dilman, o parte din trupele ruseşti, înaintară spre 
:Diza şi altele spre Ourmi. a 

In regiunea Tigru şi Eufral (Aesopolamia). 

La” 1. Aprilie, trupele turceşti luplau''cu' cele engleze 
în regiunea Basorach, în jurul localităţilor Sghkaiba 'şi 

„.Alberidjeisze, lurcii fiind siliți a se retrage în regiunea 
Chamsich -și a -lăsă în mâna englezilor mult material de 
'răsboiu Se: spune că în cursul acestei retrageri, ci ar. 
Ti. fost .hărţuiţi de triburile: arabe, răsculale contra lor.
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IUNIE 

In Caucaz şi Armenia. 

Conlinuă uşoare bombardări în regiunea litor alului 

şi Olty, unde, în ultimul limp, turcii au adus întăriri. 

- Coloanele rusești au ajuns la 'Ardost, până la 70: 

khm. ile Erzerum, unde au fost oprite de Turci, iar. în re- 

giunea Van, pare că Turcii aduc torţe noui. 

IULIE 

In “a doua chenzină Iunie şi primele zile din Iulie, 

deşi ruşii nu “au mai putul trimile: noui lrupe, după 

cun intenţionau—și aceasta din cauza evenimentelor ce se 

deslășoară pe lealrul principal de luptă—toluş, ci con- 

tinuară a se menţine cu. aripa dreaplă pe litor: alul mărei 

şi în regiunea Olty-Erzerum, în vechile poziţiuni, cu loate 
atacurile puternice executate de nouile trupe turcești a- 
duse diri Mesopolamia; iar cu aripa stângă au ocupat lot 
liloralui vestic şi regiunea învecinală a marelui lac Van.. 

Din aceste! poziţiuni, detașamentele rusești, zilnic tac: 
expedițiuni spre diteritele localităţi mai principale ar- 
menești, ocupându-le—în general, iără lupte grele — şi. 
lărgind, asttel, tot mai mult, zona st ăpânilă de ci în 
ace: astă. parte îndepărtală a imperiului turcesc. 

Armata Lur i, deşi mai superioară ca clecliv, toluş, 
are de întâmpinat multe greutăţi: în primul rând, dilerile- 
epidemii bântuie regiunea aceasta, secerânl trupele. In al 
2-lea rând, Armenia este în plină răscoală; elementul ar- 
menesc şi curd, care formează majoritate populației, a. 
cauzal multe neajunsuri armatei, dezertând şi trecând, 

-massă, în Caucazia. 
Către mijlocul lunei Iulie, operâţiunile au intrat într”'o 

Jază de hârţueli, Lurcii căutând a se opune cât mai mult. 
înaintării coloanelor ruseşti, cari, cu toate acestea, pun. 
limp destul de. lung spre, a câştigă teren. Comunicatul 
rus din 16 cor, arată că în «regiunea țărmului: mării, 
precun: și în. direcțiunea Olly, lângă Alkins, au fost mici 
ciocniri. In zilele următoare nu au lost decât lupte dale: 
între detașamentele înaintate ale beliger anților. Cavaleria. 
rusă a destăşurat o deosebită aclivitale în regiunea Tlu- 
viilor Tigru şi Eufrat. 

Comunicatul oficial din Petrograd, cu dala de 4 Au-- - 
„gust, face” următoarea » descriere a operaţiunilor - ce sa 
desfăşurat în Caucazia, în timpul lunei lulic: 

„Aripa stângă a armatei ruscşii a: “împins: “progresiv” 

x
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pe 'Turci din vilaetul Van şi din valea Eul -atului! oriental 

şi a alins, pe la începutul lui Iulie, frontul Meluzguerd- 

Ahlat, (țărmul vestic al lacului Van), unde au luat contact 

cu forțe considerabile -tureești, care ocupau poziţii bine. 

întărite dela Kop; şi Kormundu. 
Turcii, preocupaţi de evenimentele ce se desfăşurau 

în această regiune, au început încă de mult să concen- 

treze . forţe importante pe aripa lor dreaptă şi, pe la 

mijlocu: “lui Iulie, trupele ruseşti au întâlnit -în regiunea 

Melrasghert.Ahlat contingente 'inimice sulicient de tari, 

spre a.le opune rezistență. In afară de acestea, alle în: 

tăriri şi mai mari se aflau în drum, în spre acecaş re- 

giune. Trupele noastre de pe aripa stângă, au primit ordin 

să atace pe Turci înainte de concenlrarea luluror ajuloa- 

relor ce aveau de primit. A urmat, deci, o serie de luple - 

crâncene, care sau încheiat cu luarea în posesiune a 

poziţiilor întărite” de pe frontul Kop-Ahlat. Turcii au 

început o retragere precipitală în direcţia Sud-Vest, în 
spre direcţia de unde trebuiau să primească ajutoare. - 
Aceste ajutoare, adause trupelor bătute pe: frontul lop- 
Ahlat, formau un ansamblu lare de zece divizii. Graţie 
„condiţiunilor locale şi avanlagiului putinţei unui sprijin 
pe baza dela Mouch, Turcii au fost în stare nu numai 
de a se opri la lanţul munţilor Nhamour Dugh, dar de 

"a-şi începe ofensiva contra lorțelor noastre cu mult inic- 
ricare. Din acest moliv, trupele noastre au primit ordin 
să se retragă, fără a primi o luptă decisivă, şi cu intenţia 
de a dă un atac simultan cu celelalte trupe. 
“La 10 Iulie, Turcii au început olensiva. O parle din 

trupele noastre dela aripa stângă au ajuns, la 22 Iulie, 
în regiuhca dela Nord de Karakilisa (aproape de Îron- 
lieră), unde a ocupat o poziţiune la detileul Alhin, atră- 
gând aci forţele principale turcești. O altă parle din aceste 
trupe, au închis drumul în direcţia văci Dijadin. La 23 
Iulie, trupele noastre, terminând regruparea lor, au pornil 
alacul cu energie, atât în spre Alhin şi valea Dijadin, 
cât mai ales în spre Daghar, (la Vest de Karakilisa), lan- 
sând puternice coloane spre [flancul şi spalele trupelor 

a 
“urceşti. Incă din primele zile se puleă vedeă rezultatele 
scrioasc alc lrupelor noastre, căci Turcii au începul, pre- 
tulindeni, o retragere precipilată, fugăriţi de noi. 

In cele din urmă, o coloană- a izbulit să cucerească 
muntele Rlici-Ghiadoik, care prezinlă o -cale principală 

de comunicaţiune, mult imai praclicabilă ca celelalte de pe 
țărmul drept al Eufralului. In acest scop, au dal nume- 

roase atacuri violente contra părţei nordice a defileului, 

dar loate au fost respinse 'cu pierderi imense penlru 

turei. De aceea, siluațiunea unităţilor lurcești, cari se
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amenţineau în valea Chazian (la Sud de Doghai), devenea 
1ot mai penibilă, căci elementele noastre le împingeau 
tot mai mult îndărăl. Atunci lureii, spre a:o0pri pro- 
gresele coloanei noastre, care se îndreptă spre Toulak, 
“au împins divizia 29-a înspre trecătoarea AMerghemis, 
respingând slabele noastre elemente de acolo şi au holărit 
să dea o lovitură contra comunicațiilor coloanei noastre 
ale învăluire, venind: din Klici-Ghiaduk. Acest plan, însă, 
a dat greş; trupele noastre, primind întăriri, după alacuri 

- hotărite, date în cursul zilei de 27 Iulie, noaptea urmă- 
toare şi după un asalt crâncen cu baioneta au lual, ia 

„xevărsatul zilei .de 28 Iulie, trecătoarea *Merghemir, res- 
“pingând divizia 29, luându-i mai multe mitraliere şi făcând 
- prizonieri doi comandanţi de regimente, mai mulţi ofiţeri 

şi numeroşi prizonieri turci. a 
Trupele ruseşti sau întărit la Saradehur şi au prins 

fără greutate elementele turcești cari căulau să scape 
dealungul - văci Eufratului. Turcii au cercat să oprească: 
urmărirea noastră, în poziţiile lor, situate la Sud de Kara- 

* Rilisa şi apoi pe malul stâng al Eufratului superior şi 
în sfârşit în poziţiile dela Planteken, unde au adus trupe 
în direcţia coloanei noastre de desfăşurare, cercând: a-şi 
croi un drum pe malul drept al Eufratului. “Toate si- 
linţele turcilor au rămas sterpe, diviziile lor au. cercat o 
olensivă atât de îndrăzneață spre Nord, dar au fost bă- 
tute şi: silite la 'o retragere dezordonală în diferile di- 
recțiuni. N . N 

| La 30 Iulie, ani ocupat regiunea. Melasghert, ceeace 
înseamnă că poziţia aripei noastre stângi este restabilită. 

Comunicatele din. ultimile zile Iulie şi primele zile 
August, spun următoarele: 

" „Acţiunile cele mai însemnate continuă .a se desfăşură 
lot în regiunea lacului Van (Armenia), unde rușii Iac pro- 
Șres6; precum și în regiunea râurilor Tigru şi Eufrat 
(spre. Bagdat). ” Da 

„În regiunea litoralului. mărei şi a ţinulului Olty, toată 
activitatea beligeranţilor se reduce la dueluri de artileric, 
fiecare din ci menținându-și poziţiunile ce le ocupă dejă 
de câteva luni. A |



  

„CAPITOLUL: Il e 

1. Observaţiuni ş i învăţăminte generale 

1. În primul volum, la pag. 317, spuneam că: din 
momentul când germanii: au. fost siliți a se retrage de. pe, 

„Marna. şi a cedă din: terenul: cucerit, sau “depărtat de. 
şansa de a impune voința lor adversarului şi au intrat 
în faza. sacriliciului, pentru a se apără, pe deoparte, şi 
a se impune prin' energic, organizare şi metode, pe de. 
altă parte, până ce alte clemenie nouă vor interveni. 

De atunci, afirmaţiunea “se verifică încet, dar sigur.. 
Prin acţiunile 'de efect ale Germaniei, și anume: submarine, 
gaze asfixiante, raiduri aeriene, manevre cu lrupe de pe 
un front pe altul, sau dela o aripă la alta, utilizarea presei 
interne şi externe, svonuri de lovituri ce vor uimi lumea. 
ştiri asupra nouilor armate, nouilor concentrări, elc., prin 
loale aceste” mijloace, se întreține, pe deoparte, spirilui,. 
ăsboinie .şi ambiţiunea' poporului german, întocmai pre- 
cum sc țin caii.la circ în două picioare, prin plesnitul 
bicelor; iar pe de altă parte se speră a [ine în ncutra= 
litate,sau a alrage de parte-le pe popoarele linere şi ti- 

-mide, a căror intrare în acţiune de.partea multiplei: în- 
țelegeri; ar rupe cu totul: echilibrul, în dauna polilicei. 
austro-germane. A „ 
ÎI DEN INI SN II RE a 

» Nu lipsa fabricelor şi a materialelor prime a adus. 
în Rusia criza de muniţiuni, ci lipsa de organizare. Tot. 
aşă în Anglia,—ca şi în Franța,—nu. lipsa de oameni, de 
fabrici și de materii prime “le-a făcut să nu poală dă 
randementul de care sunt capabile, ci lipsa de organizare 

şi de prevedere. Mările fiind: deschise pentru cie, industria | 
şi rezervele interne de material şi oameni, precum şi su-: 
prafețele lor de exploatat fiind mult mai mari ca ale - 

  

Austro-Germaniei, iar posibililatea” dea “imilă: melodele - 
germane de organizare, în vederea randementului militar :: -: 

v . «de tot felul, fiind uşoară, şi-cerând un timp nu prea lung;: 
este cert că multipla. înţelegere 'va ajunge, întrun limp. :
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«lat, a întrece pulerea «dle rezistență austro-germană, sub 

toate raporturi!e, prin urmare a SC, IMpune. - 

2. Mullipla înţelegere, observând că pulerea de re- 

“zistență mililară a germanilor, se reazămă pe cantilatea 

„de resurse de tot felul,.pe care statele ie pot pune in 

serviciul armatelor şi populațiunei,. au urmărit, pe deo- 

parte, constrângerea economică a Germaniei şi a Aus- 

Arici; iar pe de allă parte, a imilal-o sub toate raportu- 

rile, în ceeace priveşte organizare: militară internă şi 

metodele ci. a | 

“ Prin închiderea Mărilor pentru comerţul naţional şi 

prin strângerea, din ce în ce mai mull a posibilităţilor co- 

merţului cu neutrii, este de prevăzul că Germania va 

slăbi în resurse; iar prin imilarea metodelor de organi- 

zare, este sigur că Germania, întrun limp dal, va li bă- 

ută cu propriile'ei mijloace. Istoria se repelă: Napoleon 

Bonaparte, după 1i ani de victorii, a fost cu desăvârșire 

înfrânt, în al 15-lea an, cu propriile lui mijloace. A trecul 
cam mult până ce adversarii au pricepul şi adoptat me- 
todele “napoleoniene, dar, wa fost -imposibil aceasta. 

3. Lupla între. cele două grupări ale popoarelor be- 
ligerante, a mers până acolo, încât oamenii de ştiinţă ai 
Franţei au găsi că este de disculat și de gândit serios, 
„dacă nu ar îi cazul ca copiii născuţi, prin contactul silil 
„al. femeilor amice cu soldaţii inimici, să tie omoriţi în- 
nainte de naștere, după naştere, sau izolaţi, pentru a nu 
nccinsti rassa. O. asemenea concepţie va dă şi imui mult 

-de gândit cugelătorilor universali, asupra legilor -penlru: 
-armeonizal principiul elern al naţionalismului cu idealul 
“sublim al umanilarismului. Ie - 

4. Când spiritul de saecriticiu se întrece la ambii ad- - 
versari,; atunci. forța înseamnă şi număr. -Din acest punct - 

-de vedere nu se poale susține:că Germania ar: stă: mai 
„bine decât multipla înţelegere. I-a număr egal intră, întrun 
coeficient foarte mare, şi etaiea. Din acest. punei de ve- 
-dere, lot austro-germanii stau mai -rău, de oarece au adus 
în rânduri 'oameni--până “la -50—55 ani: 

he . . ” Ri ă : 

„25. Șelul statului major german ă zis; întrun înler- 
viev, în lanuarie: Vom duce răsboiul până ce scealallă 
“parte va îi aşă de învinsă, încât pulinţa 'repetării âcestui 
„alac neprovocat, ar fi eliminală odată peniru totdeauna. 
Din modul cum se desfăşoară răsboiul, înclinăm a: modi- 

„Lică asttel: Germanii pot duce răsboiul până cevor:con- 
:vinge. pe cealaltă! parte că li se pate învinge politica 

N
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ale cucerire monilială: şi politica austrro- germană, Că: pot 
fi  îngenuchiaţi,” dar nu se poale umili nici. poporul 
german, propriu zis, nici micşoră leritoriul german, pe 
care îl 'SLipâuesc. i 

De alttfel,-când multipla înțelegere ru rece dincolo 
de această tendinţă, atunci va: cădeă în greşala în care. 
se allă astăzi politica g germană ; adică: nerespeelare a prin-- 
cipiului najionalităţilor. 

6. Rezultatul de un an al acestui. răsboiu,- pace a ne 
duce la următoarele dovezi necesare nouă: 

aj Dovada puterii de organizare şi de „vitalitate. - A 
poporului german, prin urmare, dovada pulinţei de a 
răi şi rămâne mare pulere curopeană; 

b) Dovada neputinței Germaniei de a zdrobi ful- 
răloi. pe. adversarii ci, penlru realizarea politicei dle Su-, 

E nemaţia mondială 
* ec) Dovada netrăiniciei monarchiei Habsburgice, ma-. 
nitestată nu numai prin starea ci socială, dar şi prin 
slăbiciunea armatei ci, care, ar fi încetat de mult ile a 
există, de mar îi tost „repede încadrată. cu “elementul. 
german; 

d) Dovada imposibilității Husiei de a susține prelen- 
țiunile prin ca însăş, deci, nevoia ei de a menajă puterile, 
«le care. depinde; 

e) Dovada prelențiunilor puternice pe care le. are 
Ungaria penlru stă Apânire a veşnică a provinciilor româ-. 
neşti; , 

P Dovada posibitităţii de reîntregire naţională pe. 
“care poale so aibă: popearele mici în conflictul -actual, 
dacă sunt pregălile şi: cap: abie de a sc sacrific a pentru 
cauza lor dreaptă. | 

7 

Î. Aruicând 'o- privire: generală asupra :tutuiror ope- 
raţii! or într eprinse până acuma, pe toate teatrele de ope-. 
raţie, șI în special pe frontul de Est gi. de Vest, observăm 
ă nici unul din adversari nu'au-fost în stare să ducă 

la un bun sfârşit succesele de cari sau-bucur at pe anume. 
părţi: din. fronL:si la anume! epoce: i . 

“Succesele” “Germanilor, din E ebruaric, în regiunea: 
dintre Marna şi Ypres; 

„ Succesele Francezilor - dela începutul prim: ăverii,: “în 
regiunea Champagne; dintre Mosella şi Meusa; 

Succesele din "Mai, ale Fr: ancezitor:, în. regiunea Ar-. 
tois; N a - 

"Succesele Ruşilor, din Lebruarie; în Prusia Orien- 
taă; Za 

Succesele. Ruşilor, din. Martie și i începutul lui Aprilie, 
din: Car paţi;
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Succesele Germanilor, din Maiu și Iunic, în Galiţia 
şi Bucovina; e , a 

Intârzierea Ruşilor de a profită de ultima siluaţiune 
dela Lublin, etic. etc. | IN 

_ "Poate acestea au fost ocaziuni de cari sar [i pulut 
protită, dacă sar fi contniuat operaţiunile cu intensitate 
din ce în ce mai mare. 

Dacă ne întrebăm care să fie cauza că nu sa putut 
profită de aceste ocaziuni, nu putem găsi. răspunsul, decât 
în lipsa de rezerve disponibile pentru a desăvârși vic- 

" toria.:Dacă rezervele“ lipsesc, atunci factorii cari să .pro- 
voace ruperea echilibrului nu sunt decât doi: lupta 'de 
uzură, până la slcirea uneia din părţi, intrarea de torţe 
noui în luptă, ale neculrilor. . | 
In cazul întâiu, succesul vai de partea acelora cari 

vor dispune “de mai multă "populaţie, de mai mare. în- 
lindere şi “de niai multe căi deschise pentru import şi 
export; în cazul al doilea, succesul va îi de parlea acelora 
unde vor fi nculralii cei mai mulţi. Aşă se explică sbu- 
ciumările febrile ale celor două părţi, de a căpălă pe 
neulrali de partea lor. | 

$. In ultimul timp, statele mici neutre au-jucat mai 
mult “rolul unor rezerve puse la mezat; decât al unor: 
forţe de cari nu pot. dispune nici una din părţi. In viitor, 
statele mici, constituind un risc pentru cele mari, nu vor 
puteă Îi sigure nici de neutralitatea, nici de exislența lor, 
dacă nu, se vor. consolidă, prin. lăzgire .în afară, pe;.baza. 
principiului naționalităților şi “prin organizare în inle- 
rior, în vederea nevoici de. a Îi gata în orice momeut. 
pentru apărare, când vor îi atacale; sau. pentru. interve- 
nire, când vor fi jignite ori atinse în drepturile lor. 

9. In ultimul secol, principiul naționalităților a: mers. 
progresând, cu toate piedicile iataie puse de interesele. 
locale ale unor case domnitoare, ori de diferitele constela-- 
țiuni politice de state... - | 
„In ultimii 50 de ani, cu toate teoriile dreplului celui 
mai lare, şi cu toate alianțele: pentru echilibrul curopean, 
principiul naționalităților, sa întins în mod irezistibil: 
umilatea “germană atăt de urmărită, de “împiedicată ile- combinaţinnile lui Napoleon l-iu, de frământările celor- 
două case domnitoare germane, şi de tendinţele feuda- 
liste ale diverselor staie sermanc, lot: sa realizat în cea. 
mai mare parte: 

4 

La 1830, Belgia, supusă dorminăţiunei Olandeze, îşi. - declară independenţa. . a _ „i Tot pe atunci; Grecia, supusă. dominaţiunei! lurceșşti;. îşi declară independența. Sa ”
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-Li 1859, îşi declară independenţa Italia. 
După aceasta, începe să sc realizeze independenţa 

statelor dunărene. "Se afirmă Japonia, se alirmă. Burii, în. 
finc, contrar voinţei şi prevederei europene, se alirmă 'po- 
poarele Peninsulei Balcanice, în 1912 şi 1913; iar astăzi, 
aceste popoare consliluiesc 'sibia. lui “ Damocles asupra. 
puterilor mari, cari le-au subjugat înainte” drepturile de 
vicaţă, -ca naţionalitate. 

Asttel fiind lucrurile, cine mai poale crede azi 'că 
„=. Germnaia va puteă opri în loc înlinderea acestui principiu. 

Cine mai poale crede că se va maghiariză o parte din: 
Europa, în loc dea se reduce maghiarii la drepturile lor? 

10. Unitatea naţională s'a lăcul, de mai. toate statele, 
„Prin lupte şi: mişcări puternice, cari au sguduit' cea din 
urmă “celulă din fiecare celăţean, iar hu prin calcule reci, 
comerciale, cum pare a se crede de.călre unii. 

Italia, ca să-şi realizeze unilatea prin aseinenca zgu 
duire, a irimis 15, 000 oameni, la 1854, ca să luple în: 
Crimeei, (vezi introducerea), afară de sguduirile puler-: 
nice ce se pelreceau în interior. 

Germimnia a dus lei ăsboaic, (186.17 1566 şi 1870), 
ca să-şi consolideze -unilale: naţională: 

Fr anţa a reînvial în. urma sguduirilor şi răsboaielor 
nestârşiie dinainte de revoluțiune; jar. după înfrângerea 
din 1870, s'a încălzit numai din sângele. vărsat de poporul 
francez, Singurul care a salvat onoarea Franţei, pierdută 
de “conducătorii. ci. 

Serbia a dus două răsboaic. și a avut puternice sgu- 
duiri interne. 

România a dus răsboiul din 1877. și din 1913 şi va 
trebui să ducă allul mai erâncen, înlăturând pericolul cal- 
culelor comerciale. - . E 

" Răsboiul din 1913, în statele balcanice, a chemat.la 
vicațn naţională pe fice: are din ele. 

: Bulgarii Sau încălzit, până în 1918, din sacrificiul 
celor câtevă batalioane ce au luplat în 1877; iar răsboiul 
din 1913 le-a format platforma cca..mai puternică peniru 
întreţinul spiritul răsboinic în interior, şi susţinut pre- 
lenţiunile naţionale în exterior. . 

La 1811:sa alcătuit harta Europei, fără a se rezolvi. 
complet chestiunile în litigiu ale drepturilor popoarelor, 
rezolvându-se conflictele mai: mult. din punctul de ver 
dere al interesului dinastiilor, :al. intereselor economice, al . 

- satisfacerei ambițiilor .și al dreplului celui. mai tare: 
„La 1854, lă 1664, 1866, 1870, și 1877, s'a urmat acelaş 

sistem, apărând, însă, ca. în surdină, lărgire a principiului 
naționalităților şi împăcăud pe nemulțumiți cu despăgu- 

17
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biri din Turcia, popor în descompunere, şi din inuturile 

coloniale: supr aieţe de exploatat.. Este sigur că princi- 

piul naționalităților, de astă dală, va ridică surdina în 

paguba Austro-Ungariei, a cărei descompunere lrebuie să 

înceapă, fiind un stat întemeiat pe principii falşe; în pa- 

-guba Turciei, a cărei descompunere nu sa terminat încă, 
şi în- paguba unora dinlre statele beligeranie, cari sLă- 
pânesc, pe nedrept, anume ţinuluri. 

Germania, din acest proces va eşi înfrântă în po- 
lilica ci de supremație mondială, dar întărită şi mărită 
în drepturile ci de popor r ăsboinic, sub loate raporturile, 
şi de popor,-a cărui integritate, întreruptă la 1866, 
trebui să se realizeze acuma. 

11. Relativ | a electivul tolal german pe ambele lealre 
de operaţiuni, „Journal de Geneve” îuce următorul calcul: 

Din intormaţiunile anterioare se ştiă că, numai 69 
balalioane au recul din Occident în Orient, şi. anume: 24 
din gardă, 15 din corpul XVIII, 16 din divizia 56, 9 din 
divizia 16 bavareză, în total 3 corpuri de armată; rămâ- 
nând 1.128 batalioane în faţa aliaților, pe frontul Ocei- 
dental. a 

Pe de altă parte,-c sigur că nu numai cu 69 bata- 
lioanc sa întărit fronlul Oriental, căci Marele Slat Major 
german -a continuat, încă depe timpul luptelor din Flan- 
dra, să creeze noui unităţi de rezervă. 
„Pe lângă cele 7 7 corpuri de armată organizate atunci, 
sau mâi creiat, în timpul iernei, alte patru, purtând nu 
merile 38—11, ceeace face un plus de 72 baialioane. Aşă 
că, frontul din Polonia şi Galiţia, a fost, în realitate, în- 

| tărit cu 141 batalioane, sau, în total general, de 701 bata- 
lioane germane, la care mai adăogându-se” 680 de bata- 
lioane austriace, ne dă că, pe acest front aliaţii au avut 
un număr de 1.381 batalioane. 

“Germania, până azi, dispune singură, pe ambele fr on-, 
turi, de un numi de 1.829 batalioane, srupale:. 

251/ Corpuri de armată! activă Îi 
30. Corpuri de armată din prima rezerv 
11 Corpuri.de armată din roz. dea a Conrhare;, 
_S__ Corpuri de armată din L andywvehr, ş şi i Landslurm. 

Ic) TI : n | E Ă Pi , . 

12. Deşi nu se poate: pune “mult: emeiu . pe dalâle- 
sialistice publicate. de către statele beligerante, ielative la 
prizonieri, morți, pradă de răsboiu, ele. totu dăm ai 
unele date publicate” până în prezenl: " 

4 E a 
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1. Ziarele germane spun următoarele: | 
: PI i 

zPrizonieri luaţi până la.1 lunie 1915. -. , 

In lagărele şi spitalele germane. . . . . . - - 898869 

“Intrebuinţaţi ca lucrători, . . . .. > ue „_e 40000 

Porniti în ultimul timp depe câmpul de luptă . 120000 

“*  otal în Germania . . . „ 1057989 
Aflaţi în Austro-Ungaria. . . . » - 696000 

! Total General. , . . 173599 

Dintre aceştia. sunt 8190 ofiţeri. Ă 

Materiale : 8000 tunuri din cari 5834 se întrebuinţează de germani pe 

câmpul de luptă; 3000 mitraliere din cari aproape 1000 se între- 

buinţează pe campul de luptă. 

II. Ziarele franceze şi engleze arată: 

Prizonieri: Germani, . . . e «.« 400909 

Austro-Ungari . . .'. 810000 
Turci .... ... "96000 

„Total . . 13J60UU A : 

a Morți: Germani . - . +. . 1636000 (din care 21000 ofiţeri) - 

, Austro-Ungari . . . . 1710000 | 

Turci . ... . .. || 110000 

_ . Total . . 3456000 o a 

i LI IN 8 PR ca Sică 
_ Râniți: Germani. . ,.... 1880000 

Austro-Ungari . . . . 1885000 
Turci. ... „ «: 140000 

Total . . 3905000 | a 

13. Revista „Le Pays de France”, No. 41, din Julie 

za. c., face: următoarele calcule, relative la efectivele mo- 

Dilizabile şi mobilizate ale puterilor centrale: . | 

“Mobilizabile: Germania poate chemă sub drapel între, 

17—350. ani, 11.000.000 oameni, iar Austria 5.000.000; 

Mobilizaţi: Germania a mobilizat, aproximativ, 9 mi- 

lioane 800.000, iar Austria 4.900.000; ea 

Pierderi: Morți pe câmp sau în urmă, răniţi, im- 

proprii serviciului și dispăruţi, 3.500.000 la Germani şi 

2.000.000 la Austriaci; a 

* Disponibil acuma: Scăzând şi prizonierii, se poate 

socoti că Germanii dispun actualmente de 5.300.000 pa- 

:meni şi Austriacii de 2.400.000. Mi a 

14. La răsboiul pregălit de germani, pentră -a $6 

execulă fulgerător şi repede, contra francezilor, aliaţii au 

răspuns cu altul, de uzură, prin lupte. defensive. Atunci. 

- pe aceste fronturi, germanii au răspuns .print”o superio- 

zitate spăimântătoare de material şi-muniţiuni, şi prin in0o-. 

-vaţiuni tecnice, pentru -a scurtă timpul uzurei, a între- 

.
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ține _spirilul răsboinic al propriilor “trupe, a-și asigură. 
bunăvoința ncutralilor. - - „ | 

Șliindu-se asiguraţi prin acest mijloc pe îrontul de: 
Vest, germanii. încercară, pe cel de Est, strivirea ruşilor: 
în cel mai scurt timp, cu oţelul asvârlit de tunuri „Şi cu 
pieptul coloanelor strânse, pentru a obligă pe ruşi să pri- 
moească o bălălie. * ? a 

Aci nu Sa mai petrecut un fenomen non, dar sa. 
recurs la un principiu vechiu de uzură, prin spaţiu şi. 
timp, adică uzură prin retragere. 3 , 

„ Aşă dar, pe frontul de Vest, uzura adversarului, . prin 
lupte defensive; iar pe frontul de Est, uzura adversarului: 
prin retrageri conlinue. . 

In ce scop? - ” E 
„Desigur ca să se sleiască: resursele maleriale şi îi- 

nanciare ale germanilor şi ca'.să: se câştige limpul ne-: 
cesar până ce armatele multiplei înțelegeri vor [i în stare: 
a luă oiensiva, sau până ce neutralii vor trece în balanţa. 
multipici înţelegeri. , a 

D-l Hanotaux, în studiile sale-din „Râvue Hebdoma- 
daire”, zice în această privinţă: - 

Răsboiul de uzură va fi, în “chip lorţat, mai vătă- 
mător_austro-germanilor pentru următoarele 3 molive: 

a) Germanii trebuie să se Dată pe irei fronturi; sân-- 
gele lor curge, deci, în lrei părţi dcodală; 

Db) Germanii, după propria lor. mărturisire, au de- 
clarat că forța lor contra ruşilor stă în manevnă, şi că. 
iorța ruşilor contra lor rezidă în: număr. - i 

Acum "când austro-germanii nu mai pol să sc razime: 
pe.rețeaua lor de căi ferate şi pe superiorilalea în număr, după D-l Hanotauy, se -vor arătă“ fericilele : consecințe. 
ale .uzurei : prin retragere. . RE CR | „> €) Germanii, atât în' numele tradiţiei lor 'mililare, cât. și sub presiunea circumstanțelor economice, sunt "con- damnaţi la ofensivă, la o ofensivă în massc . slrânse. Această necesilate îi silește, în chip fatal, la o distrugere: tot în massă. . 

„__ Situaţia. economică a aliaţilor, ca şi situația lor mi-: litară,. le permite să-şi închipuească cu seninălate Ders-- „peetiva unui: răsboiu de uzură. Finanţele Quadruplci înţe-- legeri sunt mult mai bune decât ale duşmanilor săi. Un mare linanciar. cosmopolit, declară acum în urmă D-lui. Hanolaux: „Dacă Germania ar reintră uslăzi în viaţa “sa. CConomied normală, ca mar aveă decât să depuie bilanţul. Ia, nu: mai lrăeşte decât din. creditul ce își lace sieşi.. Niciodală nu s a. dus așă' de departe bluti-ul financiar. În 
"ceeace priveşte. finanţele ausiriace, ele au ajuns pe fund”. In faţa acestui negru lablou, D-l Hanotaux constală 

N | ,
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cu salisfacţiune, că Anglia a subseris 20 de iniliarde într'o 
zi numai, şi că Fr anța a dat 8 miliarde D-lui Ribot, fără 
multă vorbă. 

Siluaţia diplomatică, în sfârșit, nu c rea, fiindcă este 
vorba de un răsboiu de uzură, permiţând, la lungi in- 
:tervale, intrarea în joc de noui factori; D-l- Hanolaux nu 
-spunc, (fiindcă nu poale să spună), 1 răul: pe care diplo- 
maţia rusă.l-a făcut cauzei aliaţilor, împiedicând, prin 
exigenţele sale, colaborarea balcanicilor. ÎN 

Dar Quadrupla înţelegere poate să spere, căci. nu 
e vorba încă decât de o întârziere. Dacă răsboiul du- 
«vează loală iarna viitoare, nimeni nu poale afirmă că se 
va fini fără amestecul României şi Bulgariei. Şi nimeni 
nu poale vedeă forţele acestor ilouă state unite, sau cel 
puţin, sigur, pe prima, decât cu lorțele Quadruplei în- 
țelegeri. 

15, Pentru a se vedeă de care parte va Îi victoria, 
şi prin urmare, în ce direcţie să pornim. noi, dăm aci 
un rezumat din revista „Democraţia”:), după un articol 
anonim, însă,. de mare valoare: 

„Intrare a lalici în acţiune, de partea Triplei. Inţe- 
legeri, chiar dacă nu ar puleă determină singură soarta: 
finală a actualului răsboiu general, va avea un împătrit. 
ciecl: 

1. Formând un nou front de luplă depărtat de cele 
exislenle, va absorbi, desigur, ultimile -resurse de care 
poate dispune dubla alianţă. Maximum de intensitate, pe 
care această grupare de puleri poate să-l atingă, pe cele- 
lalte fronturi de luplă, a fost atins; de aci înainte nici 
pe frontul occidental din “Flandra și Alsacia, nici, chiar 
pe cel oriental, nu este de prev: ăzul decât o acțiune. cu. 
un carâcter din ce în ce mai accentuat de, defensivă 

2. Prin colaborarea ultimei puteri mediteranc, ac 
țiunea pe Mare a lriplei- înţelegeri. se întărește şi blo- 
cusul în contra puterilor centrale devine din ce în ce mai 
-efecliv. Pe deoparte. acele state nu-și mai pot procură 
nimic pe calea Italiei, pe de alta, flota ilalienească, pulând 
ține capăt celei mai puţin numeroase, auslro- -ungare, li- 
berează o parte din flota pe care tripla înțelegere eră: 
silită so imobilizeze, pentru a închide Adriatica. Aceste 
flote vor putea. să înlocuiască „pierderile importante de 
vase, suferite la Dardanele şi să ajule lransportarea : lru- 
pelor necesare. acţiunii. contra Turciei. _. 

3. Prin concursul militar, pe care Italia ţine să-l deă 
acțiunii mililâre din str -âmtori, se va întări acţiunea, cam 
slab condusă până aci, pe acel câmp. de răsboiu. - 
4 „ Influienţa indirectă, pe care inlrarea în acțiune
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a Italici o poate aveă asupra. altitudinii slatelor rămase: 

“până aci neutre, în deosebi a celor din Orientul Europti.- 

Faţă de acestea, cumpăna victoriei mai poate Îi in- 

- fluienţală de doi factori de căpetenie: De acțiunea diplo- 

malică şi de acțiunea militară a grupărilor vrăjmașe. 

„Acțiunea diplomatică.—Nici o rază de nădejde nu. 

mai.poate îi azi penlru îmbunălăţirea siluaţiei diploma- 

tice a dublei alianțe. Diplomaţia germană a greșit, alunci- 

când ca mai întâiu şi-a făcut iluzii că wa puleă limită 

contlictul la cel Austro-Sârb, când, mai pe urmă, a crezul 

că Anglia nu va participă, cel puţin la început, în răs- 

boiu, în sfârşit, când a nădăjduit că va puieă târi în. 

răsboiu, fără voia lor, pe Italia şi România. Nereuşila. 

acţiunii prinţului de Biilow, la Homa, nu cră decât o: 

consecință fatală a primelor greşeli de cari vorbim mai 

sus, şi cari trebuie să alipească pe regatul italian de ac- 

țiunea puterilor occidentale. 
Din ce parte-ar mai puteă azi Germania să spere în 

succes diplomatic, care. să poată, print”o alianță nouă, 

să-i înlesnească situaţiunea critică în care se găsește ca 
şi aliatele sale? Din nici una. Dintre statele din Nordul 

curopean,. Danemarca simte încă prea adânc rănile ce 

i-a făcu răsboiul din 1865, pentru a avcă. vreo simpatie: 

pentru vecina ci dela Sud; celelalte state, deși secundare. 

sunt doritoare de a-şi păstră individualitatea lor econo- 
mică și naţională, şi deci nu au pulut îi atrase prin 
desfăşurarea evenimentelor, către. Germania. Agresiunca 
din Belgia, dar mai cu seamă declaraţiile de a voi să păs- 
treze acest stat şi teoriile de înfeudare economică, pusă 
cu. atâta hotărire şi.nedibăcie înainte, de loală suilarea: 
germană, au răcit orice simpatie către puterile cenlrale. 
şi am puteă zice orice urmă de izbândă a unei polilici. 
în care se vede o știrbire a dreptului la vieaţă şi a allor 
state mai mici. De altmintrelea, învoirea dela Malmoă, asi- 
gură, în orice caz, neutralitatea Scandinaviei, Norvegiei 
şi Danemarcei, iar ocuparea Belgiei, pe aceea a Olandei, 

Un singur stat părcă, până în limpurile din urmă, că. 
esie gala să ajute acţiunea dublei alianţe:. eră Bulgaria, 
care se pare că aveă, chiar în urma declarării răsboiului:” 
o învoire specială în această privinţă. Imprumuturile a- 
cordate, muniţiunile ŞI armamentul, ce cu alâta inzistență 
se dorcă să se trimită în acest Regat, înlăresc această 
presupunere. Prelungirea răsboiului, acțiunea teritorială: 

la: Dardanele. şi mai cu seamă intrarea Italiei în răsboiu, 
au schimbat, în timpurile din urmă, atitudinea Bulgariei. 
Intr'o colaborare cu Germania, ca va rămâncă izolată: cu 
Turcia, în mijlocul tuturor celorlalte .state vrăjmaşe ci. 

Oricât de orbiţi ar fi: Bulgarii de ura-păstrată după pacea
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dela Bucureşti; ci, desigur că îşi dau seama de nebunia, 
unei atari acţiuni izolate. : : 

Iată de ce, oricare ar puteă [i făgăduielile Germaniei, 

ele nu mai pol aveă o valoaie, asttel ca să hotărască, pe 

regalul Bulgar la o colaborare cu dubla alianţă, și decla- 

rațiile de neutralitate trebuiesc considerate, 'de rândul 
acesta, ca sincere. 

In rezumat, factorul diplomalic a: avul, pentru Ger- 
mania, dela începutul crizei pănă. azi, o serie . continuă 

de: înfrângeri, şi este de prevăzut că orice manifestare 
nouă a siatelor rcmuse neutre, nu poale fi decăâl în pa: 
guba dublei alianțe şi în câștigul vrăjmaşilor sti. 

Acţiunea militară.—In această privinţă, dacă Germa: 
nia a pulul găsi în _alialele sale, Austro-Ungaria și! 
Turcia, ajutorul ce nădăjduiă, ea a arătat o forță extra- 

ordinară, şi care singură ca a permis să irezisle până azi, 

atât la consecinţele greşelilor ci diplomatice, cât şi ia 

lupta pe două fronturi, pe care lrebuie s'o ducă. Desvol- 
larea pulernică, luată în toate direcţiile de statul german, 
după răsboiul dela 1870, a lost asitel îndrumată, încât, 
pe lângă propăşirea culturală, politică şi economică ce 
a adus Imperiului, ea a fost gala să ajute, sub loaie a- 
ceste forme, în :ziua când răsboiul sa deslănțuit. Nu. 
numai educaţia şi cultura fiecărui cetățean german, l-au 
pregătit pentru a dă maximul de clort material şi sulle- 
iesc în răsboiul de azi, dar şi loate mijloacele de trans- 
port, fabricile, întrun cuvânt, toată unellirea morală şi 
materială a Germanici a fost asltel organizată, încât, prin- 
tr'o simplă schimbare de direcţie, să producă, pentru 
-răsboiu, efecte tot atât de puternice, cât a produs în 

timpul îndelungat al păcii. In aceste condiții, cele 65 mi- 

lioane de germani, pot dă maximul de oameni, pregătiţi 

pentru a fi soldaţi, plini de patriotism şi de spirit de 

sacrificiu. Dela copilul de 10 ani, până la bătrânul de 
80, şi la toate femeile, se găseşte un sprijin etccliv, care 
să ajute, sub toale formele posibile, nevoile combatan- 
ților, care să înlăture piedicile pe cari răsboiul general 

le aduce traiului în Germania. 
Mai întâiu, fiindcă Germania, izolală politicește şi 

geograticeşie, nu-poate să bizuie acţiunea ci decăt pe pro- 

priile ci mijloace. Oricât şi-ar spori trupele şi mijloacele 

materiale de acțiune, ea nu poale luă decât tot din 'sânul 

celor 65 de milioane de germani, şi de 'pe teritoriul său 

şi al Austro-Ungariei. Cu energia de care dispune, „ca a 

putut face faţă unui -efort extra-ordinar, şi de neașteplat, 

pe cele două fronturi, occidental şi oriental. Tot Cu a- 

ceaslă energie-ca va trebui să facă faţă frontului de Sud, 
care abiă începe acuma să se desemneze. Din alară, în--
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tărirea blocusului maritim Și chiar de uscat; prin cercul 
din ce în ce mai strâns al aliaţilor, nu lasă mici o“spe- 
ranţă de alimenlare, cu muniţiuni sau aprovizionări. Dacă 
acestea din urmă pot îi salistăculte, din punel «le vedere 
economic, în consumaţie, şi: prin sporire de producție, 

- nevoia“ celor. dintâiu- va spori cu câi şi moui lronturi de 
luptă se deschid. | 

Dacă blocusul Germanici nu este chemat, din cauza 
recoltei celei noui, să aibă'o imediată înrâurire:şi să puie 
acest stal în neputinţă de a se alimentă, suni produse 
absolut indispensabile unui popor civilizat, a căror lipsă 
va fi din ce în-ce mai-simţilă. Intre aceslea, sunt. pro- 
dusele din colonii, astăzi cu nepulință: de a pătrunde în 
Germania, și în primul rând bumbacul. | 

Poate îi compensată această situaţie internă prin aceea 
de pe câmpurile de luptă? Din ce în ce mai mult, staiele 

 Impătritei Inţelegeri se organizează, pentru a-şi fabrică 
cât mai intensiv muniţiunile necesare. Câte-şi patru. țări 
industriale, având la dispoziţia lor importul liber pe Mare, 
ele dispun de combustibil Şi minereuri, de produsele azo- 
toase, necesare explosibilelor, şi, pe lângă adaplarea îa- 
bricilor lor la nevoile apă ării, ele mai pol dispune de 
fabricaţiunea statelor nculre. In această privinţă, ele gă- 
sesc un concurs preţios în Sialele-Unite ale Americei, şi 
în aliata lor, Japonia. Este, deci, de prevăzut, că pentriu 
puterile Impătritei  Inţelegeri, situația, mai grea la în- ceput, se va ușură din ce în ce mai mult, pe când cea a dublei alianțe; mai bine organizală, nu mai poale spori cu mult resursele acestea, aduse aproape dela început la maximul lor. - a , O prelungire a răsboiului, împreunală, desigur, cu o. desvoltare a câmpurilor de luptă, nu poale fi decât în folosul Impătritei Inţelegeri. Această prelungire, va în- greuiă siluaţia “economică și: socială a unui Imperiu atât de industrial ca -al “Germaniei, şi care făccă idlin exporlul: produselor fabricilor sale, principalul său isvor de câştig. "Oricât ar lucră şi sar adaptă fabricile ca să lucreze pen- iru nevoile armalei şi numai ale consumaţiunii interne, o jară, cu „Peste 100 de locuitori pe khm., cu exporlaţia a- nuală, până aci, de peste 12.500.000.000, cu o imporlaţie de peste 1-1 miliarde lei, din care o bună parle îi trebuie peniru nevoile consumaţiunii sale interne, nu poate să trăiască un limp mai îndelungat, lucrând numai obuze ȘI carluşe, aruncate pe câmpurile de luptă. , Caracterul colonial și agricol al acestor țări, arată ne- voia mare de importație, pe care o. are “economia naţio- nală germană, în Organizația ei actuală. Oricât sar re- „duce -trebuinţa. materiilor. prime, oprirea exportului. pro-



  

  

265 

-duselor fabricate, rămâne o mare parle. din nevoia ipro- 
-duselor agricole și coloniale, cari servesc la alimentarea | 
Dicţii interne. - a, „. 

Industria germană lrăieşte, în mare parte, din ma- 
teriile prime aduse de peste hotare şi din consumaţia 
țărilor .cu care este astăzi în răsboiu. | 

Germania își consumă azi rezervele de oameni şi ide 
„bogății, pe care o perioadă de extra-ordinară. desvollarie 
-economică le-a adunat, a : 

Două presiuni puternice nu.vor puteă să influienţeze 
starea suflelească a poporului german: aceea a popu- 
laţiunii lucrătoare, cari, prin scăderea consumaţiunii in- 

“ierne, și deci a lucrului în industrie şi prin scumpirea. 
vieţii, nu va puleă trăi în mod indefinil sub. regimul de 

„azi; şi aceea a germanilor culți și prevăzători, cari, din” 
ce în ce mai mult îşi vor dă scamă, că cu câl sorții 

„de isbândă sar depărlă, cu atât şi pierderile economice 
ale Germanici se sporesc; că prelungirea răsboiului poate 
să ducă acest stat la o pierdere în avutul.ei, pe care 

„nici o perioadă de lucru îndelungată nu ar puteă-o îm- 
plini. Deci, locul lăsat gol pe dileritele piețe mondiale, 
-de comerțul german, în limpul duratei răsboiului, va “i 
împlinit, fie de statele respective, ifie de alle state in- 
-duslriale sau coloniale; pe de alta, nevoia de a împlini, 
în timp de mai mulţi ani, golul cel mare lăsat de răsboiul 
„actual, în Germania, va opri, pentru câlvă limp, 'expor- 
tația capitalurilor germane, necesare pentru a alimenlă 
întreprinderile lor naţionale din străinătate. Ială o sumă 
-de consideraţiuni,. cari, deşi nu vor temperă patriotismul 
„adânc al germanilor, îl vor face să nu uile că acest sim- 
fimânt îşi poale găsi manifestaţiile sale, atât în rezistenţa . 
crâncenă de azi, cât şi în pregătirea zilei de mâine. 

Nu, deci, din o prelungire a răsboiului, Germania ar 
putea-nădăjdui victoria, ci “din o" acţiune repede-şi-decizivă; 
„dacă ca ar mai îi posibilă. Această acţiune, care sa ma- 
nitestal până la bătălia de pe Marna, azi numai este cu. 
putinţă. Pe frontul occidental, acțiunea ofensivă germană - 
este exclusă; cea mai încercată și în parte isbulită, pe 
irontul oriental, nu poale duce la rezultate decizive, fiindcă 
“oricât de departe ar împinge, în interiorul Rusici, linia 
“de luptă, ea nu poate sili pe acest vast Imperiu la pace. . 
Obligaţiunea de a se luplă încă pe alle două fronturi de- 
“părlate, la Apus și la Sud, face chiar primejdioasă o. în- 
naintare peste Vistula şi Nistru a armatelor Austro-Ger- 
“manc. 

vizionare în muniţiuni a Turcilor, intrarea de forţe noui 
“în acţiune.pe âcest.cânip ide răsboiu, face să se prevadă 

. 

Din conlră, cu cât timpul trece, nepulinţa de apro- .
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:ă, în acea parle va îi prima înfrângere decizivă a dublei 

alianţe. . NI 

După deschiderea Dardanelelor, lrupele disponibile 

vor fi duse pe celelalte fronturi de luplă. . o 

In rezumat, nici acțiunea diplomalică nici acțiunea 

militară, nu pol asigură vicloria grupului cenlral european. 

Cu cât timpul lrece şi răsboiul se prelungește, cu alăt 

este de prevăzul că siluațiunea diplomalică, că condițiile 

strategice și nevoile penlru apărare ule dublei alianţe, se 

vor îngreuiă. In afară de greşeli exira-ordinare şi de eve-" 

nimenle neprevăzute, ca o revoluţie internă în Rusia, Qs- 

lăzi sorții de isbândiă finală ale Impătrilei Infelegeri, suni 

„asiguraţi. 

2. Observaţiuni şi învățăminte tactice. 

1. Răsboiul european actual, a arătat că pierderea 

ofiţerilor este în proporţie ioarte mare la toate armatele: 

beligerante. Aceste pierderi sunt greu de înlocuit. Englezii 

au recunoscut, că, până la mijlocul lunci Septemvrie, pier- 

duseră cam 2/5 (2—3000) iotiţeri, cari aparţineau corpului 

continental de expediţie. 
In Franţa, Generalul Joitre a sfătuit pe ofiţeri să nu 

se expuie peste măsură. In Rusia se simle dureros lipsa 

de ofiţeri, mai cu seamă la formațiunile noui. In Germania 

şi Austria, sa dat ordin ca loţi oliţerii să înlăture semnele 
distinelive sau să: le transforme, aşă, de exemplu: jam- 
bierele galbene şi curelele să le coloreze în gris, catara- 
mele dela genţi, port-hărţi, ete. Oliţerii sunt sfătuiţi a se 
folosi de ochian în aşă mod, ca să mu fie observați de 
dușman. 

Asemenea, semnele cu sabia sunt interzise, sau să 
sc folosească în locul lor de semnele soldaţilor, pentru ca 
şelul să nu se distingă de soldatul simplu. Ofițerii să nu 
tacă semne distinelive în linia de foc. 

„___ “Toate aceste. mijloace nu vor miceşoră suma pierde- 
rilor de ofiţeri, căci aceştia nu vor puleă fi împiedicaţi 
de a nu îi, pentru soldaţii lor, exemplul strălucitor, -prin 
curajul, abnegaţiunea şi disprețul de moarte. 
| Deci, este: datoria: conducătorilor armatei, să se gân- 
dească la mijloacele pentru întregirea corpului ofițeresc, 
iar partizanii. omogenilății corpului ofițeresc, adică cei 
cari pretind selecțiunea pe tiluri, cursuri, clase sociale, 

ele: pretenții juste, în teorie,—să privească deocamdată: 
chestiune: altiel: oamenii de nădejde, de datorie şi de sa- 
crificiu, oamenii susceptibili. de iniţialivă şi pregătire, în 
cel mai Scurt timp, si île repede: avansați oliţeri, pentru 
A s a un număr de ofițeri cel ipuţin de două ori 

.
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mai mare decât necesarul de mobilizare: De alltel, la noi, 
în ultimul limp, aşă sa procedat. 

2. In răsboiul actual s'a probat că, cele mai bune dru--. 
muri nu pot-rezistă limp îndelungat marei circulațiuni 
care se face pe dânselc. - a 

In general, drumurile în munţi, cari nu sunt expuse 
a Îi inundate, sunt cu mult mai rezistente ca cele de şes: 

Liniile ferate au corespuns pe deplin cerinţelor mmi- 
litare. „o 
Liniile ferate cu cale îngustă au adus armalelor :ser- 

vicii excelente. | 
Precum întrebuinţarea lrenurilor pentru serviciul mi- 

litar în limp de răsboiu, este pregătită din timp de pace, 
de serviciile competinte militare, în înţelegere cu admi- 
nistraţia căilor ferate, chiar până în cel mai mic detaliu, 
tot aşă organizaţia aceasta ar lrebui să [ic aplicală şi 
la drumurile şi comunicațiile ordinare. 

„3. Pentru atacurile: tactice moderne, trebuiesc patru 
lucruri: 

ay Superioritatea numerică; 
bj; Muniţii în abundență și artilerie numeroasă; 
ec) Curaj şi spirit de sacriliciu; 
(D Inovaţii lehnice şi surprindere!). . 

4. Pentru manevrele strategice de spargere de Îron- 
buri, trebuie, pe lângă celelalte condițiuni cunoscule, ia- 
lange de artilerie de toate calibrele, alingând ciire lante- 
stice, de '1000—2000 tunuri. Sunt mulţi critici militari, 
cari admit că o. asemencâ încercare ar reuşi Francezilor 
pentru a sparge îrontul german şi se întreabă de ce nu 
S'a încercat aceasta. | Pi 

5. In luptele din Carpaţi, unele divizii de cavalerie 
austro-ungară, s'au transformat în elemente de intanleric, 
predând caii la artilerie. Aceştia erau inferiori infante- 
riştilor, căci, pe lângă lipsa de pregătire, carabinele nu 
aveau baioneta pentru lupla corp la corp. 

6. Luptele în munţi, pe frontul italian, prezintă multe 
greutăţi. Pentru cucerirea muntelui Nero, (2.216 metri), 
6 km. N. de Karfreit, unele corpuri de Alpini au trebuit 
să se urce agăţându-se de stânci abrupte, fără încălţă- 

"0 în ultimul timp citim că germanii întrebuinţează un aparat cu 

oslinzi şi electricitate pentru topirea ' dela. distanţă a: obstacolelor de 
sârmă. . a
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“aminte, în întunericul nopţii, spre a se aruncă pe neaștep- 
tale asupra poziţiei .inimicului, armaţi cu bombe de mână 
şi arme. 

7. In luptele ipentru cucerirea lranşeelor, pe lângă 
acţiunile infanteriei, bombardările. artileriei joacă un rol 
extrem de important. Aceasta explică de ce luptele de ar- 
tilerie au loc.zilnic, fără. întrerupere, .cu cea mai. mare 
inlensilale, de ambele părţi, chiar şi alunci când infan- 
teria nu întreprinde nici-o acţiune. Aceste lupte carac- 
terislice pe toate tealrele de operaţiuni, cer o consumaţie 
«le muniții de artilerie enormă, asttel că, actualmente, ches- 
tiunca. fabricării: și. reaprovizionării. armatei. cu: muniţiuni 
«le artilerie, a ajuns a fi de cea mai mare importanţă. 
(Vezi Capitolul 5 .„Chesliunea muniţiunilor”). 

N 
$. Se zice că pentru a înşelă pe duşman, Sau trans- 

porlat mori de vâut, copaci şi chiar poduri dintr'un loc 
într'altul. Sa întrebuințat hărţi falşe, sau pus în :circu- 
laţie trenuri goale, cari lăceau du-te vino, spre a face pe 
duşman să creadă că se primesc întăriri, sau întrebuințat 
lunuri falșe. ” Me | 

9. Se spune că, la luptele cu baionela, dă rezultate 
şi tocul tras în pieptul adversarului, în loc.de împunsă- 
lură, Negreşil că așă esie, însă, greutatea este în a în- 
ăreă arma după ce sa terminal cele. cinci gloanţe. - 

„10. In genere, Austro-Ungarii dau foarte rar luptele 
die noapte. lExplicaţia pare a.stă în aceea că, trupe slave, 
în special, profitând de întunericul nopţii, se dosese dela 
luplă. sub pretext de rălăcire “sau dezeriează în massă. 

„Il. Se face mult uz de drapelele de diferile culori, 
pentru a marcă ărtileria şi linia proprie, spre a cvilă de- 
sele cazuri de luptă între trupele proprii. 

NI 12. Noaptea docul artileriei și infanteriei continuă, pe unele părţi. din fronturi, penlru a împiedică pe ad- versări să-și refacă apărările accesorii ce au fost dislruse de ziua. - Ă 

13. La alac, ofițerii şi plutonierii.se folosese mull de revolvere. De sabie se face puţin. uz. Sabia are. şi desavan- laiul. că otierii sunt uşor descoperiţi de către bunii ură gălori inimici. Mulţi ofițeri au întrebuințat arma. De ase-. menes, unii olițeri au purtat raniţe în spinare, 'pentru a nu se dislinge dintre“ soldaţii lor.
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"14. Posibilitatea de a pregăti atacul prin artilerie este 
în raport cu distanţa ce desparle:pe adversarii din lranşee: 
Minimum distanţei, pentru ca artileria să poală acţionă, 
trebuie să fie de 100 m., aliminteri proicetilele lovesc iru-: 
pele amice. - 

15. Artileria franceză însoţeşte infanteria pâiiă la. 
100 m. de adversar, scopul tocului este distrugerea trau- 
scelor, rețelelor de sârmă, a şanțurilor de comunicalie şi. 
spre a nimici rezervele ce ar căulă să se apropie. 

"16. In momentul când apărălorul-pronunţă un asalt, 
artileria apărătorului începe să: acopere, cu focul ci, Loată: 
regiunea înaintea frontului lranşeelor adverse, pentru ca, 
în retragere, inimicul, să iutre în grindina proiectilelor ci. 
In acelaş limp, 'se trage şi în artileria: adversă,: pentru a. 
distruge tocul ci dela infanteria amică, 

17. La răsboiul de poziţie se schimbă des locul bate- 
riilor sau al mitralierelor, bănuind că 'inimicul le-a recu= 
noscut sau le-a aflat locul prin spioni, Inimicul va con-. 
linuă a trage în direcţia bateriilor vechi, consumând mu= 
niţic. 

18. Din cauză că bateriile se descoperă repede din 
aeroplane, trebuiesc luate măsuri ca ele să fiec adăpostite . 
de vedere şi de sus, iar lunurile să-fie aşezate în moidl 
neregulat pe poziţii. Se 

19. Când se face regularea lragerii, cu -ajulorul aero- 
planelor, se iă măsuii ca bateriile vecine să nu stinghe-: 
rească observările celor din acroplane, adică să nu tragă 
în acelaş timp. SE - 

20. A se observă descrierea atacului dela înălțimea 
Hermannswiller, ce poate servi ca norniă peritru alacurile: 
în acest răsboiu, fiindcă a reuşit, de aci, următoarele: - 

a) Nu poate există clişcuri de atacuri, ci există numai 
reguli ce pol ajută spirilul ca să conceapă şi să. execute; 

b7 Trebuie voinţă de-a învinge; | 
c) Trebuie bună: pregălire de arlilerie, care constă în:, 
Distrugerea de apărări accesorii; 
Răsturnarea tranşeelor; - - 
Oprirea oricărei înaintări dinapoi; | | | 
Mare consum de muniții pentru. realizarea celor trei 

., 
; 

puncte de mai sus-şi pentru. a pierde: curajul apărălio- 
rului; 

dj Când preparațiunea este gata prin artilerie, in-
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A x 
fanteria înaintează în linii de lrăsători; iar nu în. masse 
compacte, ce i E , 

Lanţurile ce urmează o întăresc sau îndeplinesc noui 
acţiuni, străbătând linia I-a.. aa 

3. Observaţiuni şi învățăminte tehnice şi de organizare. 

1. Cu privire la importanța părților sedentare, ce 
1a noi.lasă mult de dorit, se poate aveă în vedere urmă- 
“oarea conslalare stalistică': 

Pentru a ne face o idee de importanţa rolului acestor 
„depozite, pentru buna funcționare a armatei de operaţii, 
dănr aci pierderile încercate kle unele corpuri germane, 
dela. 15 Octomvrie la 15 Noemvrie: A 

Dinlrun total de 3.000 de oameni, cât âre un regi- 
menit, Sa pierdut; 2111 oameni. de călre Reg. 205; 1717 
de către al 212-lea; 2151 de al 21-lea; de al 17-lea de 
vezervă Bavarez, 2204... a 

Regimentele aclive mau fost mai fericile. Aşă, înlro 
singură zi, la 19 Septemvrie, Reg. 161 din Corpul. al 8-lea: 
de Armată, a pierdut 1231 oameni; iar pierderile totale, 
dela începutul campaniei, treceau de 1.000 oameni, adică 
cu mult efectivul cu care au intrat în campanie. In lotal, 
pierderile igermane, s'ar ridică, după socotelile făcute până 
acum, la 1.500.000 oameni, Pierderile lunare, singure ating 
citra de 270.000 oameni. 

Această simplă expunere slalistică. arață importanţa 
depozitelor, atât din punctul de vedere al rezervâlor de 
oameni, ce trebuie să conţină, cât și a misiunei lor, nu 
numai de a-i instrui bine, dar și repede, contingentele 
enorme «dle soldaţi noui, ce sunt chemaţi zilnic să umple 
Solurile c2. se produc în front. a pi 

Când lucrurile stau astfel, trebuie să luptăm a face pe 
deoparte, să iasă din mentalitatea celor mai mulţi dela noi, 
că părţile sedentare sunt depozite de invalizi, de bolnavi şi 
de îricoși, iar pe de altă parte, să luptăm ca încadraârea lor. 
să se facă cu ofiţeri şi comandanţi de ' nădejde, pentru ca 
înlocuirile trimise de ei să fie forțe, iar nu piedici. 

___2. Germanii întrebuinţează nişte cilindre de metal, în 
care se allă un lichid: puternic inflamabil, pe care îl în- 
trebuințează pentru lopirea și ruperea sârmelor. Trupele 
ce merg înainte, la asalt, au asemenea cilindre. pe care 
le “deschid la 8—10.im. ide obstacsl, producând niște su- 
lie de toc, de 5—0 mr. lungime, cu o temperatură pu-; 
lernică, capabilă de a topi sârmele.. e
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3. Reorganirsrea ținuturilor ccupale, este unul: dintre 

uerurile. cele mai grele, cari cad în sarcina + etapelor. 

- Peniru aceasta, sau înfiinţat centre de elapă şi comisii 
economice. Aceste comisii au îndatorirea de a cumpăr? 
«dela proprietari toate vilele, alimentele, c!e, Aceste co- 

“misii regulează și vânzarea. Ile au datoria să îngrijească. 
ca câmpul să fie arat şi semănat. Inflinţează ferme ide 
lăptărie, .cu datoria .de a furniză lapte. pentru. spitale. 

Dai - Tr 

4. Experienţa r ăsboiului arală, la aviaţie, că proporţia 
aparatelor de rezervă, ce trebuie. să, existe, penlru a sc 
-puleă face faţă nevoilor cerule de bătăliile moderne, esle 
de 3 :aparale de rezervă la 2 în serviciu. 

3. Contra Zeppelinurilor s'a inventat o bombă, care, 
la isbire, sc deslace în patru elice, astfel, că sfăşie în- 
“velişurile balonului. 

G. Austro- Germanii au întrebuințat, pentru FECUnNOAȘ- 
eri, în multe împrejurări, automobile. mitraliere, cari. au 
avut un efect moral destul de mare. 

7. In răsboiul din Asia şi Africa, cămilele au că- 
pătat mare importanţă: Dromaderul parcurge 1410 kim. 
între 15—16 ore pe zi. E “în stare să facă acest mers. 
3—4.zile una după alta, fără o singură zi de repaus, se 
poaie întrebuință în timpul cel mai cald al zilei, şi cere 
-o puţină odihnă. Ea se nutrește cu. fân, frunză de ar- 
bori, buruieni. Poate îi întrebuințată 3—t zile fără a ti 
:adăpală. Are un pas mare şi spornic. Calul nu se poale 
ține după ea. 

Călăria pe cămilă nu oboseşte. La trap e preferabil 
«de mers pe cămilă. Galopul şi pasul e neplăcut, căci 
lcugănă pe călăreț. 

„ Şeaua care se pune pe. cămilă seamănă. unei albii: 
“scobită, fiind legală spe cocoași cu două chingi, care sunt. 
duse pe sub burtă; iar a reia chingă se leagă. de srumaz.. 
Ca să mu se frece dle cocoașă, sub şea se așează 1 Derniţe, 

„câte llouă de fiecare “parle a cocoașei. Frâul e făcut 
«dintro Simplă fringhie. împletită. Cămilele cu-“samare se 
“pot încărcă cu âte” 120—250 kgr. și pot parcurge: 30— -10 
km zilnic, , 

8: Tatrebuinţarea câinilor iă din ce în ce mai mare 
-desvoilare “în actualul '“răsboiu. 2. | 

Gernianii au îu prezent -10.000 câini «lresaţi în .ser- 
viciul armatei. De. asemeni, Rusia, Franţa, .Belgia,. au: 
«câini. idresaţi penlru. serviciile. militare. ae
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„Serviciile ce le pot aduce sunt: 
Î. Descoperă răniții şi le aduce primul ajutor; .- 

2. Serviciul de curieri ;. 
3. La tracţiune (în Belgia la milraliere) ; Sa 

i. Inlovărăşirea patrulelor. de cercetare pe. Lim'pul 
nopţii ; E | , 

3. Previne atacurile” de noaple” în avanposturi ; 
Câinii-curieri adesea cad în mâinile inimicului. 

9. Câinii pentru tras. au: dat. probe. de „calilăți ex- 
celenie, pe lângă aceea că întreţinerea şi. dresajul lor: 
nu prezintă nici o greulate. Ă . . 

| Printr'o decizie 'minislerială, loale regimenlele de: 
infanterie belgiene au fost prevăzule, cu începere dela. 

„1. Aprilie 1914, cu câte 12 câini de lras și cărucioarele 
respeclive. S'au' reuşil a se: face lrăsurici ușoare, prac- 
tice, pe “louă roale. Olanda a luat exemplul Belgici. 

Instituţiile din Germania, ce se ocupau cu această: 
chestie, precum şi posturile polițienești, au fost prevă- 
Zule cu numeroşi câini dresați. Ruşii au 650 instiluțiuni 
pentru dlresarea câinilor. In Belgia, sunt crescătorii spe- 
ciale pentru câini (Beverloo). 

+ 

10. Tunul pe vagon este o armă întrebuințată îmlâia: 
oară în răshoiul actual; şi la început numai de Francezi. 
Tunurile acestea au avantajul de a fi transportate în. grabă pe linii ferate, 'unde siluația tactică necesită. Ele imedial şi intră în acțiune, fiind - aranjate: pe vagon gala. a funcţionă. Prin introducerea tunurilor acestea, Fran- cezii au voit. să hnicşoreze numărul tunurilor. aşezale în zona exterioară de apărare a cetăților. Tunul este. montat pe plalforimă, şi se poate trage în loate direcţiile. Pentru înlăturarea reculului, vagoanele. sunt. sprijinile, printrun- dispoziliv special, care se aranjează de îndată ce. tunul: se pregăleşie pentru darea focului. Un lren cu un lun. se compune: 1 locomotivă, 2 vagoane și între cele agăţate: vagonul cu muniții, cu 85 proicetile. 
Fiecare vagon are un scut de 25 mu. grosime.: 

11. Organizaţia serviciului. sanilar francez, pe câmpul: de luptă, eslc cât se poate de completă. Ingrijirile date: reduc simțitor răniții scoşi, afară din luplă, prin inter-: - venirea la limyy şi graţie excelentelor îngrijiri ce Li se dau. Teritoriul francez, care se află înapoia zonici ama- 
telor, este împărţit, din punctul de vedere al serviciului. Sanilai:. în 20 îcgiuni: Tur” capul” fiecărei regiuari” este” ur” medic inspector general. La trei regiuni, este un medic: inspeclor general. Ansâmblul regiunilor depinde de idi- 

a
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recțiunea sanilară a Ministerului de Răsboiu. Fiecare re- 

giune posedă o gară, zisă de repartițiune, al cărui scop 
este repartizarea ri ăniţilor în diferitele formaţiuni sanitare 

ale rcgiunci. după gravitatea rănilor şi locurilor dispo. 
nibile, spitalele fiind împărțite pe calegorii în raport 

ci zona. 

12. Insectele de cap şi de haine propagă tilosuli 

„Pentru a scăpă armatele de această molimă, este necesar 

a distruge aceste insecte. 
| “ rânkel, susține că Anisolul esle un „mijloc eX- 

lrem de bun; căci în limp de .10 minute omoară toale in- 

sectelc ce sar găsi la o depărtare de 6 c.m. Se poate în- 

treim:iință ca alifie sau prai. Sub ambele forme, anisolul 
se cvaporează şi în câtevă: minute omoară păduchii, Insă, 
anisolul nu omoară şi ouăle, | 

13. 0 boală, care sa făcut cunoscut. cu ccazia răs- 
boiuiui, etic Hemeralopia (orbirea în timpul nopţii şi 
din cauza nopţei). Caracteristic: acestei boli epidemice 

este că accea cari sunt atinşi de această boală, văd în 
timpu! zilei destul de bine, dar îndată ce incepe să se 
întunece, și mai ales în timpul nopţii, nu mai pot ab- 
solut de 'loc să deosebească. 
"Bolnavii trebuiesc. luaţi dela front şi duşi la spitale, 

„unde se fac bine după 2—3 săptămâni. 

14. La convoiuri, ruşii întrebuințează trăsuri cu 2 roți, 
trase de 2 cai, ele "fiind mai practice pe .lerenuri mun- 
loasc, şi pe dr umuri: rele. 

15. Privitor la pierderile şi rezervele de materi al, se 
posedă foarte puţine date, totuiş, din unele date ce avenii, 
se poate deduce că rezervele: de materiale, trebuie să fie 
mult mai mari decât sa ierezut până: acum. 

Se citează faptul că un regiment: de artilerie, a avut 
22 lunuri scoase afară din serviciu, ceeace e colosal. 

Artileria grea a fost şi ca foarle încercată. Se sem- 

nalează iarăş faptul că numai în zilele de 21 și 22 De: 
cemvrie. s'au transportat la Colonia, pentru reparat, 71 

tunuri mari, scoase afară din serviciu. - 
Examinându-se inelele: obuzelor: trase la începutul - 

campaniei, şi cele de acuma, sa conslalat. o uzură vă- 

dită a tunurilor; Acest fapt. e:cu atât mai grav, cu cât 

se pare că, cu toate prevederile lor, nici chiar germanii 

nu au avul gata, tot materialul de răsboiu, necesar for- 

maţiunilor noui ce au constituit, aș. ă, multe din aceste 

EDC 18
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unități sunt armale cu material împrumutat dela corpu- 
rile .aclive. 

16. Înipermeabilizurea fesăluritlor. — Pânzele, ştolele, 
elc., pentru soldaţii în campanie, pol fi lăcute imper- 
meabile...pensulându-le bine cu un amestec în părţi “egale, 
de lunolină anhidră şi vaselină, în soluţie (20 gr. la lilru), 
într'unul din solvanţii -următori: esenţă pentru aulomo- 
bile, (benzină, tetraclorur de carbon), sau un amestec de 
o parle esenţă şi 2 părţi tetraclorur (ultimele două so- 
luţii neinflamabile). | i 
Ajunge pentru o manta mare un litru de soluţie te- 

» traclorală, (adică: 1 kgr. 500, costând 1 îr. 50 D.). 

17. In-răsboiul aclual mitraliera iă o importanţă din ce 
în ce mai mare. Francezii şi-au <lat silința să îmdeplic 
nească lipsurile lor, în ceeace priveşte numărul mitralic- 
relor, aţă de germani. La intanterie francezii au acum 
„câle o: companie a-câle 1 secții de fiecare regiment, plus 
o companie (a 1 secţii), pentru brigadă. La cavalerie 

dânșii au o secţie de milraliere înhămală de fiecare re- 
giment. Ambele secţii sunt însă grupate şi la xdlispoziţia 
comandanlului brigăzei. 

In fiecare regiment de infanterie se mai aiîlă în front 
personulul -complel, cu un ofițer, pentru o secţie de-mi-. - 
traliere (secţie de înlocuire), gala a înlocui la nevoie 
personalul mitralierelor, ce ar fi scoş din luptă. Fiecare 
secție de mitraliere are un „telemelru”, care este de o 
toarte mare preciziune. 

Armata engleză sa observat că nu are “destule mi- 
tralierd faţă «le germani. Şi înt vadevăr, la începutul cam: 
paniei, germanii aveau 50.000 mitraliere, iar armata en- 
sleză -aveă pe atunci un număr foarte mic, mitralierele 
lor. jsăsindu-se pe câmpul de luptă, în proporţie de 1.12, 
faţă de cele germane. II ci | 
„Dar de alunei numărul mitralierelor în armata ser- 
mană a fost mărit ca şi în armata engleză. Geimanii 
au ajuns să substiluie, din: ce în ce mai mult, întrebuin- 
țarea imitralierelor, înlrebuințărei puștilor. Inapoia 'şan- 
turilor adăpost. de zitărie, înapoia rețelelor - e sârmă, 
mitralierele bine adăpostite suut însărcinale, aproape sin- 
sure, cu apăratea. Linia de luptă este aproăpe goală şi 
infanteria ieșe «le sub! camerile ce: le are sub pământ; 
numai când -alacul inimicului devine - ameninţător. 

" Seuturile “le oțel apără atât de bine milralierele, în 
cât jpentru ca să fie ele distruse, trebuie ca un obuz ex- 
ploziv să lovească în scul. i ” Ia 

- Dar “încă mai mult, sistemul sermanilor este se a
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intrebuință: mitraliere, nu izolate, ci în grupuri : de.2 2, 3 
sau 4, aşă încâl cel mai viu atac nu! poate fi asitel opril . 
până când nu sunt toate nitralierele scoase din luptă, 
ceeace, lupă cum arătăm mai sus, este foarte greu de 
obţinut. „. | 

De aceea sa auzil spunânilu-se că: Francezii susțin 
lupta în șanțurile: adăpost 'cu.-artileria, germanii cu mi- 
tralierele, iar englezii cu infanteria. Şi această frază nu 
este locm: ni falşe. 

18. Cu privire la organizarea poziţiilor, dăm aci deo- 
'sebirea între francezi şi germani: . 

Poziţiunile franceze şi germane diferă, între ele, 
ceeace privește 'moilul de a -anjare al liniilor de rezistelţă 
„Asttel, «le: partea. francezilor, în general, linia "principală 
de rezistență este acoporilă de un fel “de linie de avan- 
posturi, constituită din” puncte de sprijin - fortificate, 
izolule şi fără comunicaţiuni directe cu spatele și flan- 
'curilc. Inainte de a atinge frontul propriu zis, germanii 
sunt nevoiţi a imobiliză înaintea sau împrejurul acestor 
puncte ide sprijin, sau să sacrifice pentru a le cuceri, o 
parle însemnală din efectivele lor, ceeace slăbeşte forţele 
care alacă poziţiunea principală. 

Succesul «lin Argonne anunţat «dle germani reprezintă, 
după cum am ar ălal mai sus, numai cucerirea unor. a- 
semenea punele înaintate şi pe care francezii au încercat 
apoi să le recucerească zilele urmăloare. Poziţiunea prin- 
-cipală franceză, însă, a rămas neschimbată. 

Organizarea defensivă germană, inversează, — ca să 
zicem aşă —imporlanţa liniilor de vezistenţă. Linia avan- 
sală,—sau aşă numilă prima: linie,—este accea care re- 
prezintă rezistenţa principală. Ea se compune din două 
sau Lrei lranşee paralele, pe o -adâncime de două la patru 
sute.le metri şi legale între ele prin nenunmăr ăle şariţuri 
de, comunicaţie. 

Apoi, tocmai înapoi, uncori la doi sau tei kilometri 
—după. natura terenului,—ei construiese. puncle; de sprijin 

"forliticale şi linii de Lranşee izolate, -cari în.tolal jalo- 
nează oa doua linie-de rezistenţă, (o linie de reculegere), 
în care se vor reiace trupele respinse din linia princi: 

“-pală; aslifel că atunci când comunicatele. germane anunţă 
—la începulul unci acțiuni, —succese asupra francezilor, 
acestea: indică, în general, cucerirea unor puncte ale li: 
nici înaintate, care acoperă linia principală franceză: - 

Când comiuriicătele Iranceze, anunţă, însă, cucerirea 
primei linii germane, aceasta indică, în gener al, cucerirea 
primei tranşee din poziţiunea principală. de: “rezistenţă, 
în care se deschide astfel o poartă, prin care francezii
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trebuie 'să pătrundă apoi, pentru a face spărlura în a 

doua şi eventual în a lreia tranșee a dispozitivului. Dar 

atunci linia principală de rezistenţă, —numită în comu- 

nicatele germane linia înaintată, —este complel cucerită, 

şi ceeace francezii întâlnesc apoi în înaintarea lor, sunt 
elemente ale poziţiei de sprijin. (de repliere), care,—ce 

este drept,—-eventual, dispunându-se de limp, ar pulei 

fi repede transformală înt”o a doua linie principală de 
rezistenţă. | 

In general, tranșeele poziţiunei principale (cea înain- 

tată) sunt apărate cu. obstacole de sârmă dinţală nu 
numai înainte, dar şi înapoia şi chiar şi de-alungul șan- 
țurilor ide legătură, cu celelalte două serii de lranşee. 
De: aceca, înainte ca infanteria franceză să pornească 
la atac, artileria trebuie să răstoarne toate aceste apărări 
accesorii. 

Interesant .este conslalarea ce o face corespondentul 
unui ziar italian, cum'că asupra, acestor : obstacole, mi- 
tralierele ar da- rezultate chiar măi bune decât artileria; 
în plus că cste şi mai economic (cartușşele inlanteriei 
fiind mai ieftine şi mai uşor: de confecționat decât cele 
ale artileriei). | 
„Im tranşeele germane se găsesc apoi adăposturi blin- 

date şi galerii la o adâncime de 5—6 m.. iar pentru îlan- 
carea lor, sunt organizate cazemate cu cupole blindate 
pentru milraliere şi tunuri-revolver, astfel că cucerirea 
unei astfel de lranşee nu este asigurată, decât atunci 
când a fost desființat dispozitivul de ilancare; alifel a- 
lăcătorul se expune a fi secerat. De.cele mai multe ori 
chiar după, ce au pălruns în: lranşee, francezii mai în- 
tâmpină o lungă rezistenţă din partea blockhaus-urilor 
amenajate în interiorul tranşeelor. 

Sistemul acesta ue tranșee, înconjurat de jur împrejur: 
„cu rețele de 'sâtmă, au inconvenieritul” (poate adoptat: in- 
tenționat de comandamentul german), de-a închide de- 
finitiv în ele garnizoana ce le apără. Trupele ce ocupă 
aceste tranșee nu pot fugi din ele: ele trebuiesc să re- 
ziste până la ultimul om şi să se lase a fi îngropate în 
ele. In modul acesta, ele pot fi apărate chiar de trupe 
mai mediocre. In schimb, însă „trupele care le atacă tre- 
buiesc să fie dintre cele mai bune. 

19. Automobile cuirasaie, mitraliere pe molociciele şi 
baterii cuirasale—Ziarul austriac „Neue Freie Presse” 

x “mă - : r i K , publică ui mitoza ele, asupra nouilor automobile introduse: 
în armata engleză, - care operează - pe. leatr r azi catrul de a- 
țiune de Vest. - . 1 : opera 

In curând vor intră în acţiune, un mare număr de
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automobile cuirasate. După cum le numesc însăşi ziarele 
londoneze, aceste vehicule sunt nişte adevărate „Dread- 
noughturi” de şose: 

“Până în prezent, sunt gata câlevă sule din aceste 
automobile. Ele sunt de două modeluri: Un model mai 
ușor, armate cu mitraliere şi alt model mai greu, ar- 
mate cu tunuri cu tragere repede, de calibru mic. Pentru 
modelul uşor, au iost utilizate caroseriele automobilelor 
de lux din fabricele "Rolls hoyce, Clement- Talbol şi Lan- 
«Chester, iar pentru celalt model, sau întrebuințat caro- 
seriele automobilelor de transporturi grele, din fabricele 
americane. Intreaga caroserie este învelită” într”o cuirasă 
care sc «deschide în partea dinainte a automobilului, prin 
două uşi. 

S'a dat o deosebită aiențiune cauciucurilor roţilor. In 
loc să fiec umilale cu aer, au lost umplute cu o materie 
gelalinoasă de gumă, care poate suportă drumuri de cel 
puţin 1000 de îmille "engleze. Automobilele cuirasale sunt 
armate cu una sau două mitraliere, deservile de patru 
oameni. Se spune că aceste automobile, au o pulere de 
rezistență şi o mobilitate foarte mare. 

Engiezii speră să obțină mari rezullale cu aceste 
două calităţi. 

In afară de acestea, englezii au imai format şi uni- 
tăţi de mitraliere pe motociclete. In partea stângă a mo- 
tociclelei se agaţă o mică lrăsurică, pe care se găseşte 
aşezală,—la partea dinainle,—o mitralieră cu scut, înapoia 
căreia stă servantul. (Până în prezent au fost. lrimise 
pe frontul de luptă 100 de motociclete-milraliere; în cu- 
rând numărul lor va îi urcat la 1200). 

In ultimul timp s'a terminat construirea unei a doua 
baterii cuirasale; o asemenea balerie este formată din 
şase automobile cuirasate “armale cu Luni — Cut tragere 
repede, 2 automobile camioane (pentru transport), 1 
automobil cu materiale, un automobil pentru diferite curse 
(agent de legătură), şi şease molociclete. Electivul bateriei 
este de 60 “ofiţeri și trupă, (dintre..care 21 soldaţi ne- 
canici şi 23 soldaţi servanţi). Bateriile acesiea sunt fur- 
mizate de America. 

Acelaş ziar, prinu”un alt arlicol, prin care vreă să 
demonstreze în general importanţa automobilelor în 'răs- 
boiu, arată numărul de automobile întrebuințate de lie- 
care. armată. Asliel: în Germania se găsesc în serviciul 
armatei 60.000 automobile. In Franţa parcul de automo- 
bile numără '70.000 de 'mașini, dintre cari 50.000 sunt 
rechiziționate dela particulari ; oraşul Paris a furnizat 
1100 autobuze. Anglia a trimis pe teatrul de operaţiie 
<uropean 20.000 de” automobile.
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Se formează trenuri întregi de aulomobile (câte 100 
camioane cu remorcă), cari pol transportă dela 3— 10.000: 
oameni. 

20. Sculuru tie oţel'peniru infanter iși. Ziarul „Berliner: 
Tageblait”, spune că la luptele «din Argonne, între 6—20 
unic, ermanii, după ce au preparat alacul' cu. artilerie, 
au pornit la asalt în tranșee cu arma pusă la spinare, 
vânătoreşte, cu un scut de. oțel în înrâna slângă şi cu 
câtevă bombe de asvârlit în cealaltă mână, iar la gură 
cu măști iprolectoare contra gazelor astixiante. 

21. In Anglia circuljă din mână în mână, manileste cu 
porunci, “ăspândile, de Lord Curzon, sub titlul de: „Ali- 
tudinea ce trebuie să aibă un popor puternic, în răsboiu” 

1. Să nu-ţi închipui că rr: isboiul nu le alinge şi pe: 
line, personal; 

5. Să nu sări în sus de bucurie, la ştirea unei vic- 
torii; nici să te descur ajezi când auzi o întră ângerc.: 

3. Să.nu te deseurajezi în fața pierderilor, pe care lu 
şi ai lăi le-ar avea 

4. Să nu le sperie lista pierderilor, adesea atâta «de: 
mare_şi alâta de dureroasă ; 

5. Să nu' crezi niciodală că lu ştii să conduci un 
ăsboiu, iar slatul major, nu; 

6. Să nu te enervezi din cauză că răsboiul merge: 
aşă de încet. Nici lu puteă fi „alltel, pe un aşă teatru. 
de operaţie; 

7. Să nu crezi toate ştirile ce vin din Berlin; 
8. Să nu desconsideri pe-vr ăjmaş ; 
9. Nu le osteni a ghici care va fi soarta împăratului 

Germaniei, în lumea asta şi în cealallă; 
„10. Nu începe să împarţi Germania, înainte de a 

o Îi cuceril; 
11. Să nu „asculţi pe aceia ce strigă: Slăi! înainte de a se îi ajuns în: mod „complet la atingerea' scopului răs- boiului ; - - 9 7 . . ve PA scai x . ..v , .. 12. Când răsboiul. se va stâr ȘI, Să nu-i uilăm lecţiile. >



CAPITOLUL IV. 

AVIAŢIA ȘI AEROSTAȚIA 

I. Organizare. — II. Intrebuinţare. — II. Lupte şi bombardări 

aeriene. — IV. Observaţiuni şi învățăminte. , 

În volumul l-iu sa arătat organizarea armalelor de 
aer, atât acerostaiie, cât şi aviatic, la «diferitele state beli- 
geranle. In volumul de fală, arătăm, în aceeaş formă, 
care este organizarea acestor forţe la armala italiană. 

Ne propunem să facem, în acest capilol, un studiu 
mai amănunţit asupra acestei noui. arme de: luplă, ară- 
tând: progresele realizate, ca organizare, în ultimul au, 
1914—1915; cuni sa înlrebuinţat această nouă armă şi de- 
scriere, în mod destul de sumar, a operațiunilor aeriene 
mai importante, ce au avul loc din-o parte și din alta. 

Vom încheiă şi acest capitol, ca pe.toale celelalte, 
cu observaţiuni și învăţăminte trase din experienţele al- 
lora, cari, în acest moș, ne-ar fi şi nouă, poale, de folos 
la înjshebarea acestui nou organ de luplă. 

I. Organizare.—-lviaţie.—.4eroslaţie. 

a) Consideru(iuni generale; b) Felul apurulelor la diferile * 
armale și organizarea lacliciă. 

a) Considerațiuni generale. —Aviaţia este reprezentată 
prin acroplane şi hidroacroplane. Acroplanele, în privința 
numărului planurilor, se împart în: monoplane, biplane 
sau, mai rar, multiplane; (au fost triplane şi chiar palru- 
plane). Din punctul de vedere al întrebuințării lor, sunt: 
acroplane şi hidroaceroplane. Acroplanele, căzând în apă, 
se scufundă; hidroacroplanele au nişte flotere cari le 
susțin și plulese pe apă. Cele dintâiu sunt întrebuințate 
de către “armata: de uscat; cele dealdoilea de aceia de
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apă; însă, la nevoie, unul poate face şi serviciul celuilalt. 
Orice avion, aeroplan sau hidroaeroplan, se compune 

din iurmătoarele părți esenţiale: un corp, în lemn sau 
melal; din planuri cari servesc a-l susține îi aer; din 
o pulere de propulsiune..sau .de tracţiune reprezentată 
prin molor şi executată de clice; şi din organele de că 
voluțic, cari, întrebuințate de pilot, îi permil a-şi păstră 
echilibrul şi de a se conduce încolro vreă, în aer. Aceste 
din urmă organe sunt reprezentate priu planuri verticale 
şi orizontale, numite: cârma “le adâncime sau cechilibro- 
rul; cârma-de direcţie: . aripioarele. DE 

“ Pentru înţelegerea luluror, dăm aci următoarele ex- 
- plicaţiunil). - 

sAraproarele sunt nişte aripi mici, aşezate de obiceiu 
la extremitatea aripilor mari, pentru a asigură stabilitaica 
“transversală a aparalului; ele sunt rotunde, pătrate, drept: 
unghiulare, 'clc., după cum sa stabilit de constructor. 

Trenul de alerisaj, este partea de jos a aparatului 
şi este constiluilă dintr'un cadru aşezat pe roate. La aic: 

“risare, când aparatul ajunge lângă pământ, trenul de 
aterisaj iă cel dintâiu contact cu pământul şi, prin amor- 
tisorul ide care dispune, absoarbe isbiluro, care se în- 
tâmplă de obiceiu când ajunge aparatul la pământ; 

Amoriizorul este un aparat, în metal sau în cauciuc, 
destinat a: absorbi sau a micşoră isbilura şi vibraţiunile 
aparalului, precunr şi de a trână aparatul la aterisaj. EI 
lucrează în mod progresiv; 

Comanda este manevra ce are de scop ile a conduce 
aparatul în direcţia voită de pilot. Ea se execută prin: 
palonier, prin ridicălor, prin volant şi prin clopot. Toale 
comenzile sunt în legătură cu părțile corespunzătoare prin 
fire sau cabluri de sârmă de oţel, care fac să se execule 
comanda. | | 

Fuselagiul este partea unui acroplan, care susține 
toale celelalte organe ale aparatului. In toale cazurile el 
este depe principiul grinzei armate. De regulă generală, 
fuselajul este de lemn, legat în cruce, în toate direcţiile, şi 
unele cu altele, prin“sârmă de oţel. Sunt unele aparate cu 
tuselajiul metalic; - 

Gochissemenl-ul este manevra destinată a restabili c- 
chilibrul lateral, dând părţii dinapoi a aripilor.o mişcare 
de 'răsucire. Dacă aparatul se: înclină spre dreapta, pi- 
lotul mişcă aripile aparatului aşă fel că aripa dreaptă să 
se ridice şi să mărească unghiul de incidenţă; 

: Cârma 'de direcție permite de a îndreptă aparatul la 
dreapla sau la stânga. Această mişcare constiluie aceea 

  

, 1) Les cahicrs de la guerre No. 7.
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„ce :se. numeşte virajul. Cârma ide direcţie conslă dinlr'un 
plan vertical, aşezat la partea dinapoi a apartului: 

Cârma «le udâncime şi de înălțime, servă penlru a 

înălţă 'sau scobori aparatul. Se mai numește şi echilibror. 

Cârma aceasta constă dinti”un plan orizontal, care poate 

luă diferite înclinări, şi -care este..aşezal: înaintea .sau — 
mai rar. — în urma 'centrului de greulate al aparatului; 

Motoarele. —' Felul şi pulerea motoarelor variază, 

sarăș, foarte mult. Aşă sunt motoare: fixe şi .motoare 

xotalive. Puterea lor începe dela 65—70 cai şi merige 
până la 200 cai şi.chiar mai departe; iar greutatea dela. 
100 kgr. la 5—600 kgr. - 

-Cu cât greulatea motorului este mai mică, cu cât 

volumul este mai redus, cu cât are ca pulere, mai 

amulţi cai, şi cu cât consumă mai puţin, cu atâla, se zice 
că, acel motor are un randement mai mare, deci, esle mai 
util. 

Dăm aci câtevă exemple de moloare: 

Franţa. Anzani. . . i... 100 cai : 144 kgr. greutate fix 
Chenu.: .. . . . . 200-250: „, 440 „ » . 
Clement-Bavard . . 200 „. ? » „ 
Gnome. ...... 0 » 88 „ „ rotativ 

j Salmson.,. . . . „ 135-150 „ 250 „ » fix 
-Germania. henz.!. . .. 100 . 155 5 » » 

Mercedes .,... . 100 » 186 „ » » 
» ... 23)/40  „ 570, » x 

Maybazh. . 180 » 45) „ » » 
Anglia, Wolseley . .... 130 » 326 „ > » 

Dimensiunile unui acroplan variază cu sistemul. Ast- 

fel sunt monoplane cu următoarele dimensiuni: 

Lungimea  Intincderea 

  

aparatului aripilor Suprafaţa 
m. na. în m. pe 

Bleriot NL. . . ., 7.80 . -.8.90- .15.—-francez 
„Bristol. . . . .. Î— 10.25 „18.5 » 
Morane-Saulnier. 6.35 9.20 14.— a | 
Albatros. . . . ., 10.— 14.6 35 german 
Rumpler. ... . 10.2 14.— 35 „ 

Biplane 

Maurice Farman . 7.50 15.— 35 francez 

Henri pi „ 12.— 15.— 60 - » 
Voisin. . . ... . 7.90 12.— 43 n 
Albatros. ...., 85— 12.8 , 58 german 

Hidroaeroplane 

Breguet. . .:. 11.50 . 15.40 46 . francez 
AVIO :. . . . .. — : — — : englez -- 
Albatros. . — german
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Iuţeala și puterea de ascensiune, precum şi încăr-- 
ălura “utilă ce o poale luă fiecare aparat, depinde ile 
puterea, molorului cu care este înzestrul. | 

Sunt aparate cu motoare de 80 cai, de 90, de: 
120 şi până la 200 cai putere: şi față de puterea molo- 
rului şi de suprafață de plutire, au o iuțeală mi- 
nimă de  80-—-55-"şi merg: până la 13U0—150 klm.. 
pe oră; iar încărcătura utilă ce o poale luă un uparal 
esle iarăş în raport idireel cu puterea molorului şi cu 
mărimea suprafeței aripilor. Aşă sunt aparate cari pot 
urcă, în afară de pilot, încă 150—-150 kgr. greutate. 'A- 
ceastă putere este întrebuințată peniru a se luă în aparal: 
unul sau doi observatori, bombe, mitralieră sau lun, re- 
Hector, aparat de telegrafice fără: fir, săgeți, ete. Cu cât 
pulerea de ascensiune este mai mare, cu atâla şi încăr-: 
ălura ce se poale luă este mai mare şi cu atâta lucrul 

ce se poale obține este mai mure. 
se Ei 

o. x. 3 păi 

derosluția este reprezintală prin dirijabile. 
Suul trei feluri de dirijabile: rigide, semi-rigide şi di-. 

formabile. 
Diriiabilele rigide sunt sau metalice, cum este Zeppe-- 

lin-ul” german, construit în aluminiu, sau în lemn, cum 
este francezul Spiess. Interiorul dirijubilelor rigide este: 
împărţit în compartimente şi în fiecare compartiment 
ăle un balon.cu gaz hidrogen. liecare dirijabil are 16—18. 
până la.20 balonele. In acest mod, orice stricăciune a. unui compartiment este reparabilă: iar scăpările de oaze 
dintrun balon interior, nu influiențează întrecul diri abil. 

Dirijabilele. semi-rigide sunt formate din un cadru metulic sau de lemn, rigid, pe care este înlinsă pânza: auciucală, diformabilă. Constituţia interioară este la fel cu a unui dirijabil rigid. | ă 
__ Diriţabilele ditormabile sunt acelea care îşi menţin forma NUMA prin presiunea interioară a gazului şi prin rățeaua susținăloare a nacelei. € | 
pachetale şi transportate, cu tre 
lomobile speciale. 
„_„Dirijabilele, ca şi aer 

rimi, Mărimea unui dirijabil se măsoară prin . cubajul său, adică numărul. de melrii -cubi i 
unui diriiabil, ca instrument de 
raza de acțiune, după luțeala, după înălțimea la care: se poale urcă şi după greulalea ulilă ce o poale ridică şi duce la locul de destinaţie. îm poi i 

nul sau cu camioanele-au- 

- 

i 7 

Ele pot-fi demontate, îm-- 

oplanele, sunt de diferite mă-- 

ce-i are; iar valoarea: 
luplă, se măsoară după:
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Dăm aci câtevă exemple: 

Putere  Iuţeala km. 

  

4 „ Tonuj i încui pe oră 

Beta-englez.. . . . . . . . 1909 20 60.1 
Delta pc. ce e e 5300. 190 . 71.6 
No. 3 po... . ce e e  UUUD - + 400 - 83 
Capitaine Ferber francez ... . . . 60900 "150 .* 56 
Adjudant Vincenot „ ea e Y0OD — 55 . 
Zeppelin german . .... . . . . 22000 540 65. 

» » eee a e 27000 120 10-75 

Se poale vedcă, deci, că 'sunt dirijabile şi „de :1.000 
melri cubi, şi altele cari merg până la 27.000 mă, ba 
chiar. întrec şi acest cubaj. Unele din ele au numai 50-—55 
kim. pe oră, altele au depăşil chiar 80 kim. şi se apropie 
de 100 kim. pe oră. Da 

Pentru a se dă o idee despre valoarea unui dirijabil, * 
să analizăm Zeppelinul, şi alunci, prin deducție, vom 
putea juilecă şi pe celelalte dirijabile, cu oarecare aproxi- 
maţie. . | 

Zeppelin-urile construite în anul 1911, au următoarele 
dimensiuni: | | 

22.000 m.5; 156 nf. lungime; 11.80 diametrul; 22.50 
între elice şi 18.80 înălțime; | 

27.000 m.5; 158 m. lungime; 16.58 diametrul; 22.80 
între elice şi 19 m. înălţime. A 

Acest din urmă tip este cel mai pulernie pe care 
l-au avul până acuma Germanii. Se vorbeşte -că sar fi 
pus în lucru altele, adevăraţi monștrii, cu o lungime de: 
360 m. şi cu un. tonaj de aproape 300.000 m. c. ; 

După jurnalul de bord, al Zeppelinului căzul în 
Franţa, lângă Luncville, în Aprilie 1913, sa putul con- 
stală urmăloarele dale: - e 

19.500 m. €.; 111 m. lungime; 11.80 lărgime. Puterea 
ascensională eră de 20.500 kg. Din această forţă urină 
să se scadă: greulalea propriu zisă a dirijabilului şi mo- 
loarele — trei moloare ide câle 180 cai, fiecare având 
âte 4165 kgr. Mai rămâncă disponibilă Iorţa pentru ri-: 
dicalul a 41.500 kgr., adică 23.99%, din greutatea totală. 
Aceste 1.500 kgr: erau înlrebuinţale: 950 kgr. pentru echi- 
paj-—12 oameni—; câte 135 kgr. de esență şi uleiuri de 
liccare oră de marş, adică, pentru 6 ore de marş-—360 
km.„—este necesar de 810 kgr. ze esență şi uleiuri. .In 
sfârşit, pentru a se puleă: ridică la 1.900 m. înălţime 
—abiă suticientă—trebuiă a se. aruncă 3.000 kgr. lest. 

In acest imod se poale vedea că: Pentru o rază de 
acțiune de jumătate din 360 km.—dus şi întors—dirijabilul. 
acela avea iuţeala numai de .60. km. pe oră—cu un echipaj 
de 12 oameni, şi cu lest pentru a putea să urce la 2.000
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m., cră întrebuințată aproape ioală enpacitalea ascensio- 
nală a acestui dirijabil şi nu ar-:fi pului încărcă şi 
obuze decât în detrimentul sau al numărului echipajului, 
sau al lestului—a nu se înălţă la 2.000 m.—sau a se luă 
esență mai puţină. , , 
„Prin urmare, Valoarea miiitară.a unui asemenea, di- . 

rijabil, pentru distanţe dincolo de 100 kim., eră redusă a- 
proape la zero. | a 

Germanii. constatând acest inconvenieni, au începul 
-a spori cubajul, şi au făcut imedial dirijabilele lor «dle 
22.000,.m.. €.; şi apoi: pe cele. de, 27.000 m. c.,- 

Dirijabilele lor de 22.000 m. e. au 18 balonele cu 
gaz hidrogen; iuțeala «de mers, greutatea motoarelor, di- 
amensiunile lărgimei şi înălțimei sunt aceleaşi ca şi la cel 

„dle 19.500. Echipajul, însă; este ridicat la 18 oameni, iar 
greutatea dirijabilului este sporilă cu lungimea lui dela 
IL m. la 156. In afară de acestea, se măi adaogă ca 
;greutale: cuirasa de tablă: de oţel, de 2-m.m., care esle, 
socolilă de 11 kgr. pe metru curent; apoi tunul-revolver 
sau milralierele, muniţiile lor, două proiectoare. “Toluş, 

»acesi model este susceplibil de o rază de acţiune de 500 
km. ridicând şi bombe de 4—500 kgr. greutate. 

Ultimele modele de Zeppelin-uri, construile la stâr- 
şilul anului 1911, sunt de un cubaj de 27.000 m. ce. A- 

„ceslea au o pulere de ascensiune cu 6.000 kilogr. mai 
mult ca acelea de 22.000 m „€.: Toluş, trebuie adăogal că 
acest model. se încarcă cu următoarele greutăţi în plus: 
«dimensiunile suntisporite, 158 'm./16.3$, în loc de 15G/14,80; 
are patru moloare de câte 180 cai, în loc de trei; are 285—30 oameni echipaj, în loc de 15; o nacelă în plus, ca la celelalte modele; precum și mai mulie piese de alac şi apărare. Aceste sporuri de greulăţi, se lolulizează cam la 9.000 kgr. Ar mai rămâne, deci, un spor de 1.000 
kgr. de putere ascensională, care poale îi utilizată la ri-! dicarea de bombe şi la transportarea lor:la o distanță, aproximativ, de 100 km. (dus şi întors, 8—900 kim.). | Prin urmare, se poale luă drept punel de plecare, că actualele dirijabile germane, Zeppelin-uri, de 27.000 m. e. au 0 rază de acţiune de 700—800 km. (dela Bruxelles- Liege la Londra şi înapoi, se socolese tocmai 7—800 km.) ȘI o pulere ascensională care să IG permilă de a duce explosibile - în .greutale totală .coprinsă între 1.000—1.500 
kgr. cel mult. ii 

b). Felul aparatelor la diferite armale și orga- 
nizurea laclică. i 

“In volumul I, al lucrării noaslre; la: capitolul „arma lele de aer” au dat relațiuni destul «de complele asupra felului aparatelor la diferitele armate, atâl.în ceeace pri-
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vește aviația, cât şi, mai ales, aerostaţia. Vom dă aci nu- 
mai câtevă relaţii noui, în special, în ceeace priveşte 
aviația: “ 

Franţa.—Incă de când sa între -ăzul ulililaieca avia- 
|ici în r ăsboiu, de acuma 3—1 ani, sa început, în Franţa, 
o luplă între "partizanii monoplanelor şi aceia ai bipla- 
nelor. Și unii, şi alţii, aveau și arg gumente şi partizani: 

“ Monoplanul—și în special monoplasul—deşi nu poale 
ridică o greutate utilă prea mare, este, însă, mai uşor, 
merge mai repede, urcă mai cu înlesnire, manevrările se 
fac mai cu uşurinţă, poate li lesne demontat şi remonial, 
deci, ar fi un bun aparat,de „recunoaştere... , 

Biplanul,. deşi. este mai -greu—apro ape dublu—dar, 
iuțeala sa nu este deloc inferioară monoplanului, poate 
ridică o greutate utilă mult mai mare—dublă şi Lriplă i—ca 
a monoplanului, „poate ridică un observator şi încă un 
pilot, un lun mic sau.o.milralieră, „aparat de. telegratie 
fără fir, ete.,- deci, poale [i întrebuințat ca un ade ăral 
aparat de ri ăsboiu. 

Lupta între aceste două aparale încă se continuit; 
însă, -biplanul începe să-şi € câştige întâietatea, văzând cu 
ochii. 

Astăzi, în armala franceză, sunt aproape numai bi- 
plane, afară de Morane-Saulnier. 'Loate cele cari se con- 
siruiese, noui, sunt numai biplane. 

Dintre cele mai însemnate monoplane și bi plane, + vom 
notă aci câtevă 

” Monoplane:. 

Blsriot, cu un loc, (1913); lungimea în aripi 8.9 m: 
lungimea dela elice la 'cârmă 7,3 m.; suprafața 15 m 
“înălțime 2.5 m.; greutate: aparatului gol .265 ksr.; greu- 
Lalea utilă, 150 kgr.; motor Gnome, 50 cai; iuţeala, '95-100 
km. pe oră; urcă în 5 minute, 500: m. ; carburant pentru 
lrei ore. 

Bicriot cu două locuri, are dimensiunile ceva mai 
mari; are un motor de S0 cai Gn6me; iuțeala creşte la. 
110— 120 kIm. | 

„Bl6riot a perfecționat: aparatul său, în 1914, şi l-a 
făcut „visione lotale”, ridicânidu-i aripile la înălțimea o- 
chiului. observatorului; în acest mod, observările se lac 
tol aşă de bine şi lasupra, ca şi dedesubtul aripilor, 

Deperdussin, (1913), Clement-Bay ard, 1913 şi 1914, 
Morane-Saulnier, Nicuport, Hanriot, Rep, Sonimer, suni 
toate monoplane, cu un loc sau cu două şi ale "căror 
ler se. apropie foarte mult de -acelea ar ătate la tipul 

I6riot.
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Biplane; ' 

Franţa are .urmăloarele tipuri de .biplune: Blcriot, 
Breguel, Dorand, E. Farman, ML arman, Caudron, 'Yoisin. 

Voisin, model 1913: Lungimea în aripi, 13.5 m.; lun- 
gimea dela partea dinainte la cea dinapoi, 10 m.; supra- 
aţa 37 'm.2; motor Gnâme, 80 cai; iuţeala, 100 km. pe 
oră; greutatea aparatului 500 kgr.; greutatea utilă, 360 kgr. 

SCHIŢA A. 

  

        

  

  

Aparat Voisin. 

În anul 1914, Voisin a periecționat .aparatul său şi 
l-a dolaL cu un molor. Mu.» Salmson, de' 150 cai. Aceste 
periecţionări permit aparatului Voisin să fie unul din cele mai redulabile arme de răsboiu actuale, în această direcţie. EI, având greutatea utilă de 1—500 gr. poate. ridică: un observator, în afară de unul. sau chiar doi piloţi, un mic „lun de 37, sau'o mitralieră cu munițiile necesare, un. a-v paral de: telegruiie: fără lir, un reflector, bombe pentru 200—250 kgr., săgeți pentru '100 kgr., carburant pentru 6-8 ore de sbor, şi urcă la 2.000 m. în 16 minute, în plus că loate părţile vii ale aparatului: molor, rezervoriu cu ben- zină, şi locul pi'olului şi obser „alorului, sunt cuirasale: Un alt model nou de biplan este acela construit după indicaţiile maiorului Dorand. Acest aparat, numit „bipla- ul cuirasal Doran”, are două motoare. şi două etice;
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mu se cunosc încă dale asupra acestui model, construit 
abiă în anul 1914: totuş, se: crede că “este câpabil de a 
ridică o greutale utilă 'cu mull superioară luiuror celorlalte 
aparale. Aceasta: ar permite a duce un număr mult mai 
mare de bombe, cu celelalte aparate. Cele două moloare 
de care ilispune, îi permite a aveă o iuțeală care poale 
depăşi chiar 130 km. pe oră. - 

, SCHIŢA b. 

  

    

  

    
  

Aparat Dorand, 

- Dintre. cele mai întrebuințate biplane, până acuma. 
“suni: M. şi H. Farman, Caudron, în afară de Voisin și 
«e Doran. a Da - 

Numărul tota! al aparatelor ce suni azi în acțiune, 
irebuie să fie cel puţin de 1500, de diferite modele. i 

Unitatea de aviaţie, în Franţa, este „escailrila”. Esca- 
„drila se ompune din opL aparate, la unităţile mari, Şi 
din trei aparate peniru diviziile de că alerie. -liecare es- 
cadrilă este prevăzulă cu un depozil-aulomobi!, pe care 
se lransporlă lolul ce este necesar. acestor aparale, cat: 

„uleiuri, benzină, unelte, piese de sehimb, muniţiuni, ex- 
plosibile. ele. i - 
** Personalul” escadrilei se compune din opt piloţi, din 
cari unul este comandantul escadrilei; un ofiţer comptabil, 
patru. subolițeri şi +41 -enporali - şi -soldaţi -specialişti. In 
afară de acest personal specialist, fiecare esca'lrilă mai 

„are câte 2 subofiţeri şi 11 soldaţi nespecialişti. 

N
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Pentru dirijabile, a sc ved A volumul! I: al acestei 

lucrări. 
Anglia.—Aparalele . de. cari dispune Anglia sunt, ca 

şi în Franţa, alât monoplane, cât şi. biplane... 
. Monoplane: Marlin-ilaudașyde, (1913), lungimea . la 

aripi, 13 m.; lungimea dela partea dinainte la aceea din- 

napoi,' 10.6. m.; suprafaţa, 26.5 m. .p.; motor. Danselle= 
Giilet, de 80 cai; greulatea aparatului, 300 kgr.; greutatea. 
ulilă, 250 kgr.; iuţeala,: 105.km. pe-oră. 

“In alară de acest model, mai. Sunl: Br istol, d 

3 precedentul. 
1 i Biplane: Bristol, (1913), suprătață 38 m. p.; greutatea 
ap aratului sol, 130 kgr.; motor. Gn6me, 80 cai; iuţeala, 
70—110 km; gr cutatea utilă. pur. lată, 300 kgr.; carbur ant. 
pentru patru ore de' mers. | 

-+ Alte „biplane sunt: Avi-o, BE, Gr ihame White, Vi- 
ckers, Handley Page, Sopwith, (1914). Acesta din urmă a 
câştigat un Mare premiu internaţional la Nisa. 

| „Anglia a idat, însă, atenţia cea mai mare hidroaeropla- 
nelor. Următoarele modele sunt în serviciu: Sopwith, Sa- 
muel White, Avro. | ! 

Serviciul avi iatic, în Anglia, este un corp închis, în 
care sunl admiși ofițeri din marină, grade interioare din. 
marină, precum şi civili, cari se disting în, această direcţie.. 
Erarhia lor cuprinde şase grade: Wing captain, Wing com- 
maner, squadron commander, fight commander, - light. 
lieutenant - şi fight sub-licutenunl. Solda_ ce o primește: 
Liecare este, ide sus în. jos, câte 62,50: 50; 31,25; 21,25; 15. 
şi 12,50 pe zi. In afară de această! leată lixă, se mai plă-- 
leşte Ale 10 lei lle ficcare sbor.. În campanie, se plă- 
teşte fiecare sbor de recunoaştere cu câte 5 lire” steriine;. 
alt pilotului, cât şi observ atorului. 

Nu se ştie care este numărul aparatelor de cari dis- 
pune Anglia; se ştie numai că-la sfârşitul anului 1914, 
ca avcă peste 150 aparate, cu pesle 180 piloți și cu 1.500 
oameni specialiști în serviciul aparatelor. 

Rusia.—Rusia are în serviciul armatei aparate ;ia-- 
bricate în.Franţa şi-de acelaş model. Este, însă, de re- 
marcat încercările făcute de inginerul Sicorsky cu gigan-: 
licul său biplan. Acest aparat are următoarele dale: Tun: 
gimea' la aripi, 21 m.; lungimea dinainte înapoi, 18 m.; 
suprafaţa planurilor, 182 m, p.: are palru moloare ide 
câte 120 cai şi poale ridică chiar -20 persoane, în -ca-. 
bina ce o arc aşezată între planuri. Noul model. periec- 
ționat poate _sbură_ 12 ore, „Lără „oprire; £u. 0. îuţeală de 

"T10- Rlin pe oră. iai
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Rusia are, azi,. peste 500 aparate de sbor, din cari 
majoritatea biplane H. şi M. Farman; iar acuma con-. 

SCHIŢA c. 

  

  

  

  

  
  

: “Aparatul Sicorsky, = 

struiește un mare număr de aparate Sicorsky, dela cari 
speră mulie rezulitae: bune. Sa 
* “Germania. (Vezi şi vol. I,: pag: 16-1—166). Industria 

„privată. afară de: cea oficială germană, a lucrat foarte 
mult, de: câțivă 'ani, în "direcţia aviaţici şi 'aerostaţici, ă 

Aşă, la începutul anului 1914, se găseau în Germania, 
douăzeci de -case industriale unde se fabricau aparate 
pentru zburat, de. diicrite: modele. In aceste stabilimente 
industriale,. pe lângă fabricarea aparatelor, se labricau 
—se poale zice—şi piloţi, căci fiecare casă avcă şi şcoala 
respectivă de piloți, oo 

o Dela început, Germanii au avul un. pas înainte asu- 
“pra - Francezilor, în construcţia “aparatelor, prin faptul 
adoptării unui motor fix, de ex.: „AMereedes”, motoare de 
automobile, cari sunt mult "mai rezistente şi. cari nu sc 
uzează așă repede ca „cele rotative. Să se imagine numai 
ee putere. centrifugă este 'desvoltată de un molor Gnâme 

„de 80- cai, care, în rotaţie, face până la 1.300 tururi. pe 
minut, precum şi. ce rezistenţă .trebuic..să aibă: metalul 
din_care esle formal un. asemenea molor, spre a. puteă 

=. „Suportă puterea de rupere şi de desagregare a moleculelor, 
„în urma rotației acesteia fantastice. În acest mod-se poale 

“vedea avantajul cel mare al unui motor fix, faţă de unul 
„.“rolaliv. Francezii au adoptat-şi-ei la toate'aparatele noui, 

i 19 .
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în special la biplane, moloare jixe, din. care cel mai ro- 

marcabil este „Salmson”. iu , 

Dar, dacă Germanii au av ul acest câştig de cauză, 

în ace castă direcţie, - apoi ci au rămas un pas în urma 

Francezilor, prin aşezarea elicei în partea dinainte a.apa- 

„ratului. Motoritalea: biplanelor lranceze au elicea înapoi; 

aşă că vederea pilotului şi, observatorului, precum şi tra 

gerile asupra inimicului, nu sunt «leloc jenale, în timp. ce 

din contra se pelrece la aparatele germane. 

La începul, acuma 1—5 ani, Germania copiă şi imită 

“în construcţie, aparatele franceze; însă, odată cu găsirea 

modeiuiui zis „Laube”, industria germană a intrat pe o 

cale originală şi foarte serioasă. | 
Cel dintâi „Faube” a fost imaginal de către milionarul 

Eurich,: care-a urmărit ideia ca aripile să aibă torma - 
“foci arborului. indian. Zanonia. Aceste toi, sub intlucuța 
„celui mai mic vânt, sunt duse la depărlări "mari, de truu- 
„chiul dela cari sunt rupte. Mai în. urmă, după mai multe 
încercări,. aripele au lost asemuile acelora ale unui po- 
“rumbel, de unde și numele de „Laube”, Prezentat adimi: 
: nistraţiei militare, a lost “îndală adoptat şi apoi periec- 
ționat. 

In limpul din urmă, Înspre sfârşilui anului 19141 ş 
începutul anului 1915, Germania Sa ocupat cu construirea 
unui marc şi “pulernic biplan, acţionat, zice-se, de patru 
motoare „Mercedes”; fiecare de câle 225 cai. Acest aparat, 

e. crede că.ar putea ridică patru pasageri, în afară ca 
carburant pentru zece ore “le zbor, cu o iuțeală de 110-120 
klm. pe oră, şi în alară “le explosihile pentru 1000 kgr. 
In aceast*: privinţă, i ială ce găsim în o relaţie franceză: 
„Adjulantul 'G. plecase în recunoaştere împreună cu lo: 
cotenenlul K., când deodată se văzură luaţi în goană de 
ălre unul din. faimoasele aeroplane inimice de cari se 
voshise. atâta. -Eră un. aparat cu lrei locuri, ocupate de 
pilot, de un soldat cu: mitralieră şi de un. ră gător. cu o 
armă de repetiţie. Aparatul se deosibeă de celelalte prin 
aceea că aveă un molor .mull mai pulernic, ceeuce îi 
dădeă - posibililatea de a zbură mult mai iule;. eră de cu- 
loare cenuşic, ca a fierului, şi aveă crucea de fier, neagră 
pe: aripi. "Biplanul francez H. Farman a fost! numaidecâl 
ajuns de iriimic, care a evoluat tot timpul la..30—30 na 
deasupra, și nu a sc: pat de “el decâi apropiindu- -se. sle 
linia I tileaăei amice, care l-a Și luat: ca ţintă”, . 
cnc „Desigur că Germanii, ca şi Franeczii, lucrează cu toată 

gi în această „nouă direcţie, și probabil că, înspre 
sfârşitul anului 1915 şi începutul anului 1916, se vor veidcă adevă irăte aninunăţii executate de Călre aceşti Aloi adversari, cu.privire la « viație, : . a 

  

(SO 
i de ata
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După „Aerophile”, din. 1 August 1914, Germania. ire- 
- buiă să aibă, la sfârşitul acelui” an, aproximativ, 1.500 
aparate de zbural 

In ultimul timp, Germania şi-a îndreplal loată atenţia, 
ca şi Francezii, mai mult spre biplane. Cele trei mari 

„uzine, Albatros, "Avialic. şi L. V. G. (Lultschitt-Verkehr=-Ge- 
selischait), din imediata apropiere a Berlinului, nu con- 
struiesc” decât biplane. Ele lucrează, acuma zi şi noaple, - 
fără întrerupere. 

“Germania are în serviciu, azi, următoarele, tipuri de 
„aparate: 

4 Monoplane.— Albatros: lungimea la aripi, 9 m.; lun- 
„gimea dinainte! inapoi, 8 m.; supraiaţa planurilor, 15 m.p.; 
motor Argus, 150 cai; iuțeala, 135 km. pe or ă; urcă 1. 000 
m. în opL minute. 

DB. PF. W. (1913) de oțel: lungimea la aripi, 14 m.; 
lungimea dinainle înapoi, 11.5 m.: supralaţa planurilor, 
-32'm.'p.; greutatea aparatului gol, 600 kgr.; greutalea 
utilă, 200” gr. ; carburant pentru patru ore de zbor; ; molor 
Mercedes de "100 cai; iuțeala, 110 km. pe oră. 

Ia atară de acestea, mai sunt şi următoarele modele, 
ari nu diferă cu prea inult unele de altele: 

Jeannin, Eltrich-Taube, Fokker, Gotha-Taube,  Bo- 
iand, ondor, “Rumpler-Taube, L. YV. G:.- 

Biplane.—; Mbairos (1913): Suprafaţa planurilor, 40 
m. p.; motor Argus sau Meicedes, 100 cai; iuţeala, 110 
lim. pe oră; greutatea aparatului gol, '620 kar.; greutatea 
utilă, 200 kgr. carburant pentru pat U- Ore de zbor; urcă 
1.000 m. în SUL “imule. 

„_dvialic (1913—1914)::Suprafaţa planurilor, 48 m. pi 
-greulale: apăratului sol, -690 kgr.; „molar Argus sau Mer- 
cedes, 100 -cai; iuţe: ala, "100 km.. pe or : greutatea. utilă, 
:20U Kgr.: carburant pentru patru: ore; re ă 1.000. m. în 
15 minute, cu aparatul complet. încărcal. 

In afară de acestea, mai'isunt următoarele modele: 
| Biplanul Euler, acesta este model „cu: elicea.- înapoi; 
L. [.-G. Otto; Union și Wrighl.: - -: 

In afară de aeroplanele” arătate mai: sus, Germanii 
mai dispun şi de un număr, destul. de mare, de hidro- 
aeroplane, cari sunt. în serviciul exclusiv. al marinei ŞI 
al locurilor întărite dela coaste. 

Aeroplanele sunt: grupate în. escadrile de câte: şâse 
aparale. Corpurile 'de armată au câle O asemenea esca- 
Arilă şi câţe şase 'aparale de rezerv. Cetățile, diviziile 
«le cavalerie, comandamentele de. armată şi * comanda- 
mentul superior au, asemenea, câle o. escadrilă. de şase 
aparate, şi câte. alte. "trei aparale în rezervă. 

-: Austro- “Ungaria.-- Această ţară. are toarle puţiiic :Acro-
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"plane construite în țară; majorilalea sunt trimise de călre 

Germania, mai ales în timpul din urmă, în special Alba- 

tros-uri. - , A 

Ruşii, în prima înaintare a lor peste Carpaţi, în. 
Ungaria, au capturat un mare aeroplan, de un modei cu 

totul nou: „acest colosal dreadnoughi-aerian, sistem Lor- 
man, are 16.50 m. lungimea la aripi, 10 m. lungimea idin- 
nainte înapoi; 50 m. p. suprafaţa planurilor; un motor: 
cu șase cilindre' şi de 120 cai. Are două locuri, o mi 
tralieră şi poate luă carburant pentru 10 ore de zbor”. 

II. Intrebuinţare.— Aviaţie.—Aaeroslaţie. | 

a) Consideraţiunii generale; pilot-observator; b) Funcţiu-. 
E nile îndeplinite de aviaţie şi aerostație în .răsboiu. 

a) Consideraţiuni generale.—Aecrostaţia şi-a făcut cea 
"=" dinlâiu apariţia în domeniul militar. Sunt mai mult de. 

15 ani de când, în Franţa, în urma mai multor experiențe 
reușite ale căpilanului Renard), sa admis că dirijabilul 
va puteă fi întrebuințat şi în răsboiu.- Germania, abiă în 
190) își dădă seama de acest nou instrument de luplă 
şi se pune imediat pe lucru. Zeppelin şi Parsevul.au tăcut, 
întrun timp relativ scurt, un drum mai lung decât toate: 
celelalte state. „- aa 

După  aerostaţie, a urmat aviația. A 
| In :1890, Ader, construieşte cel:dintâi aparat care pă- 
răseşte pământul, iar în 1897 el'fâce 'un zbor în faţa 
wici comisiuni, prezidată de ministrul de răsboiu. De aci 
experienţele și periecționările se ţin lanţ. Mouillard, Wright, 
Ferber. Voisin, Blâriot, Santos Dumont, Farman,: Dela- 
grange, etc., etc., sunt cei dintâi cari pun baza aviaţiei! 
de azi. a o a 
„Drumul parcurs dela primul zbor și până azi, re- 
prezentat în timp este foarte mic; ca spaţiu, este enorm. 
Santos-Dumont, în 1907, se înalță la 1 m. și obține un 
record ; lumea este uimită. Bicriot, în 1908, atinge zece 
metrii înălţime, extraordinar. Farman, Delagrange şi BIe- 
riot, în acelaș an, reușesc “Să se menţină în aer câtevă: 
minute. In 1909, Iulie 25, Blâriot: trece Pas-de-Calais, în 
Anglia. Inălţimea şi durata de zbor progresează zilnic în 
măsura progresului motorului, așă că dela 1 m. înălțime, 
în 1907, sa ajuns la 6.300 m,, în 31 Martie 1914, atinsă: 
“le către Linnekogel; iar dela câtevă minute. ca durată de 

  

1) In anul 1884 căpitan :! Renard reuşeşte, pentru prima Gară. să "execute primul sbor în circuit complect îi penru. prima oară, să&
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zbor, Sa ajuns :la peste zece ore; vilesa a mers şi, ca 
«dela 50—6U km. pe oră, până la 150 km. pe oră și mai 
mult. a ie 

„In acest timp, constructorii dirijabilelor lucrau din 
răsputeri pentru a nu, îi lăsaţi în urmă. Se pare, însă, 
şi “lucrul este sigur aproape, că „nai greul ca aerul” — 
„aviația—a Aştigal cursa asupr: „mai uşorului ca acrul'— 
aerostaţia. 

Dela început, însă, aviația venind în urma acrosla- o 
iei, a trebuit să lie pusă 'sub direcția acesteia; iar aero- 
“Stația, pentru că- cel 'dintâi pilot şi constructor de diri- 
jabile, a fost căpilanul Renard, din. „geniu, a iost pusă | 
sub. conducerea direcţiei. geniului. 
„Aceasta a avul cele mai rele consecinţe pentru aviaţie, 

în special. Aviația şi aerostaţia, formând una și aceeași 
direcţie, sub conducerea geniului, fatal eră ca nici una, 
nici alta, să nu se poală desvoltă în voie. 

In această privinţă, citez aci părerile generalului Cher- 
fils asupra acestei cestiuni.- Ni se par, încă, de actua- 
litate. ca să le putem lăsă să treacă Lără a [i relevate: 

"Il est âtrange qwon est confi€ les. choses de Lair. au 
genie, cest-ă-dire A Parme qui, par sa missiov, ses tra- 
vaux, son atavisme s6culaire, est la plus levrienne la plus 
attachâe -au sol, presque a demi enterrâe dans ses lran- 
châes et sous son bâlon. Depuis des ann6es cette arme 
a la direction de Larostation parce que le Iondaleur. de - 
acrostalion mililaire a €(6, par accident, un sapeur gânial, 
le colonel Renard. Je me plais. a lui rendre cet hoimai ge 
quelle y reussit autant quil est possible, mais CGtait 
trop.de lui livrer.par sureroit Paviation”. 
„„Ces deux branches de Pacronautique sont non scule- 

ment dislincles, mais opposâes. Le directeur, sil est a6ros- 
lier, încline a 'diriger uniquement PaGrostalion et ă s'en 
remeltre, pour Pavialion, ă ses subordonnâes”....: „Cette 
dernitre, sacrilice, gemit dans la stagnation. oii- elle s'en- - 
lise”. 

II. y.a un espril avialeur cet un. esprit arostier, 
COMIC il va un esprit fantassin ct un esprit cavalier”. 

| „Taudis que la marine a confi6 son service Vavia- 
tion ă un capilaine de frâgalc, qui s'est mis ă voler, ă 
se. faire unu temper ament, ou loul au. moins un esprit 

„avialcur, ct qui a deja mis ce service dans une voic ou 
Paviation militaire va 6tre bientâL depassâe, la: guerre 
en a conlic la haute direction a un gâneral de divizion, 
qui est,ă la veille'de recevoir la plume blanche ct-qwune 
carri&re tr&s distingude dansle beton: ne semblait pas d& 
Signer aux chosces “de: Pair . 

«
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ă „La question prend une gravil€ solenunelle. Il ne  Îau- 

dr at pas permetire que ces ressources fussent gaspillceş.. 

“Rien ne ser Wavoir ile: largenl, sil est: mal depensc, 

on Pa bien vu par les exemples, râcents, el douloureux 

dont notre marine saigne encore”. e 

„Avant loule chose, esl, pour. le minislre, un de: 

voir patriolique de ne pas laisser dominer, ] pallais cerire 

opprimer, Yavialion par arme qui n'a pas su  lirer 

parli des dâcouvertes gâniales. du commandant Renard, 

ct qui fait, en face de PAlemagne, dans. la direclion des 

diri,ables _une faillite” lamentabie”.. | 

„L avialion doit appartenir, aux avialeurs cl non 

AUX ingenicurs de lorteresse. Elle râelame son droil ă la 

vie, el pour vivre, elle a besoin de Paulonomie;. on doil. 

„la lui donner”. : ia 
„LD ailleurs, les choses de Vair vonl prendre, pour la 

guerre de demain, une importance si grande que ce serail 

irop de donner ă une direclion unique, ă la fois, a com- 
-- maner des. dirigeables el des avions. Je die avec une 

intention premeditec, commander et non administrer. Jus- 
qici, Laronautique a 6LE administrâe au 'moyen d'un 
Glat-major: sapeur, dVesprit sapeur, el le plus souvent, în- 
compclenl. Ces deux services doivent €lre distinctes. Bien 
qwils 'travaillent dans le mâme 6lâment, lun est: poisson, 
Panitre est oiseau. Ils obeissent 'ă' des lois dilterentes el 
ont presaue des buis dilterenis”i). : 
"Faţă de această campanie, care a. dural „Arei ani, 

fără întrerupere, sa ajuns la rezultatul că formal. 
în Franţa o dirceţie nouă, în UL boa di- 
recția acronaulicei; iar astăzi, pe tronlul. de operaţie, 
şei de -stal! major al aviaţiei esie un maior, el însuş un 
aviator. - 

Din experienţele alto a, vămâne hotăril că accaslă - 
nouă armă, pentru a creşte în voie şi. pentru a alinge 
desvoltarea la care are -loL dreplul să ajungă, esle ab- 
solul necesar că ca să se guverneze singură, să se 'con- 
ducă singură. Numai un: spirit de avialor va ști ceeace 
trebuie uvi aici. Dacă vom luă loale slalele mari, în cari 
aviația a căpălat: o oarecare desvâllare, în ultimul imp, 
vom vedeă că numai mulţumită acestei măsuri sa ajuns 
la ceva rezultate. . 

Aşa: în E anța, acuma, în timpul din urmă, ca a 
fosl scoasă de sub] îmâna geniului, prin decretul presidenţial 
din' 1913, Aprilie și a fost Lrecută ca o direclie aparle, 
Aer onaulicii, în Ministerul de răsboiu, Escadrilele de apa- 
ate, sunt ăspândite, în timp. de pace, în Franţa, “în “dife- 

1) General Che: fils. Pusur Va a mee.
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rile localităţi importante, şi puse, din punctul. «de vedere. 

al disciplinei, al serviciului exterior. şi al mobilizării, sub 

ordinele comandanților de corp de armată sau ai celăţilor 

pe teritoriul cărora se află; iar din punctul de vedere al 

instrucției. tehnice propriu zise, sub acelea ate inspectorului 
general al acestei arme, care este şi directorul superior 

al aviaţiei din ministerul de răsboiu. e 
Pilol-observulor.—Penlru a se spune cuiva că cesle 

un bun pilot, trebuie să îndeplinească o serie întreagă de 
alilăţi: curagios, energic, caracler lare şi sânge rece. 

Curagios, pentru a se aruncă în faţa pericolului, lără 

a se'imai uilă înapoi; energic, pentru a-şi stăpâni slă- 
birea nervilor şi a nu se lăsă învins de îngrijorare sau 
de teama dea nu reuşi în lovilura ce o dă; caracter lare, 

a nu sc lăsă influiențat de prima „piedică ce ar întâlni-o: 

în cale; şi: în sfârşil, sângele rece necesar pentru a 

puleă săsi în tot momeiilul un mijloc de atac sau “le 
apărare, fără a se lăsă desarmat în fața unui accident. 
sau incident oarecare. Pe o Ni 

Din punel de vedere fizic, avialorul—pilol şi obser- 
rator—trebuie să aibă o foarte bună vedere; nu este 

“nevoie a fi un atlet, dar este necesar ca un aviator să. fie 
foarte 'sprinten, neobosit; neinlluiențabil prea mull.. la 
schimbările Dbrusee de temperalură .şi de. almosteră,..să 
„poală suportă lipsurile, cu înlesnire, să nu sulere de ame- 
țeli, de dureri de cap şi de stomac. e N 

* TPaviateur idâal doil possâder un corps aux neris 
admirablement disciplinâs.cl regis par une volonte nelte, - 
prudente dans la conceplion, ardente dans laclion, ct 
lenace dans la râalisalion; jamais de tlemerites  aveugles 
ou inutiles, mais—ă col6 de la prudence la plus averlie— 
Paudace sulfisanle pour savoir. alfronlee de sang-lroid, 
quand cela est nâcessaire, les diticultes neltement cnlre- 
vues; une fois ces: difticultâs acceptees, lous risques bien 
pes6s une confience inbranlable en soi-mâme qui met ă 
“Pabri du danger une ilâfaillance inopportune; une. lu- 
cidit6 de conceplion jointe ă une răpidil€ et une sărele 
dexeeulion que la faligue n'arrive pas ă amoindrir: en 
un mot,. une- âme forleinent trempâe dominant un carps 
impassible”. i | = 

Observatorul esle un personaj creat de răsboiul ac- 

tual. Observator este ofițerul de stal-major, în majorilatea 

cazurilor, sau special de artilerie, cânil are însărcinarea 

de'a observă tragerile artileriei, care însâțeşte -pe pilot, 

în aeroplan, și care are însărcinarea de a observă, bom- 

“bardă, luplă, cte., ajutând pe pilot în însărcinarea ce-are. 

După hotărîrile ultime, atât în armata franceză, cât 

şi. în' cea germană, pilotul şi observatorul trebuie. să fie
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aşă nedespărţiţi, încât să formeze, dacă sar puleă zice, 
-o singură persoană, împărtăşind aceleaşi pericole -și ace- 
leaşi recompense. Ei a Ă 

“Generalul Jotire, în ordinul dat, relativ, a zis: „le 
pilole el P'observateur sont 6gaux”. - . IRI 

Următorul articol, relativ la observator, seris în lEcho 
de Paris, este aşă “dle plastic, încât nu ne puteni opri. 
să nu-l dăni aci, în traducere: a | Ş 

- „Răsboiul modern a creat o funcţie nouă: obser- 
valorul. a Da a 

Observalorul are însărcinarea de a sbură d'asupra 
poziţiunilor, inimicului, de a-i vedeă organizarea, de a 
descoperi locul bateriilor” și de. a-i- vedeă- mişcările . lru- 
pelor. El are şi o misiune ofensivă: aruncarea de bonibe.: 

„Aproape loldeauna, observatorul: este: un ofițer de 
stal-major, dar se poate întrebuinţă şi ofiţeri din celclalte 
arme, special pregăliți la această însărcinare, şi chiar. 
subotițeri sau soldaţi cari sunt, în mod particular, dotați 
cu asemenea calităţi. a 

"Toţi aceștia: sunt adunaţi la statulimajor al genera- 
lului comandant al armatei, sub direcţia celui mai vechiu 
dintre ci: şi care se numeşte „şeful serviciului 'de recu- . 
noașterc aeriană”. Acest ofiţer, primește, în fiecare seară, 
lista . avioanelor disponibile şi programul : recunoașşterilor 
ce urmează a face a doua zi... i i. 

A doua zi, în zori, observatorul destinal “pentru re- 
„cunoaștere se urcă în automobil: se duce la -cantona 
mentui escadrilei, care a primit ordin a-i destină un avion. 
Pilotul este gata şi-l.așteaptă. Sc observă cerul: dacă este 
favorabil, se scoale aparalul din hangar sau din cortul . 
său, şi se găleşie.: Observalorul explică pilolului -său, 
scopul” recunoașterii, și ilincrarul de urmat. Se studiază 
hărţile respeclive, se îndoesc şi se aşează metodic în porie- 
cartes;. în limp ce' mecanicii cei -doi, atașați aparatului, 
completează benzina şi ulciul până la plin, îi verifică, . 
motorul și toale comenzile. Dacă cerul este prea nouros, 
sau vremea rea, sc aşteaplă a se face frumos; se aşteaplă: 
până la ora cea mai târzie, când recunoașlerea nu ar. 
mai fi posibilă. - 

- „Dar sborul se poâle face. “Totul este gala; pilotul 
esle la locul său, ca şi observatorul. Ambii legaţi de scau.- 
nele respective, neformând cu avionul decât un corp 
comun, 0 singură fiinţă, tăind din o. singură: -suflare 
și mergând numai spre un singur scop. a 
„2— Benzină... Contact? întreabă mecanicul dela -clice. "— Benzină... Conlacl! răspunde pilotul... 
„O sforţare făcută de mecanic şi molorul se pune în mișcare. Monstrul începe să se culremur€, şi, sub acţiunea
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niâinei care îl încearcă, vâjâie şi se clatină ținul în ciriul 
său, sau de -personalul soldăţesc. Totul este în ordine; 
motorul sună frumos. Un gest al pilotului, loți se dau 
la o parle şi avionul începe să meargă pe pământ; după 
câţivă metrii, roțile păr: ăsese pământul pe _nesimţile, cu. 
ușurința unci păsări: puternice, şi se înalță ca şi ca. 
„La început, observatorul are lot timpul să sc uşeze 

cât mai: bine în; aparal şi să-şi: potrivească. loate alparia- 
“ielc, hărţile, creioanelc, busola, etc., la” îndeniână. În a: 
cest timp, cam 10—15 "minute, "pilotul trebuie să iă înăl- 
“țimea. de cel puţin 1.500 ni., "pentru a pulcă apoi să se 
-ducă spre liniile. inimice. Orice sbor, deasupra muimicului, 

sub 2.000 metri, este considerat ca o sinucidere. La această 

înălțime şi încă, faţă 'de' tunurile speciale. pe care le au 

Germanii. şi Francezii, un avion nu este în siguranță. 

O 'mie de metrii se iă cu înlesnire, “apoi înălțarea . 

“este din ce în ce mai înceală, în aerul. din. ce în ce mai. 

rarilicat. Avionul. fâce mereu, virage, . “câştigând. încetul | 

cu încetul, înălțimile arătate de altimetru. Sunt multe cauze . 

cari încelinesc sau chiar împiedică înălţare a cu. ușurință: 

motorul nu lrage bine, fără a se şti penru ce; vântul 
“loveşte, aparatul, adesea de sus în jos; norii învăluie a- 
“paralul;; ceața acoperă pământul, etc. 

“Dar, totul merge bine; imotorul trage cu putere, cerul 

este limpede; allimetrul. arată peste. 1. 500 m. Pilotul, în- 
“treabă pe'observalor: 

— Mergem? o | 
— Mergem. ! Ie : 
Aparatul se îndreaptă, e ca o săgeală, spre liniile ini- 

“mice. i 
Ce mică este lumea privită dela 2.000 m. înălţime. 

Tot terenul pare o câmpie plană, fără coline, fără înăl- 

țimi, fără scutundături, se sboară peste o câmpie cu lolui 

şeasă, unde se încrucişează şi se taie în loate sensurile, 

drumurile şi soselele. Satele” întrerup, din când.în când, 

acesle Lăieturi; văile şi pădurile le ascunil câteodală. Pen- 

tru a se orientă bine, cinevă, trebuie să aibă, pe lângă. 

experiență, şi foarte multă: alenţie. Pe lângă aceasta, se 

ştie că nu din loate apar alele se poale lol așă de uşor 

-observă. 
Obser vatorul, este încordat şi aplecat cu capul d'asu- 

pra aparatelor, observă cu loală atenţia - posibilă. EL con- 

sultă rieîncetat harta, observă din nou: terenul: și: îşi -no- 

tează oale amănuntele necesare. Iâlă frontul inimic. “Tran- 

șcele brăzdează câmpia cu ramificaţiunile lor. complexe: 

un furnicar cenușiu se mișcă încoace şi încolo, aproape 

împereeptibil, adesea; chiar invizibil. 'Frebuie mai mult 

să-i: ghiceşti, căci binoclul :nu' serveşte :prea'.muli. din. 

cauza vibraţiunilor aparatului. Iată bateriile inimice ce
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se tecunosc după lucrările speciale, Tăcule pentru a- la 
apără, Esle nevoie a se reperă cât mai bint locul lor, 
ăci aceste baterii sunt ascunse vederilor. artileriei lran- 
ceze, cărora un singur indiciu le “este suficient penlru 
a le balc şi distruge. 

Grămezi de pământ şi multe săpăluri, alrag deodală 
atenția. Cercel tând cu băgare de seamă, se disting patru 

“mari tunuri îngropate, obuziere sau mortiere, de calibre: 
peste 200 m.m. Inlrun sat, un pare de lrăsuri pare că 
se odihneşte, fără nici o „griţă. Pe drum, un -convoiu GL 
“merge spre Vest. Ială un: tren ce sboară pe linia ferată 
ce se vede, allul îi urmează la câlevă minulc, şi apoi 
altul şi încă altul. Corturi mari sunt semnalale lângă. o 
pădurice; ele reprezintă ambulanţe, brulării,  aprovizio- 
namente. Colo jos se-văd mici nori de fum alb; sunt "ex- 

* ploziile srapnelelor, căci jos bătălia este în loiul ci. Zgo- 
molul bătăliei .nu vine până la observator, căci motorul 
face: un zgomot infernal. Chiar când se trage asupră-i 
el nu: ştie decât când glonţul lrece prin aparal, sau prin 
apropiere, după zsomotul făcut ca de un biciu. 

Aomeniul solemn penru _observalor.—IaLă un Oraş, 
un scump oraş francez ocupat de Germani. Se vede: bine: 
catedrala, cazărmile: şi sara. De departe pare liniştit, ca 
si înainte, casele “se id” lipite unele lângă allelc, De co- 
şurile caselor ese fumul şi se. ridică în sus, liniştile ca 
şi în limp de pace. Observalorul îşi încordează atenlia, 

“Studiază cu îngrijire terenul şi loale ad: ăposturile; face- 
semn pilotului de a-viră de mai multe. ori d? asupra o- 
raşului, pentru a puleă să-i vadă bine cele mai mici as- . 
cunzători, căci acest oraş este un punel slralegic im. 
portant “şi este imposibil să nu ascunilă “forțe inimice. 
EI mai este şi un centru de căi ferule si un nod impor 
lant de comunicaţii. Observalorul are ordinul de a încere 
să distrugă aprovizionamenlele ce sunl sirânse acolo, Sau 
cel puţin mijloacele de transport pe cari inimicul le în- 
trebuințează, fie pe calea ferată, fie-pe sosele, | | 

Moment solemn... Observ atorul are, lângă cl, în saci 
de piele, Lrei. bombe, pe cari urmează a le aruncă. EI iă 

„ună Şi, cu cea mii mare precauţiune, o armează ;, apoi o 
- ține în im: âna stângă suspendală în afară, sula de. a-i dă: 
drumul. Dar. unde să o arunce? căci ar fi bine săi lo- 
vească pe inimic fără să distrugă cevă din trumosul Oraş îr Ancez,. Iuţeala vertiginoasă! cu care sboară. aparatul, face: 
aa „preciziunei- arin ării - să o fie pre a mare; dar. iată 

ie maleriale. Se vede chiar o 1 e : i iă «le Lot felul trenuri caile a cehi mare mişcare şi mai multe: gari ncarcă, a
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„Este un moment proprice: Die gelegenheit ist giinslig, 
cum zice “poetul. i ae 

„Observatorul face atent. pe pilot, țipând la urechin 

lui, pentru a fi auzit, arătându-i obiectivul. - Deodată 

blânda, măreaţa şi ascultăloarea pasăre virează în mud 

elegant. şi se întoarce, luând drumul spre gară. Observu- 

torul, aplecat, cu ochiul la vizorul pentru arunca bombe, 

aşteaptă “momentul favorabil. EL îndreaptă pe pilot cu 
mâna dreaptă, prin mici mişcări: lu dreapta, la stânga: 
în o clipă, mâna stânga se deschide, bomba porneşte. 

“Ea se dă “peste cap la început, apoi. se indreaplă 
spre pământ cu vârtul în jos, câştigând “mereu vileză; 
după câtevă clipe este pierdulă din. ochi, dar atât ob- 
servalorul, cât şi pilotul, se uilă mereu în jos, spre obicrc- 

- tivul vizat. Trece mult limp! —aproape 20 secundle—dela 

2.000 m. înălțime—până să se vadă efectul. Un -tum des 
şi alb se vede jos, în mijlocul gării. Lovitura a fostbună, 

Care a fost efectul? Este greu de ştiul de către ob- 
servalor. Dacă îar îi fost un depozit de muniţiuni, un xli- 
rijabil; ete. munca şi pericolul nu: ar Li: degeaba... . 

„Dar iată că motorul schimbă de ton; muzica lui de- 
vine din ce în ce mai gravă, câlevă rateuri, aparatul în-. 
cepe să oscileze. o IE - 

„Pilotul, foarte îngrijorat, întoarce capul pentru a as- - 
cultă mai bine, se uilă cu atenţie la „compte-lours” şi vede: 
că dela 1.100 tururi a scăzut la 1.200 şi încă mai jos, 
la 1.000 şi -chiar sub această citră. "Viteza scade: Pană 
„molor. E De : 

„Pana de motor, Vasupra liniilor inimicului, la 2:000 
m., nu prea: este o aventură plăculă. Pe un vânt loarte 
bun şi cu un bun aparat, se poate merge o distanță egală 
cu de şasc-opt ori înălțimea la care s'a oprit molorul. Cu 

“un mic monoplan, se poale merge până la cinci ori înăl- 

(imea. Pe limp rău, se descinde cât mai brusc. Problemi 
care se prezentă, prin urmare, este: „Unde suntem, care 
este cet 'mai scurl drum. la liniile. noastre; cum e vântul?” 

„Dacă liniile amice sunt aproape, soluţia este simplă: 

ne îndreplăm, şi căutăm a leajunge, cu-loale că, trecând 

„Vasupra inimicului la o înălțime mică, pericolul este destul 

de mare. Dacă liniile amice: sunt prea departe, şi nici. 0» 

posibilitate de a le alinge, nu rămâne altceva de tăcut 

decât a alerisă în spatele armatei inimice. Moartea, - sau, 

în. cel mai bun caz, caplivilalea, sunl sigure. Din ochi 

se caută un teren bun de aterizat, mai izolat, gol, cu nă- 
- dejdea: de a nu fi văzuţi, pentru a puleă repară sirici- 

ciunca şi plecă iarăș, fără a fi 'deranjaţi de inimic; dacă 

reparația este imposibil de făcut, se distruge aparatul— 

sau se ascunde în frunziş—și se vine la frontul amic, pe
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jos. Au lost piloţi iari au scăpat din panele cele mai 
periculoase. Unii au coborit aparatul pe copacii unei pă- 
duri; alţii au dat foc aparatului, dar mai toți au venit 
sănătoşi la liniile amice. - o 
La providence a pour les aviateurs une lendresse 

vigilante”. , , Lu j 
„Și de astădală sau ales numai cu frica: căci, după 

âtevă secunde, molorul reîncepe vechiul lui cântec, de 
mers .regulal, cântec. care face: pe pilol şi observator să 
fie fericiţi. Aparalul se înalţă iarăş cu uşurinţă. Recu- 
noaşterea continuă. Iinerarul ordonat a se „execulă duce 
pe (asupra unei poziţii inimice, ocupate de artilerie grea; 
un vechiu fort, părăsi de noi, și aruncal în acr, a fost 
refăcut” de inimic. In vecinătatea acestei poziţii -se . văd 
parcuri mari de chesoane şi căruţe de ioL telul; corturi 
penlru aeroplane, cunoscute cu înlesnire, din cauza formei 
și mărimei lor. Câtevă avioane inimice, dispuse la rând 
într'o pajişte vecină, au âcrul unor miti Huluri, .prinşi 
pe verdeaţa ce-i înconjură. Un viraj pentru a se verdeă 
mai bine; întârziem puţin, pentru a puleă notă, numără 
și însemnă, locul tunurilor, numărul lor şi'al chesoanelor, 
ele, Deodată un proiectil inimic explodează în faţa apa; 
ratului; cu: tot zgomotul motorului, se aude explozia. Un 

» mic nor alburiu, rolund, ne arată locul unde a explodat, 
loarie aproape de noi. . a e 

„Pilotul se mişcă bruse şi înloaree aparâlul. Lovi- 
lurile curg ploaie, la dreapta, la. stânga, înainte, înapoi, 
dasupra, dedesupt, puţin mai sus, puţin mai jos, iar ex- ploziunile ni se par ca pocniturile unui biciu mare, care. ne amenință în tot momentul. O baterie înimică :speeială. „conlra aeroplanelor, rie-a luat la ochi. e 

„ „ăceste baterii sunt cele mai periecte ce există. Tunul așezal pe un automobil, şi având un afet cei permite ochirea şi verlicală, trage până la 3.000 m. înălțime. A pa- rate de ochire speciale, foarte ingenioase, permil urmă- Hire avionului, şi ochirea lui, ținând seamă, în tot mo- „menlut, atât 'de înălțimea, cât şi de iuţeala sa. Această maşină îngrozitoare lrage cu o mare repeziciune proiceltile cu explozibile foarte pulernice, cari ar permile unuia singur. de a distruge un avion, și chiar numai pulerea de explozie ar fi suficientă: pentru a-l pune în. pericol. „Pentru a-şi dă cinevă seama de pulerea acestei. arme, lrebuic ca el să fi suferit o astrel de bombardare... -Pi- lotul. însă, manevrează cât mai bine şi mai repede pentru: a Scăpă. In acest timp, pbservătorul nu poale “să ajule: cu nimic” el stă liniştit, şi. speră. EI csle;martor. la te-” ribila dramă! ce' se desfăşoară înaintea ochilor: lui, fără, a puteă să o împiedice cu cevă; în acest moment el are
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iot timpul să vadă dacă suferă sau nu, de .bălaie de inimă. 
„Recunoaşterea sa lerminat. Avionul, marea pasăre, 

se. îndreaptă spre locul său de adăpostire, spre. cuibul 
care îl aşicaplă. Iată liniile amice; însărcinarea este în- 
deplinită. Observatorul îşi ar anjează preliousa sa hartă, 
plină de însemnări şi scumpele sale noliţe. In acest mo- 
ment „în amurgul 'auriu al serii, şi cu conștiința liniștită 
a datoriei împlinite, el esle fericii, „când aparalul începe 
să coboare, | 

„Priveliştea de: sus, este, ! în ade ăr,. cea mai măreaţă 
ce sc poate -imagină. Câteodată. se .sboară:în seninul al- 
bastru, de Vasupr a unei mări de nori; altădală se rece, 
cu iuţeala fulgerului, prin nori albi, sau negri, așă de deși, 
încât aproape nu se vede mâna. Adesea. aerul - esle aş 
de curat şi de plăcut, încâLl vieața pare că se întinde la 

„infinit, că lumea parcă se scaldă în o lumină galben- ro 
şialică ; iar la picioare, toarte adesea, văile: acoperite de 
clăbuci de ceaţă albă, cari se rostogolese nrercu În acelaş 
loc, au aerul marilor râuri “preistorice. 

„Nimica, în lume, nu este mai măreț. 
„Emoţia plăcută a înapoierii; dulcea planare a apar 

ratului, cu motorul închis pe jumălate, aproape liniștii. - 
Coborâşul în “spirale, “maiestos și, în siârşil, alerisareu 
uşoară. ca a unci pasăre ce se aşează cu cleganţă pe, 
pământ. Motorul a tăcut; în acest momeul, al coboririi 
din aparat, simţi par- că. o plăcere şi o dorință «le: i 
îmbr: ățişă “năreala pasăre măcasiră, care le-a dus atâtea 

„ore şi-alâta drum, într un zbor lantastic, la. doi paşi de. 
pericolul cel imai mare” a , 

Aviatorul— pilot “şi obser 'ator—arc mult. mai. multe 
piedici şi inimici în executarea însărcinării sale. -Aşă, 
pe lângă inimicul pe căre îl are orice luptător, avialorul 
mai ari e în “contra-i: elementele. nalurei; “detectuozităţile 
aparatului; o mişcare greşită. în conducerea aparatului. 
Toale aceste: adăogale “la pericolul permancnl: inimicul, 
rece pe aviator în rândul „eroilor, numai prin simplul 
fapt că a îmbrățișat şi praclică - “această meserie; Oricare . 
şi oricâte ar îi actele de. bravură, de. eroism, ale luptă- 
lorilor. de pe. pământ, lotuş, acelea ate avi ialorilor lrec 
deasupra, tot aşă după cum el plancază deasupra tulurora. 

Aviatorul ridicat dela. un melru, în sus, dela pământ. 
şi apoi până în fundul zărilor albastre, Chiar dacă nu 
ar aveă un inimic în faţă care să-l pândească, cuni sunt: 
pândiţi luptătorii ce se tărâse „pe pământ, el tot arc în 
contra-i alâţia alţi nenumărali inimici,—motorul, un ura- 
gan ce se ridică pe neaşteptate, “aparatul cari îi pun 
Nieaţa în pericol în toată clipa. Un fricos, „a ar, puleă
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niciodată: să se facă avialor, nici chiar pentru limpul de 
pace. E i , a , 

„Les avialeurs sont: les champions de lheroisme! 
şi oricâte recompense li sar dă,-în limp de pace, şi cu 
atât. mai mult în timp [de răsboiu, nu „sunt prea. mulie, 
căci şi serviciile aduse de ci sunt imense. Numai cine 
mă răi în mijlocul lor, nu poate înţelege acest lucru. 

b). Funcţiunile îndeplinile de aviaţie. şi aeroslaţie în.răsboiu 
O noud armă. 

Aer oplane. Hidroaeroplane. Dirijabile. 

Aer oplane. — Aviația, chiar 'dela începu, a arăta că 
va puleă aduce foloase reale în- răsboiu.  Răsboiul cel 
marc, 19141—1915,.a ridicat-o la, «lemnilalea de „armă 
luptătoare”, iol aşă cum csle şi marina şi cum suni și 
celelalte. arme, înfanteria, cavâlcria şi artiletia. | 

“Dacă am luă chiar înţelesul cuvântului „armă, după 
„definiţia sa: - „arma: se numește fiecare calegorie 'de lup- 
lălori, cari: suni armaţi 'la tel şi luptă în acelaş mod”, 
vedem că aviația trebuie să intre în rândurile „armelor”. 

„ „Toţi avialorii întrebuinţează avionul pentru a-i tran- 
sportă şi a luptă, după cum și cav aleria are calul. Di- 
teritele întrebuinţări ale avionului variază cu situaţia. - 

Prin urmare, aviația este o „armă. Ca alare, cu 
urmează a se organiză, instrui. şi desvollă, în mod inde- 
pendent, şi apoi în legătură cu celelalte arme, cu care 
va aveă de conlucrat în răsboiu. 

Intrebuinţările aviaţiei. în răsboiu sunt: 
aj recunoaşterile; 
b> lupta şi bombardarea; | 

0) observaţiile pentru tirul artileriei ;. 
a. (9 legătura; | o NI 

€j apărarea locurilor locuite, lucrărilor de artă, fa- 
bricilor; mascarea unor mişcări de trupe amice 

[) în-recunoaşterile de noaple. 
a). Recunoașierile.—Cea - mai importantă din insăir- 

-cinările pe 'cari. le poale avcă un avion este rccuno: aştere 
Recunoaşterile sunt de două feluri: recunoașteri N 

distanie mări, „Slralegice, şi recunoașteri pe. câmpul. de 
bălaic, taclice. * * i 
E Piimele se execută în. prima fază a. -ăsboiului, în 
perioada mobilizării, concentră irii şi, „desfășurării strale- 
gice a armătelor inimice. 

ile tr cbuie să se execule numai de ofițeri “de: sial- 

mejot, Prealabii pre Su bribeati „azitel, de serviciu, i : E „Și unii şi alţii trimişi de rharele comandâment gener: Ul Și Chiar de comandaimenlele armalelor.
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Aceste recunoaşteri se lrimit, lără întrerupere, în tot 
cursul zilei, pe esc: adrile: de schimb, la timpuri diterile, 
si pe dilerile direcţii. Rapoartele lor se coordone: ază, se 
conlrolează şi se verilică, unele prin allele, şi apoi. Sa 
comunică celor în drept. 

Ele controlează toale: şoselele: şi căile ferate, pentru 
a vedeă activitatea înimicului pe aceste artere de comu- 
nicaţie: apoi apreciază mărimea convoiurilor: lunsimea 
şi numărul coloanelor; drumul ce-l urmează, ete: 

In limp ce cavaleria nu poale dă decât, cel mult, 
conlurui aparent al forțelor inimicului, avionul rece deu- 
supra și poale merge până în inima torțelor vrăjmaşului. 
Mai ales în răsboiul îngropat, practicat azi pe frontul de 
Vest. şi, în parle, şi pe ce cel de Est, numai avionul poule. . 
aduce comandamentului: ştirile necesare. . 

Recunoașlerile pe câmpul de bătaie se trimit, în ma 
jorilalea azurilor, de comandanții de armate. Coman- 
damentul general are şi ci recunoașterile lui, cari sunț 
trimise, însă, în o rază mult mai mare, şi cari se pot 
conlundă cu recunoașterile slrategice. 

Comandamentele armatelor, şi chiar aie corpurilor 
de armale, au nevoie de-a şti, câl mai des posibil, 
mai complet şi mai sigur, situaţia inimicului: Unde şi. N 
slrâns mai multe tor e? Unde şi-a mascat artileria? Unde 
avaleria? Dacă-a făcut lucrări în păm: ânt, şi anume. unde? 
Faţă -de acesle şliri- vor pulcă. şi 6le manevră cu rezer- 
vele, cu artileria şi cu loale celelalte mijloace de acţiune. 

Observațiile sunt foarte greu  de- făcul' pentru. un 
ochiu neexercilal. Nu. se poale. deosebi, cu ușurință, 0 
coloană de cavalerie, de una de infanterie, fiindcă şi una 
şi alta, de sus se vede proiectată pe pământ ca o 'pală, 
fără a se distinge distanţele dintre şiruri. şi intervalele 
dintre. rânduri. Numai deos sebire ca de iuţeli, în mers, se 
pol “câteodală apreciă. A 

Toluş, un ochiu exercilat,. va găsi totdeauna mijlocul 
de a apreciă just... 

- Coloanele, în marş, pe drumuri sc pot foar le: uşor 
apreciă, mai ales când nu Sau închis distinţele 'regu'a- 
meihlare dintre diteritele unităţi. Aşă, între companii, între 
batalioane, “regimente; brigade, ele, suni dislanţe, cari, 
se menţin, mai ales în primele “unilăți de limip. ce ur- 
mcază după o haltă. Apoi vine, după lrupă, lrenul, ide. 
lupă, la oarecare distanţă, lrenul - -regimenlar,: ete. și a- 

_desca, după: mărimea trenurilor se „pol deduce, eleclivele 
irupelor: Di 

Dacă avi iatorul Dr ivește coloana dintr” un “unel” la- 
ieral,: 4—5' km.” în” lături, nu. verlical, va obţine două 
av: antaje: se va pune în ifara loviturilor eventuale inimice 

4
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şi va puteă vedeă şi mai bine distanţele dintre unităţi 
şi chiar dintre -ânduri. 

Când lrupele sunt într”o formaţie risipilă, în luptă, 
primele eșeloane, vor li foarte greu de văzul; celelalie 
mai uşor. Lrăgătorii şi cu primele eșeloane ale rezervelor 
fiind risipite, culcate și chiar îngropate “Şi -mascale, cu 
mare greulaie vor putcă Ii văzute din prima aruncălură 
de ochi.. Rezervele: liniei a 2-a, însă, liind mascate şi cu 
cfeclive mari, vor puleă uşor i descoperite şi âp oi, mer- 

„gând de aci, spre. înainte; sc vor puică g găsi. ŞI: celelalte 
Csaloane. : 

| Dacă trupele inimice S'uu; ascuns în “păduri, va îi 
greu aiviatorului de-a le descoperi ;-lotuş, trenurile de: luptă. 
masale în apropierea acestor păduri. neputând. intră şi 
ele în pădure, vor. demâscă i presupus - — trupele cărora. 
aparțin. i mi 

Trupele, “cănd. sunt în altă, cu greu. vor “pulea fi 
răzule. - Totuş,. o; coloană Mare — 0 divizie, un: corp.-de 
armată — nu se va: „putcă,: niciodată, opri. "dintro dată; 
pe drum, pentru hală, ci numai parle din coloană; unele: 
subunități: Merg, ÎNV timp. ce altele 'sc. odihnesc. In acest. 
caz, „observaţiunile sunt uşurate. Dar, iarăş, repelăm, că. 
numai un "ochiu: exercitat va putea deduce aceea ce nu 
se vede.: . i - 

Artileria, în coloariă, se distinge foare bine. In ba- 
leric, se vede mai cu greu; “Lotuş,. cunoscând modul de 
împărţire al idiferilelor eş: aloanc, ale! unci artilerii în ba- 
lerie, uşor sc pot deşcoperi. Ra 

Canton: amentele nu se pot 'descoperi, decât numai. 
după parcul trăsurilor “şi conoveţele cailor. | 

luţeala aparatului nu este o piedică în observaţii, 
dacă se ține la o înălțime de 1800—2000 m.; Îiindcă ori- 
zontul este : foarte: mare şi ca. de altfel. este: şi necesară. 
pentru siguranță. : 

Când se zărese trupe, de deparie, avionul se în- 
dreaplă înspre ele; aprecierea începe de icând. au fost. 
zările, aşă că în momentul: când -a ajuns deasupra, cva- 
luare ca este necesară. Dacă coloana este lungă, şi în marş, 
recunoaștere ca se face mergând în lungul coloanei şi lateral. 
până sa ajuns la trenurile regimentare.: Apoi. se caută 
coloanele vecine. Dacă dintrun zbor nu Sa avut. limp 
pentru recunoaştere, se fac. imai. multe viraje, până re- 
cunoaşterea este terminată. 

; Observațiile se înseamnă, de preterințăz. chiar [pe 
hartă, adăpostită întrun sac de. celuloid transparent, sau: 
chiar întrun carnet. 
„.. * Ştirile: sunt aduse de observator, după alerisare, CU. 
automobilul, motocicleta; bicicleta sau. călare; sau pot fi
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aruncate, la cartierul respectiv, în tuburi metalice, legale 
cu drapele mari, vizibile; sau prin aparate de telegratie 
fără fir, cari,. însă,. mu. sunt recomandabile, fiind peri- 
culoasc; 

b) "Lupta şi bombardare.—In principiu, orice avion 
trebuic să fie în slare a luplă cu un alt avion inimie 
sau chiar cu un 'dirijabil. Lupta dusă de avion este, esen- 
țialmente ofensivă. Ea se „poale. dă: contra aparalelor 
de sburat; contra trupelor de.pe jos. 

In contra aparatelor de sburat se întrebuințează pis- 
toale automate, arme automate, mitraliere, lunuri mici. 
Atât observatorul, cât şi pilotul, sunt armaţi și lupi ă cu 
inimicul. 

Ir. contra trupelor. depe jos se întrebuinţează „ de pre- 
ferinţă, tunuri mici, bombe și săgeți. 

Milralierele întrebuințate de acroplane sunt acelea 
obişnuite la armata de. uscat. 

Tunul este de calibru 37 și cu:o iuţeală de tragere 
de 40—50 lovituri pe minut. EI, ca şi mitraliera, este 
aşezat înaintea aparatului, aşă că! are un câmp de vedere 
foarte întins. El poate lrage tot aşă de bine în jos sau 
în sus, ca și orizontal, şi are proiectilul aşă organizat 

„încât poale, cu o Tovitură bună, distruge un avion, un 
Zeppelin, un balon-zmeu, etc. Asemenea cu cl se poate 
lrage asupra trupelor de jos, asupra convoiurilor, par- 
curilor, asupra lucrărilor de artă, etc. 

Bombele cari se întrebuințează . sunt de diferite mo- 
dele şi calibre. 

Bombele aruncate din avion, sau dirijabil, păstrează 
câtva timp vileza aparalului: din care au plecat şi prin 
urmare ele nu cad niciodată pe verticala locului de unde 
sunt aruncate, ci îşi mai urmează drumul în direcția mer- 
sului apar atului şi cad la pământ întrun punct rezultat 
al iuţelei orizontale, capălală dela iuţeala aparatului şi a 
duratei de cădere, datorită înălţimei aparatului. Prin ur 
mare, când se zăreşte un. acroplan de departe, trebuie 
a se pune toți la adăpost de. loviturile lui, înainte ca cl 
să ajungă pe verticală. 

Englezii au bombele Marlin Hall, de 680. gr. şi cu 
223 spărturi, Germanii: întrebuințează” două modele: in- 
cendiare, şi altele de explozie. Greutatea. lor variază. Di- 
rijabilele au adus boimbc-de 50—80 kgr. greutate: 

Francezii au bombele” Anzen, bombe de 10 kgr., cu 
melinită, Claude, obus S; de. 90. min. 120 m.m. „155 mi! m. 
etc., ete. - 

. ' Săgeţile. Sunt mici. vergele: de oţel, langi de 10—12 
ct. cilindrice si terminate la un capăt cu: un vâri as- 
cuţit;: iar In cealaltă jumătate, prin tăieturi sub fornă 

20
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de canaluri, în cruce: și făcute în lungul axului vergelei. 

Aceste lăicturi au menirea de a le ţine în aer cu vâriul 
în jos. - 

Săgeţile sunt aşezate în niște distribuitoare speciale, 
câte 500 de ficeare cutie distribuitoare. Când avialorul 
se allă deasupra obiectivului ales, și când vizorul său îi 
arală că îa sosit momentul, alunci: el apasă pe o supapă, 
care dă drumul celor 500 de săgeți deodată. Ele se răs- 

SCHITA A. 

$ At? | 4 
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LS ([       
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pândese, dacă sunt aruncate dela 500 m. înălțime, pe o 
suprafaţă de 200 m. de. rază. Raza se mărește cu înăl- 
timea dela 'care cad săgețile. i 

| Greutatea unei săgeți este de 15—20 grame şi dacă 
cic, în cădere, au căpătat 100 'melrii, pe secundă, lovi- 
tura lor este morială. Ele.sunt aruncate, mai ales, asupra 
trupelor masale. N 
a. au avion puternic, din cele noui, ar puleă ridică, în 
a a 3. de celelalte aparate şi arme, chiar 150 kgr. săgeți, 
adică /-—5000 'de bucăţi, cari pot face mull rău inimi- 
cului. 

Germanii ci suferit cei dintâi ef ăscți Leca ii, cari. au sulerit cei dintâi efectul săgeţilor, 
„de-au . inlrodus. şi: ci, şi au gravat. pe. fiecare: „Invenţie franceză, fabricaţie germană” | oaia 

Loviturile lor : î joritatea cazurilor. mortal i ile lor sunt, în majoritatea; cazurilor, mortale.
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:O asemenea: săgeală a.ucis pe generalul bavarez von 
Mayer, loemai în momentul când se urcă în automobil. 

Asupra cailor, în special, ele produc o adevărată 

panică. 
De obicciu, în lansarea săgclilor se procedează astiel: 

“se aruncă, mai întâi, o bombă. Soldaţii de jos se îngrță- 

mădesc pentru a vedcă electul bombei. Apoi se dă drumul 

la săgeți. 
Una din condiţiile principale, ale unui avion, pentru 

xeuşila luptei, este şi viteza. de zbor. Cu cât vileza este 

mai mare, şi cu cât aparatul 'răspunde mai lesne şi mai 
xepede la comenzi, cu atâta şi succesul este mai sigur. 

c) Observaţii pentr u iragerile artileriei.—lu ri: isboiul 

:aclual, transformat în ri: isboiu de asediu, în special pe 
frontul de Vest, aviația a devenit arma indispen- 
'sabilă arlileriei: Pentru a se găsi obicelivele inimice, ne- 
viăzule de jos, spre :a îi bătule “de artileria noastr ă; pentr u 
a se contrabate o artilerie inimică, îngropată şi aşă el 
mascată, încât nici o scară ide observaţie, oricât de înaltă, 
nu ar permite căpitanului de a o Y deă, numai singur a- 
vionul este în stare să facă acest mare serviciu armatei. 
EL nu numai că poate indică locul unde se găsește obiec- 
Livu! inimic, căulat; dar poale și ajulă regularea. lragerii 
bateriilor amice asupl -a acelor obiective nevăzute. EL sar 
“pulcă consideră că esle ochiul comandantului de baterie, 
“pe care o deservește, ridicat la o înălțime de 2.000 m., şi 
«chiar mai fus. | 

Observatorul “pentru lragerile artileriei, trebuie să 
fie un ofiţer de artilerie, şi numai în lipsă, un bun sub- 
ofiţer, bine pregătiți pentru: asemenea însărcinări. : 

| Sarcina unui asemenea aviator nu este deloc: mai 
uşoară decât a oricăruia altul. Mai întâi, un asemenea - 
“avion trebuie 'să sboare pe orice vreme şi la orice înăl- 
“țime, oricât de sus, şi oricât de jos. fără .a se.leme nici 
«de furtuni şi înălţimi dincolo de 3.000 m., nici de. vijelia 
-obuzelor și gloanţelor de armă, sub 1:000 m. (dacă: este 
ROI: ; căci foarte adescaori soarta bateriei, şi chiar a bă- 
tălici, este: în puterea acestui ochiu divin, care vede totul 
«din înălțimile cerului. 

Observatorul peniru tragerile artileriei, prin urmare, 
“esie la început un. cercelaş: de obiccliv, şi apoi sc irans- 
fermă. în indiealor al rezultatului lrogcrii. 

Observațiile, de-sus se transmit jos, la comandantul 
artileriei jos prin diferite mijloace: viraje;. cu motorul; 
“prin aruncări de buletine puse într” un lub metalic, de care: 
ese legal un mare fanion; prin bombe colorale; Sau prin 
Rombe-cu una sau: mai. multe: explozii, cu tun gros şi 
legale între ele .cu o fâşie luminoasă. Ti urma experi io -
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ţelor s'a dovedit că aruncarea buletinului şi bombele cu 
mai multe explozii, au dat cele mai bune rezultate. , 
Ordinele de jos în sus, se dau prin aşezarea mut 

multor panouri albe, dreptunghiulare, pe pământ, în di- 
ferile poziţiuni, contorm unui limbagiu stabilit dinainte. . 
“Albul proiectat pe-pămânl se vede periect. . - 

Pentru a se vedea marea importanță u acestui mijloc. 
de cercetare și observare a inimicului, dăm aci, în tra- 
ducere, o parte din instrucţiile-ordine ale unei armate tran- 
ceze, cu data de 4 Februarie 1914: 

„Regularea tragerii artileriei cu acroplanul, oride- 
câlcori slarea almosferică o permite, esie o condiţie. in- 
dispensabilă de şucees, în special pentru acțiunea conlra-. 
bateriilor? în faza preparării alacului. Prin urmare, rolul 
principal al aeroplanelor de corp de urmală este aju- 
tarea arlilerici amice în îndeplinirea misiunei sale; iar 
“comandanții de corp de armată lrebuie să iă toate măsu- 
rile cu să poală lrage dela acroplane şi dela observa- 
torii lor - tol rândemeritul posibil”. . 

__ d) Legătura.—Pe lângă celelalte mijloace de iegă- 
tură obişnuite, ca: biciclete, motociclete, uaulomobile, le- 
leon, telegratie cu fir şi fără fir, se întrebuinţează, astăzi, 
și aeroplanul,. Această legătură îşi are mai.ales aplica- 
țiunca în 'cetăţi asediate, când este nevoie de a se aduce 
ordine secrete şi urgenie, sau a se scoale din cetale di- 
terite știri şi chiar oarecari persoane. 

Aplicaţiunea cea mai mare, în această direcţie, pare 
a îi, însă, la transmiterea ştirilor culese de. către cava: 
lerie. O anumită știre importantă, culeasă de cavalerie, 
printr'un mijloc sau altul, poate îi transmisă înapoi, în 
cel mult ouă ore, chiar dela o. depărtare de peste 200 
km. „Desigur ă o ştire de o împorlanţă deosebilă va fi 
trimisă, pe lângă aeroplan, şi pe alte căi. 

| Legătura între staturile majoare ale mai multor ar- 
mate “şi între comandamentul superior şi aceste armale, 
se poate: foarte 'uşor-stabili -prin acroplane. ” 

„___€e) Arxirarea locurilor locuite, lucrărilor de artă, fa- bricilor. Mascarea--barage—unor mișcări de lrupe amice. 
Oraşele mari, cum ar îi capitalele, sau alte mari oraşe co- mereiale, industriale, luc rări de arlă importante, fabrici. 

- pe lângă a lileria şi milralierele așezate pe turnurile cele mai înalte: ale orașului, sau pe înălțimile vecine, și gala de a trage în tot momentul, sunt apărate și prin 
6scadrile de aeroplane, din cele mai iuți şi mai bine înar- mate. Indată ce sa semnalat prin telefon. sau alifel. a- 

- parale -inimice, avioane sau “dirijabile, . că- se îndrea Lie 
spre acel foc, escadrila de apărare îşi îă imediat zboul ȘI „porneşte la luptă în întâmpinarea v răjmașului şi nu
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încetează acţiunea până: când nu a reușit să-l distrugă: sau 
să-l gonească. | - 

Desigur că avioane inimice vor puteă: adesea să: răs- 
bească spre obiectivul urmărit, înșelând apărarea şi scă- 
pând vigilenţei artileriei şi mitralierelor; dar acţiunea lor 
a Îi numai trecătoare şi nu vor puteă stă mult timp 
deasupru acestui jobiectiv. Dacă nu ar fi aceste mijloace 
de apărare, ele ar operă fără mici o teamă şi desigur că: 
opera lor de distrugere ar fi.masimă, 

Pentru mascarea unor mişcări de trupe amice, îna- 
poia unui iront oarecare, se întrebuințează avioane cari 
din zori și până în noapte, pe escadrile de schimb, sboară: 
pe o anumilă linic, pe un anumit circujt şi nu lasă nici 
un aparat inimic să sc apropie. Această operaţie se chiamă 
barajul unei linii. i . 

* Pregălirea atacului francez dela Eparges, dela: 17 Fe- 
bruarie, sa tăcut sub protecţia şi acoperirea a trei esca-" 
drile de aeroplane. Escadrila M. S.: 31, eră în aer; esca- 
drilele C. 16, H. F. 7 şi H. F.13, formau escadrilele de 
baraj. Ele erau jos, gata fde a zbură în orice moment. 
Trei zile, în şir, s'a executat acest baraj şi nici un avion 
inimic nu a pului, și nici nu a încercal măcar, să treacă 
peste liniile franceze. Atacul a avut o reuşită completă. 

î) In recunoaşierile și bombardirile de noapte.—Până 
anul trecut, zborurile noaptea aproape nu se executau, din 
cauza greulăţii orientării și aicrisării. Nouile aparate, 
pentru recunoaşterile şi bombardările de noapte, - sunt 
prevăzule cu proiectoare puternice, cari luniinează: aşă 
de bine, încât aviatorul poate aleriză în bune condiţii. 

Pentru a se orienlă noaptea, la înapoiere, se aprind 
pe locul de aterisare focuri, cari înconjoară la distanță 
mare acrodromul. . . . Se 

La 8 Februarie, locol. D., pe un M. Farman, plecă 
cu șase obuze, în direcţia Ostende. Vremea eră rea, noap- 
tea complet întunecată, vântul, puternic, dinspre Vest. 

Primul obus l-a aruncat, dela 120 m. înălţime, asu- 
„Pra unui imare pare 'de trăsuri, la Middelkerke; la. Oslende, 
dela 25C m. înălțime, 'aruucă trei obuze pe pavilionul de - 
cură, unde se veileau lumini mari. Puiternitile explozii. au 
dat alarma. Trei proiectoare inimice îl căulă: pe avialor.. 
Unul din ele. îl prinse în lumină, dar aviatorul cobori 
brusc, spre: Mare,. până lângă suprafaţa apei şi scăpă de 
urmărirea obuzelor şi ale 'mitralierelor. Focurile: aprinse 
la aerodromul dela “Furnes îl. îndreptă încotro trebuie 
să apuce. La ora 10.2 noaptea, a alerisat în bune con- 
«liții, după. un zbor de aproape trei ore”. _-.. . 

„ “Hidroaeroplane. —. Hidroaeroplanele suit „avioanele - 
întrebuințate, în special, la marină. Ele sunt prevăzute
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cu nişte fiotere cari le permit: a se lăsă pe apă și a pluli. 

Floterile cele mai întrebuințate sunt „fabre”, cari sunt 

caracterizate prin o supratață plană dedesupt: şi convexă. 

deasupra. Ele sunt legate de aparat prin resorluri, penlru 

a amorliză isbilura “valurilor. - - , 

Hidroaeroplanele sint purtate pe vapoare amenajate 

special: ele 'se lansează după acele vapoare prin ajutorul 

unei platforme de lansare. Sub ilotere “sunt aşezate roți 

ca ale aeroplanelor, şi. cari” ajută hidroaeroplanele să ru- 

Jeze ca şi pe pământ. Marea fiind, însă, de regulă, agilală, 

şi mişcând . vaporul, lansarea devine diticilă şi - chiar 

periculoasă. De aceea. se practică acuma, ca la începul 

hidroneroplanul să fie lăsat pe apă, depe vapor, prin 

ajutorul macaralelor şi apoi să se înalțe el singur direc. 

depe apă. Aceasta prezintă mai mullă siguranță. 
Pentru a reveni la locul de plecare, pe vapor, sa 

încercat aterisarea direct pe platiormă; sau întâmplal,. 

însă, accidente: Acuma se lasă hidroplanul, la început, 
pe apă, şi apoi se apropie singur de vapor şi esle ridical 
iară; prin macarale. Desigur, operaţia prezintă oarecare: 
greulăți, dar este singura posibilă, tără accidente. 

Acțiunea hidroaeroplanelor. — Hidroacroplanele pol. 
îndeplini. pe Mare toate însărcinările de recunoaştere.! 

Un hidroplan poale pătrunde, cu vederea verticală, 
apa mării şi.vedeă până la o adâncime sulicientă, vasele 
submarine, şi "minele submarine. Chiar şi cu marea agi- 
tată, vederea “lin hidroaeroplane nu este prea mult îm- 
piedicată. | | | 

Un hidroacroplan înălţat la 1.000 m. poate aveă o 
vedere întinsă până la 150 km. «lepărtare. Nici nu seste 
nevoie .a se înălță aşă sus, pentru a puteă prevesti vasele 
amice de apropierea escadrelor inimice. O înălţime de 
200—300 m. permite observatorului o "vedere: la 10—50 
km. depărtare; aceasta este o distanţă suficientă fiindcă 
pentru a fi. străbătută de o escadră inimică se va scurge 
cel putin o oră, în care timp vasele amice au tot timpul 
să-şi ia dispozitivul de luptă corespunzător cu siluaţia. 

Un. hidroaeroplan care zboară cu 100 km. pe oră. 
va puleă fi trimis în recunoaștere pe o rază de cel putin 
de 100 km. în “jurul escadrelor amice, pentru a semnat: 
mai din - limp apropierea «lușmanului. Distanţa aceasta 
va Îi străbătută de hidroneroplan într'o. oră: escadrele 
inumice, în, aproximativ, trei ore; deci, ar fi unc 
de cel puţin două: ore pentru vasele amice. 
„Pe timpul unei lupte navale, hidroaer 

upl a desea el poate luă parte şi la acțiune, prin arun- 
cări de bombe, unele mai mici, altele de mărimea lor- 

âştig 

oplanul îşi con- 

7
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“pilelor. In lot cazul, coşul şi suprastructurile vaselor, ca şi 
echipagiile au mult de suferit. In acelaş timp, ele îm- 

piedică acţiunea ofensivă a avioanelor sau dirijabilelor 

inimice. EL urmăreşte, cu toală atenţia posibilă, mișcările 

submarinelor înimice, punând asttel în siguranţă esca- 
drele amice. | Ia 

| Hidroaeroplanul  este,. azi, un auxiliar indispensabil 

marelor îlote şi se poate spune că el le va aduce servicii, 
imense în viitoarele luple navale. 

Dirijabilele. — Aceste mari vase aeriene dădeau, la 
început, mari speranţe. Azi, după un an de răsboiu, au 
probat că valoarea lor utilă 'este incomparabil mai mică 
decât a avioanelor. , DI - - 

„Mai greul ca aerul” a învins pe „mai uşorul ca, 
aerul”. a 

Dirijabilele, pe lângă ţinta prea mare ce o prezintă, 
—170 m., 28 m.—apoi au şi inconvenientele urmăloare: 
viteză mică, (70 km. pe oră), laţă de aeroplane, cost 
marc, imposibilitate de a alerisă în altă parte decât în 
hangarul special; este văzul de departe; un singur obuz 
îl poale.distruge; nu poale duce o încărcătură ulilă aşă 
de mare, comparativ cu mărimea lui şi cu costul lui. 

Totuş, dirijabilul,. pentru că există, poate fi între- 
buințat cu oarecare șucees în operaţiile pe apă; iar 'pe 
uscat numai noaplea. Adevărata întrebuințare a dirijabi- 

lului este în recunoașterile şi operațiile pe Mare. In limp 

ce armala de uscat se poale, mai mult sau mai uşor, 

ascunde vederilor dirijabilului, fiindcă un dirijabil va 

trebui să steă la cel puţin 3.000 m. înălțime, spre a avcă. 

oarecare șansă de a scăpă de loviturile de jos, la armata 

de apă, cuirasatele şi loate vasele inimice se pot vedeă 

uşor dela orice înălțime. Iuţeala unui dirijăbil, superioa că 

vaselor de răsboiu, îi permile să le urmărească şi chiar 

să arunce asupra lor bombe. | 

Lupta de jos în contra avioanelor și dirijabilelor. 

Avioanele sunt bălule, de jos, cu armele portalive 

„obişnuite, cu mitraliere și cu lunuri speciale. 

Tunurile cele mai periculoase sunt, acele 
special pentru a trage în conlra avioanelor. Sunt tunuri 

montate pe' automobile şi cari pol trage vertical până la 

o înălțime 'dincolo de 3.000 m. şi cu o viteză inițială de 

500 'm. pe secundă. -Un sistem de ochire aulomat dă şi 

înălţimea aparatului, precum şi locul unde trebuie să 'se 

a construite 

ochiască înaintea aparalului, pentru ca față de înălţime 

și de iuțeala aparatului, lovitura să fie bună.:
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Germanii, de altfel şi Francezii, întrebuinţează astfel 
de lunuri pe baterii de şase piese, cari lrag asupra ace- 
luiaş obiecliv, pe un îront de 2—300 m. și așă fel ca 
snopurile şrapnelului să se alălure unele lângă altele şi 
să se facă. un snop marc, din care să nu poală scăpă 
avionul. : 

Peniru 'dirijabile, se întrebuinţează obuze cu focoase 
Speciale, aşă de sensibile încât mica rezistenţă a alumi- 
niului, sau a cauciucului învelitoarei să le facă a explodă: 
Explozia, aşă dar, se face cel mai adescori, chiar în ba- 
lonelelce cu oxigen şi produce explozia întregului «dirijabil. 

La avioane, dacă sa lovit motorul sau rezervoriul cu 
benzină, se produce explozia aparatului şi prăbuşirea lui. 

Cu toale aceste arme perfecţionate, alât diritabilele 
şi cât mai ales avioanele, scapă ile focul lor, datorit iur 
țelei,. înălțimei şi manevrării repezi, eşind în o clipă din 
acțiunea focurilor, numai prin un simplu picaj sau viraj. 

III. Lupte şi bombardări aeriene 

„Let isbucnirea „Răsboiului cel Mare, 191-14—1915%, ni- 
meni nu ştiă care va fi'aclivilatea aviaţiei, cu întrebuințare - 
la :armată şi la operaţii, şi care va fi: modul ci dea 
luplă. Ei | o Sa | 

Unii credeau una; alţii, alla. 
„, Rezullatele de până acuma, au întrecul loate aştep- 

tările; iar acelea cari vor: mai urmă, până la sfârşilu 
căsboiului, vor uimi lumea. 

Un lucru este, însă, sigur: aviația a devenit unul din 
ausiliarii indispensabili ai „victorici”. Rolul aviaţiei, în 
-ăsboiul actual, a mers crescând în forma unei progresii 
scometrice. De unde, la început, rolul ci cră foarte redus, 
a ajuns acuma a îi întrebuințată în toate operaţiile ide. 
răsboiu, după cum sa arătat la capitolul „Inlrebuinfare”. 

Azi, o armată nu poale spune că are prea multe 
aparate de zburat, prea mulţi piloți şi observatori încer- 
caţi. Acea armată care va dispune de un număr mai 
mare—aparale, piloți, observalori—din această nouă armă, 
va obține, desigur, un avantaj, o superiorilale, evidentă 
asupra inimicului şi care superioritale se accenluează pe 
măsură ce răsboiul înaintează. Ea va pulcă vedeă totul | 
ce se petrece la inimic, şi va împiedică avioanele acestuia de a veleă situaţia trupelor amice. Acesta este vechiul rol al cavaleriei, care este azi dublat de ajutorul indis- pensabil şi absolut al avioanelor... : ” 

In privinţa: modului cum sa întrebuințat Ş Si ei i oi aceasi noui armă în diferilele sale operaţiuni, hu Sau,dat până
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acuma la iveală prea multe știri. Toluş, se poate spunc: 
Francezii, la început, au întrebuințat aviația” numai 

ca organ de recunoaștere; iar Germanii, numai ca.mijloc 
-de distrugere. De aceea, loată lumea află de boinbardările 

- germane dar nimeni nu şliă rezultatul. recunoaşterilor. 
„ _ Datorită aviaţiei, francezii au, fost încunoştiințaţi 'de 
grămădirea de forţe colosale la frontiera belgiană, şi lot 
aceştia au adus știrea cum diterilele armate şi coloane 
germane înaintează în Belgia. 

Faţă de această ştire, sa putul face schimbarea de 
front, la vreme, peniru a se ieși în întâmpinarea gor- 
manilor. 

Mai târziu, în limpul bătăliei dela Marna, aviația a 
pus în cunoștință pe generalul lFoch despre golul şi. lipsa 
de legătură: ce există între cele două armate inimice din. 
faţă, fapt de care acesta a'profilat în mod sirălucil. 

Du Lorena, recunoaşterilor făcute: de aviaţie se dato- 
rește faptul că generalii Castelnau şi Dubail au putut să-și 
coordoneze aşă de bine acţiunile lor. ! 

Și toL asltel, în toale ocaziile, la începutul; campa- 
nici, aviația tranceză a avul numai acesl rol de recunoaş- 
tere; un rol stralegic. | 

„_ Germanii au trimis, dela început, dirijabilele „lor; în 
specia! Zeppelin-urile, şi cu o sumedenie de acroplăne 
cari să bombardeze localităţile cele mai importante, până 
la Paris şi până la Anvers. Astfel au fost aruncate bombe 
la. Nancy, Verdun, Poul, Belfort, Liăge, Namur, Anvers, 
Ostende, Lille, Amiens, Paris, etc.. Aceste bombardări sis- 
tematice și, execultate'aproape în acelaş limp, în toate păr- 
ile, aveau de scop a răspândi teroarea, mai ales în popu- 
laţia civilă. SE A E i 

Rezultatul a fost cu totul altul.-In loc să se înfluien- 
țeze moralul belgienilor şi al francezilor şi să-i deprimeze,- 
sa influiențat mai. mult sentimentul nculrilor, cari au 
văzut, 'dela început, de parlea germanilor, mijloace: de 
acțiune neconforme cu legile fireşti ale răsboiului,  sta- 
bilite în convenţiunile anterioare răsboiului numai cu 

“câţiva ani. Desigur,. întrebuințarea avioanelor și dirija- 
bilelor, în răsboiu, şi pentru bombardări şi aruncări ide 
obuze, este legală, cu o condiţie: de a se conformă art. 
26 din convenţia dela Haga, din' 1907, care spune: „înainte 
de a începe bombardarea, comandantul trupelor asedia- 
toare, lrebuie să averlizeze aulorilăţile locale”. In afară 
de aceasta, oraşele neforlificate, nu pot îi bombardale, 
iar asupra acelora fortificate, bombardarea se face numai 
asupra fortificațiilor și stabilimentelor. militare.: A 

Dar,.de data asta, însă, în răsboiul. aclual, dictonul 
german: „forţa primează dreptul”, s'a desvollal şi a îm-
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Vrăcal formula: necesilaleu nu cunoaște legi”. In asttel 

de condiţii, falal'eră ca întreaga lume să se îngrozească 

de astie! 'de acţiuni şi să îâ. partea multiplei înţelegeri, 

deocamdală sufletește. 
Răsboiul continuând şi transformându-se Pe. frontul 

de Vest, în răsboiu de asediu, în lupte de poziţii şi în 

lucrări de sapă, aviația franceză sa le anstorimat, o bună 

parte, în auxiliar al artileriei. In a cercetă și găsi ohiec 

livele inimice şi în a ajulă artileria amică în balerea își 

distr ugerea acesloi obieclive c, aviația franceză a Jăcut: ude 

"i ale” minuni. ! 
Germanii, în accastii nouă lază a răsboiului, au urmat 

pe Iruncezi pe. “acecaş cale în întrebuințarea aviației. Au 

păstrat, însă, şi celălalt mijloc întrebuințat la început, de 

i bombardă oraşele din veciriătalea frontului. 

Francezii au dat şi ci, ca represalii, aviaţiei lor în- 

trebuinţări de bombardări, - limitând, însă, aceste bom- 

Bardări la: locuri întărite, gări, centre de comunicaţii şi 

de aprovizionării, labrici de arme, de pulberi, de dirija- 

bile, lini: ferate, poduri şi lucrări de arlă, hangare pentru 
diri jabile și avioane, docuri. şi porturi, elc. 

: Din întrebuinţări la fel şi din luarea de măsuri de 
împiedicarea bombardărilor avioanelor inimice, au născut 
adesen lupte acriene, între acroplane, între aeroplane şi 
dirijabile, între e acrop lane-dirijabile., şi baterii leresire sau 
'asele de răsboiu. 

La început, recunoaşterile, ca și bombardările, se 
execulau. sau de avioane izolale, sau în escadrile de cel 
mult şase aparale. Azi, sa constatat, de parlea france- 
zilor, următorul mod de întrebuințare, ca lactică de luplă. 

O mare escadră de aparale, aprovizionale cu bombe 
de aruncat, cu săgeți, şi având si arme de luplă, ca: 
milraliere G sau arme automate, înainlcază direct spre obiec- 
livul ales pentru bombardare. Această mare escadră. este 
compusă, pe cât posibil, din aparate la fel, cu acecaș 
vileză, cu aceeaş pulere de ascensiune, de acelaş model. 
Ea este împărţită în escadrile a câte opt aparale şi, loate: 
puse sub comanda unui comandant de escadră. 

Această mare escadră, de: 30—10—60 aparate, este 
Hancală pe ambele Hancuri. de: câte o escadrilă, a câte 
op aparate, destinate a luplă “cu orice inimic ar întâlni 
în drumul lor și care -ar căulă: să se opună. Aceste apa- 
ate sunt 'din cele mai iuți, şi armate în mod special 
peri luptă aeriană. Ele nu poartă bombe, ci poartă o 
Pin Viteza 10 ni ae UL m. m. şi o armă aulomată. 
caii za ama ai ma INI ecât a celorlalte aparale din 
e ronL ăl : e, ele pot Tace supravesherea alât 

[: „Pât şi pe flancurile escadrei şipolluă în urmărire



315 

orice aparat inimic ar întâlni; prin numărul lor cel mare 
şi prin "armamentul -de cari dispun, pot intră în luplă 
cu nădejde de victorie, - ” E a 

Dăm aci, în rezumat, câlevă din luptele şi “boim- 
bardările cele mai însemnate, executate până la 1 August 
195; | 

i Ni . * E i | 

In ziua de 5 Octombrie 1911, un: biplan german, 
„.Avialic”, tăceă recunoaşterea liniilor Iranceze în regiune: 
Reims. Sergenlul Irantz, eră de gardă cu un aparat 
YVoisin' 89. El se înalță împreună cu. mecanicul 'său, sol- 
datui Quenault şi luă în goană aparatul inimic. După ce 
au luat înălțimea necesară, se îndreplară spre'el, şi îl 
alacară de flanc cu locuri de milralicră. Un glonţ lovi 
pilotul german la gât şi un altul provoacă explozia molo- 
rului, care propagă incendiul întregului aparat şi prăbu- 
şirea lui în mijlocul liniilor iranceze. a 

„ + * ! 

Căpitanul Nesterov, unul din cei mai distinşi avialori 
ruşi, care sa ocupat mult cu rezolvarea problemei „sta- 
bilităţii” avionului în loate poziţiile, şi care făcuse Loo- 
ping-ui, înainte ide Pâgoud cu câlevă zile, a murit, în Ga- 
liția, în o ciocnire ce a avut-o cu un aparat austriac. 

Mecanicul său istoriseşte asitel: Căpitanul Nesterov 
locmai sosise pe front, în Galiţia. Trei aparale austriace 
crau pe sus şi făceau recunoașteri. Lovilurile de jos nu-i 
ajungeau. Căpitanul Nesterov se urcă în aparalul său, se 
înalţă la 2.000 m. şi începă a urmări pe inimie. lunci 
rând ajunse unul din aparale şi se repezi asupra lui, cu 
alâta putere, încât îl rupse, în două şi îl rostogoli la pă- 
mânl. In acelaş timp, aparalul lui Nesterov începi a se 
cobori în spirale regulate, cecace. ne făcă să credem că el 
ma sulerit nimic. Deodată, aproape de pământ, aparatul 
se răsturnă şi se prăbuşi, iar căpilanul Nesterov îi arun- 
cat afară idin aparat. S'a conslat asupră-i fractura coloanci 
vertebrale, fractură cauzală de elicea aparatului inimic. 
Anaralul lui Nesterov, când cobori, aveă cu el un pilot 
fără vicaţă, şi datorilă muniai bunei regulări tăcule «le 
constructorul lui, căpilanul Nesterov, el coboră în formă 
aşă de regulată, fără să fie condus.:: ' 

Este -una din pierderile simţile de aviația rusă. 
* 

* 2% 

In ziua de 10 Ianuarie 1917, sergentul Gilbert, pilot, 
şi cu locotenentul Pucechredon, ca observalor, pe când se 

înapoiau, din o recunoaştere, în regiunea Amiens, văzură
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ui avion inimic că se îndreptă spre Amiens. Ei începură 
să-l. urmărească, căutând a luă înălțime mai mare decât 
6l. In apropiere de'Amiens, îl ajunseră; pilotul îi Lăi€ 
drumul, în limp' ce observatorul trase palru gloanţe cu 
carabina ce aveă.” Două ilin aceste gloanțe 'loviră pe ob- 
servalorul inimic, căpitanul Falkenștein; al. treilea, - pe 
pilot, Keller, la gât; al-patrulea găuri radiatorul. Aparatul 
german descinse în rândurile. francezilor. Observatorul 
german eră mort, pilotul rănit. . 

. . +. 

| - ML i * . | ” Ă ” o ” : 

“In dimineaţalde 27 Ianuarie, mai multe dirijabile ger- 
man6, Zeppelin-uri, au alacat coasta de răsărit a Angliei, 
în departamentul Noriolk, la N.-E. de Londra. Ele au 
aruncat bombe asupra localităţilor Yarmulh, King's Lynn, 
Cromer, Beesţon. şi Sheringham. Aparatul care a bom- 
bardat King's Lynn sa îndreptat apoi spre Sandrigham— 
reședința regală—unde regele George al Angliei fusese; în 
ajun, împreună cu toată familia. Mai multe bombe au 
tost aruncate şi aci, fără, însă, a face pagube prea mari. 

. - : E Pi . . 

Ă Ă * . . : . 

In ziua'de 1 Aprilie 1915, pela ora 3 p. m., locote- 
nenlu! Garros, în anunţat că un aparat inimic zbură şi 
făcea recunoașteri între Roulers şi Dixmunde. EL se urcă, 
numai decât, pe aparalul său—opera sa,—un monoplan de 
tip Morane, şi monoplace, armat cu o milralicră. Aparatul 
german, văzând îndreptându-se spre el un avion sirăin, 
voi să se retragă. Garros, însă, mai iute, îi laic “drumul 
și, înălțându-se deasupra lui, la câtevă zeci de metrii 
430—-10), începi a lrage.Aparatul german aveă, pe lângă 
pilot, şi un observator, care trăgeă cu o carabină.: Câtevă 
gloanţ2 germane atinse aparatul lui Garros; dar mitraliera 
acestuia, în câlevă minulc, făci să explodeze rezervoriul 
de benzină al aparatului german și să-l p ăbuşească la pământ. Garros a alerisat lângă aparatul doboril; ambii aviatori inimici—decoraţi cu crucea de fier—erau morți. 

_ % * * , . , . - 

„In zorii zilei de. 7 Junie; înainte de a se lumină, doi locotenenţi englezi, I. P.- Wilson şi ]. S. Mill, şi subloco- tenentul Warneford, plecară fiecare cu câte un aparat în o expediţie studială, «lin vreme, cu îngrijire. Locul lor de plecare a fost parcul aviatie din “apropierea fron- tierei belgiene; iar obiectivul lor eră bombardarea han- garelor inimice-—pentru Zeppelin-uri-—din regiunea Bru- xelles - (dela Evere) şi Gand. Se 
După puţin zbor împreună, se separară: Cei 'doi loco-
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tenenţi se îndreptară spre Bruxelles; iar sublocolenculul 
Warneford spre Gand. Aa 

Locotenenţii Wilson şi Mill-au reuşit să incendieze 
hangarele şi să distrugă Zeppelin-ul L. 7. 36; care se 
allă întrunul din ele.  : : | 

Sublocotenentul Warnetord, în drum spre Gand, în- 
tâlmeşte un Zeppelin, care toemai se întoreeă din o bom- 
bardare pe coasta: engleză. Il atacă și, cu câtevă bombe; 
aruncate dela câțivă metrii de deasupru, îl făcti să ex- 
plodeze şi să se prăbușească. Intregul cchipagiu — 28 
oameni — au pierit în flăcări. Explozia a fost alât de 
violenlă, încât aparatul sublocotenentului Warneford a 
fost răslurnat şi numai. cu. multă greutate a, putul ajunge 
liniile amice, după ce mai întâi, a făcut o reparaţie su- 
mară aparatului între liniile inimice, în apropiere de Gand. 

Acest sublocotenent, erou, după câlevă zile, a murit 
la Paris, întrun zbor. de încercare şi de agrement. Fusese 
chemat la Paris, pentru a i: se dă decorația legiunea de: 
onoare. Aci—acrodromul Buc—a făcul un zbor cu M. H. 
Beach-Needham, jurnalist american, ca pasager, 'cu un 
aparat nou. Au lăcul greșeala să nu se lege cu centurile: 
şi, întrun viraj scurt, observatorul a Tost scos din scaun şi 
repezit în elice, pe care o sfărâmă; aparatul îşi pierdi. 
echilibrul şi, fără elice, se prăbuşi la pământ. Iu timpul 
răsturnării aparatului, a fost scos din scaun şi locotenentul” 
Warnelord. Ambii au tost complet siriviţi. 

+ 
* » 

In ziua We 26 Mai, o escadră aeriană de 18 aparate, 
au bombardat marea. uzină de produse chimice dela Lud- 
wigshaten; pe Rin, în Palalinatul bavarez. Această fabrică 
ocupă un întreg cartier din Ludwigshaten şi constiluie o 
uzină colosală şi un laboratoriu formidabil sub numele 
de Badische Anilin und Soda Fabrik. A fost întemeiată. 
la 1865, la Mannheim,.pe Neekar, în marele: ducat de 
Baden şi apoi transferată peste drum, pe malul stâng al 
Rin-ului, la Ludwigshafen şi cu o sucursală în Franţa, la 
Neuville-S. Sâone.. Inainte de. răsboiu, fabrica luc că mai 
mult culori aniline. Dela începutul răsboiului ca s'a trans- 
tormat pentru armată şi dedea cea mai mare parte de 
produse nilrice, necesare explosibilelor. Aci se fabrică 
două treimi din explosibilele întrebuințate în armala ger- 
mană, | „a 

Câtevă zile mai înainle, aparatele destinate acestei in- 
cursii se pregăteau şi se verificau, fără a ști unde vor 
merge. Benzină şi uleiu au luat fiecare. pentru .$âpte: ore 
de mars. Obuzele ce trebuiau aruncale — 90 și 155 — nu 
fost verificate şi controlate. Fiecare avion irebui să slucă 

!
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“«âle şase obuze de 90, sau câte unul de 155 şi două de 
90. Mitralierele şi carabinele aprovizionale și controlale. 

După mâi multe zile de vreme rea, sa putut porni 
în ziua ide 26 Mai, la ora 3 dimineaţa. 

Pentru a icâștigă limp, aparatele au trecui liniile fron- 
iului cu o înălţime mijlocie de 1500 metri. Cum mersul 
eră spre Est, avialorii au fost câlvă limp necăjiţi de ra- 
zele soarelui, ce răsăreă. Între Saverna şi. Sarrebourg au 
ost bombardaţi fără efect. Când au trecut înălțimile și 
au ajuns în valea Rin-ului, se îndreptară direct spre Man- 
„heim, zburând, ca precauţiune, pe deasupra pădurei Hardt. 
După trei ore.de zbor, escadra a ajuns în apropierea 
-obicelivului. | - | : 

Ajunși la doi klm. de obiectiv, se separară în două 
grupe: unul se îndreptă spre Oppau, celălalt spre Uzina 
cea mare. Inlr'un siert de oră, toale bombele :au fost 
aruncate — peste 150 — asupra fabricei. Alai multe -ex- 
-plozii puternice, incendii şi coloane de fum gros se. ridi- 
cară de jos.: i 

Aviatorii au fost bombardaţi cu înverşunare; dar au 
scăpal cu loţii, afară de comandantul escadrei, maiorul 
De Goys cu pilotul său, adjulantul Bunau-Varilla, cari 
au fost nevoiţi să aterizeze din cauza unei siricăciuni la 
aparal. Au avul, însă, timp să distrugă, prin incendiere, 
aeroplanul, înainte de a îi luaţi prizonieri. 

Acest iapl avialic. este cel dintâi care se prezentă 
sub această formă: ca o cescadră de, alâlea aparale să 
îndeplinească o. anumilă însărcinare. 

* 
* * 

„In ziua de 26 'Mai, un „Albatros” fă semnalat în 
«direcția Laon, că se îndreptă spre Châtcau-Thierry. .Pi- 
lotul Mesguich şi cu observatorul, locotenent Jacoltet, din 
cavalerie—un lrăgălor, cu. arma, neîntrecut—îl lua “ăi în 
goană, pe un Morane-Saulnier.: o 

Avionul german eră la cel puţin '2.600 m. înălțime. 
Aparatul irancez sc înălță (deasupra cu. încă 4—500 melri 
ŞI apoi se îndreptă spre el. Când îl ajunse la 10 metri 
înălțime, îl alacă cu focuri de carabină.. Pilotul francez 
tă rănit dela început, la umăr, dar avi putere să: con- 
ducă mereu aparatul, penlru ca observaiorul să poală 

< Se ÎL a T. - d e ă Ss ÎN “ ă ş ” i ii * i 

dar Morane-ul. îi Ut catea Si asa Spre. liniile ic “trase 
ar „Mor L 1 a ş Jacoltet trase câlevă focuri numai dela câţivâ.:melri asupra pilotului 

şi obesrvalorului inimic. Deodată aparatul german se pră- buşi în gol. Jos, unde au alerizai şi aviătorii francezi, 
au găsil pe. pilotul german aruncat la câțivă meiri afară



319 

  

din aparat; iar observalorul, la locul său, dar stâlcit sub 
greutatea imolorului. - 

In aparat s'au găsit 10 bombe mari, şi 40 granate 
de mână. 

. 
* * > 

O nouă incursie, în slil marc, sa execulat: în ziua 
de 27 lunic. O fescadiă de 23 aparate a avul însărcinarea 
de a merge să bombardeze Carlsruhe, capitala badeză, 
și anume castelul marelui duce, gara şi manufactura de 
arme. | . 

Mai multe zile trecură în pregăliri de lol felul; de 
alltel, nici vremea nu eră 'locmai proprice; în siârșit, 
în ziua .de. 27. lunie, limpul arătându-se proprice, cele 
douăzeci şi. trei. de „aparale își luară sborul in direcţia 
obicelivului: desemnal. liscadra ocolește Phalsbourz și Sa-. 
verna, de unde chiar Ie'vin în întâmpinare câlevă obuze; 
lăsă Schirmeck spre dreapta şi se prelăcură că se în- 
dreaptă spre Strasburg, când deodată îndreplară capul 
spre, Carlsruhc, lrec: ind” pe deasupra. localilăţii Hagenau, 
Lăsară pădure a spre stânga lor, lrecură hin-ul, cevă în- 
nainte „de Rastadi. Carlsruhe apare; ; aparatele Se gru- 
pează, pres: ALindu-se "de bombardare.. Intre orele 77, 30 
a. m. sa aruncat asupra obicclivelor desemnate, 130 pro- 
iectile de 90 şi se 155, lovindu-se ţintele notărite. şi pro- 
vocându-se incendii și explozii. 

Escadra, la înapoiere, a schimbat drumul, venind în 
linie dreaptă dela Carisruhe peste Phalsburg-Blamont. Un 
vânt destul de pulernice ce bălcă dinspre N. -E. le-a ajutai 
foarte mult. 

Escadra a pier dul două aparaie: unul a alerizat lângă 
Sehirmeck,. din cauza unei “pane de „motor; iar un altul, 
„care rămăsese mult în (urmă, a. fost doborât de mitraliera 
unui Albatros, care îl luase la goană. 

Spre scara aceleaş zile, o escadrilă germană; de. cinci , 
alparale, ca represalii, a bombardat or caşul Nancy şi a” 
aruncat mai multe mii de săgeți. 

E . 
| * . | 

In noaptea de 19—20 Iulie, un dirijabil francez a 
avul însărcinarea să. bombardeze 'marele depozit de mu- 
niţiuni germane dela Vigneulles-les-Hatlonchâtel. 

Indată 'ce luna a apus și noaplea a: devenit. cu totul 
înlunecoasă, can pela ora 10, „dirijabilul păr isi nangarul 
său şi, după ce şi-a luai înălțimea necesară, se îndreaptă 

- spre obiectivul hotărît. Un proieclor. inimic, “instalat pe.0o 
"înălţime din „Hauls de Meuse” îl prinse şi nu-l mai slăbi 
„0 clipă; aproape în acelaş limp începi şi bombardarea
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inimică, care, deşi eră destul :de bine îndreptată, lotuş, nu 
a atins nici un organ vital al dirijabilului. a 

In mijlocul acestei bombardări şi înconjurat de lu- 
minile a 2—3 proiectoare inimice, dirijabilul își înde- 

plini însărcinarea ce avea. Două obuze de 220, vreo 10 

de 155 şi mai multe de 90,.au fost.aruncale și cari au 
provocat explozii puternice chiar. de sus. Dirijabilul sa 

îndreptat apoi spre. Metz, şi, după o recunoaştere a în- 
tregei regiuni, de mai bine de şase ore, dirijabilul sa 
înapoiat la lhangarul său, cu câtevă avarii uşor repa- 
rabile. A | | i 

„ e 
= x . , : 

__ In“noaptea de 15 Martie, pela ora două dimineaţa, 
Sa dat. alarma. la Paris pentru Zeppelin-uri. Indală -se 
“stinse toate luminile din oraş, iar proicctoarele se încru- 
cişară deasupra oraşului, Patru Zeppelin-uri au lost vă- 
zute dela Compicgne, mergând în lungul văci Oise şi în- 
dreptându-se -spre Paris. Două din ele au fost lorţale 
să se _ înapoieze, din drum; celelalte. două ajunseră la 
marginea de Nord şi de N.-V. a Paris-ului.- Unul din 
cle treci pe deasupra Montmartre, ţinut tot timpul în 
lumina proiectoarelor, iar proiectilele ploau în jurul lor, 

“fără a le cauză, dealtfel, prea mare rău. După cea 
aruncat mai multe bombe, se depărtară şi reuşiră a intră 
în liniile lor. Au aruncat, 9 bombe mari, incendiare, şi: 
31 bombe de explozie. a hi E 

A doua zi, la ora 9 seara, o nouă alarmă. Mai multe: 
Zeppelin-uri fusese semnalate, dar nu au ajuns până la: 
Paris. „Ele au bombardat localitatea .Villers-Cottereis şi 
apoi sau. înapoiat. - a 

: Cu această ocazie; populaţia civilă a Paris-ului, a fost 
foarte îngrijorată şi a ridicat vocea .în contra aviaţiei 
amice, care. nu-i apără îndeajuns. Toate ziarele au pu- 
blicat atunci articole .prin cari apără aviația franceză de 
acuzările necunoscătorilor. Aşă, sLe Malin” a publicat. 
următoarea notă: 
„„_ „Dacă avioanele nu s'au înălțat numaidecât, este: 
fiindcă nu au avut un asemenea ordin.- Acest ordin nu a 
fost dat intenţionat de către comandamentul militar al 
Parisului, pe motivele următoare, bine justificate: - - 

„Dacă aeroplanele noastre sar îi înălțat deasupr: 
Parisului în timpul când Zeppelin-urile erau şi ele lot 
aci, ar fi riscat să fic lovite de către proicetilele de ar-- 
lilerie ce se trăgeau asupra Zeppelin-urilor. Se puleă în-- 
tâm plă- să--se- înregistreze --pierderi - dureroase:-: 

„Fășşiile de lumină ale: wroiectoarelor, 
meneca, foarte periculoase zborului aeroplane 

erau, de ase-: 
lor.:Din cauza:
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acestor fășii de lumină foarte puternice sar fi putul în- 
tâmplă manevre greşile şi ichiar. ciocniri de aparale — 
când unul eşeă din lumină, cu un altul ce ar fi fost în 
întuneric,—așă . că : foarte: înțelepteşte a făcut: comanda- 
mentul că nu a dat “ordin aparatelor să se înalțe, decât 
după ce Zeppelin-urile s'au depărtat de deasupra Pari- 
sului. : Se a a 
--. „Populaţia capitalei să se.mai' gândească, de alitel, şi 

la- posibilitatea unei explozii al unui Zeppelin, şi prăbu- 
-şirea lui. asupra “unui 'carlier al orașului: 

” In timpul” acestor două nopţi memorabile, de altfel; 
aeroplanele noastre mau stat ncactive; au făcul Tecunoaş-, 
leri; cu loală vremea defavorabilă, : ploaic, ceaţă, vânt. 
“Câtevă ciocniri: chiar eră să se întâmple, două aparate: 
trecând la 3—4- metri unul de altul. a a 

„e lără a dâ- pe faţă nici un secret mililar,'se poate, 
însă, spune că. dacă un Zeppelin va mai veni să atace 
Parisul, tunul va fi înimicul său cel mai principal; ian 

“aparatele noastre, sunt pentru moi, numai sprijinitoare ale 
moralului. decât apărăioare absolule a astiel de încercări: 
ale inimicului”. E Ara 

În ziua de 30 Iulie. 1915, o escadră de 11 aparate 
a bombardat puţurile. de păcură dela Pechelbronn, din 
Alsacia, din apropierea. istoricei localităţi Froeschwiller- 
Yoerth. “Aceste puțuri, deşi de o producţie modestă, toluş 
sunt de un ajutor mare pentru: aulomobilismul şi aviația 
“germană. Aa E EEE 
 S*au' aruncat asupra puţurilor 103 obuze, maioritatea: 
de câte 155. In trecere, această escadră a bombardat gara 
Deltwiller,. dela Est de Saverna şi hangarele de aviaţie 
dela Phalsburg. .. -.: i a 
Im ziua de 31 Iulie '1915, o “altă. escadră -a atacat 
câmpul de aviaţie dela :Delhain,: aproape 'de Morhange;: 
în Lorena, şi drumul ide fier dela Château-Salins cu gara 
Burlhecourt. : a ! 

Ă . > | 
- . * % . .. E 

--- In ziua de 13 Iulie, o escadră de 35 aparate a bom- 
bardat gara strategică germană dela Vignculles-les-Hatlon- 
châtel. In această gară şi în magaziile ei, se strânsese 
cantilăți mari de muniţiuni şi ide aprovizionamente de tot 
felul a Sa 

„. Sau aruncat asupră-i 171 (de obuze de 90. Mai: multe 
incendii şi: explozii- sau: văzut, a 

ar . i . 

i IER A a 3. e . ae
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Aviatorul. englez -Mare .Helsen a'avul o luptă ioarle 

interesantă cu un Aviatie, Pe când se ailă la o. înălțime. 

de 2.000 m. deasupra oraşului "Ypres, deodată văzu un ac- 

roplan german,:de marea: Aviatic,-.care tocmai Voiă să se 

retragă. Pilotul englez:îl-:luă la goană şi. după zece mi- 

nute îl ajunse şi lrecă..deasupră-i. Lupta începu îndată. 

Observatorul aparalului englez trase, la început, dela'50 m. 

o serie de câtevă carluşe,- fără "nici un rezultat. Ger= 

manul ripostă cu mitraliera sa, şi un glonț al lui, chiar 

“lovi la un lât de mână de rezervoriul cu benzină. Atunci 
englezul, s'a! prefăcut lovit şi-a pus aparatul în cobori 
brusc. Aviatorul german, crezând în victorie, :începii a 
cobori şi.el în zbor planat. Deodată aparatul englez se 
redrescază și. câştigă înălțime deasupra avionului german. 
Observalorul începi imediat: tragerea şi lovi în braț pe 
pilotul german, apoi.loveşte rezervoriul, care .explodează, 
se aprinde şi aparatul german descinde, roslogolindu-se. 

% 

x se 

„In ziua 'de 18 Aprilie, Garros porni în recunoaştere: 
Deodată văzu un lren pe linia Ingelmunster-Courirai; se 
lăsă în zbor picat brusc, sub un unghiu ide 60 grade, 
dela o înălțime de 2.000 m. până la 10 m. de sol; de-. 
scrise un viraj. scurt şi, cu aripile aproape verticale, a- 
runcă o bombă. Santinelele -germane,; aşezale în lungul 
liniei, începură a trage asupră-i. Garros aruncă încă.o 
bombă și apoi, printr'un salt, se ridică-la 700 mi;-dar 
deodată: motorul sc. opri, iaparatul începi 'să se clatine şi 
fa forţat să se lase în zbor planat în direcția locălității 
Hulste. : i DE m ” 

„„ Conslalând imposibilitatea de a: repune aparatul. în 
funcţiune, îi dădu foc-şi apoi se ascunse în o-colibi a 
unui țăran, unde fi găsit mai târziu.  --- aa 
A „ Când ofiţerul! german intră: înăuntru,: Garros : merse 
inainte-i şi se prezintă lui în termeni mililăreşti şi distins. 

„Fo luat prizonier; Di - ge 
3 

€ 

a * 

_ Locotenentul pilot Boeckel: și căpitanul de stal-major- 
observalor;- Sauimon, primiră sarcina” de a' face o 'recu- 
noaştere în regiunea Longwy-Arlon-Virlon,: 2 0 =: 

* Curând aparatul atinse 1800:m.- Mai mulle obuze Și 
împuşcăluri îi îndreptate spre ci, îndată 'cc au ticcut în 
liniile inimice, fără nici un rezultat. In momentul. însă: 
când: au trecut de: pădurea Mussou,:-aproape::de Longwy. 
îă luat la ţintă 'de o baterie; specială “corilra: avidânelor. 
In câtevă clipe, întregul avion îi învăluit de o adevărată 
grindină de gloanţe. O explozie puternică a unui șrapnel



nimic, spart lângă aparat, îl făci să facă un salt enorm, 
îl răsturnă -şi îl puse pe o aripă. In acelaș limp, se opri 
şi motorul.- Aparatul începu a se prăbuși. cu 'o iuţeală 
ameţitoare. Moartea eră sigură; Locotenentul . Boeckel; 
care, însă, nu-şi pierdă deloc 'sângele rece, reuși, cu o 
storțare supraomencască, la- 200 im: de pământ, să re- 
«lreseze aparatul şi să-l îndrepte: spre liniile - franceze, 
Aparalul:'pulii ajunge să aterizeze între cele două linii. 
Atât artileria, cât şi infanteria germană, trăgea asupră-i. 
Pilotul repară sumar stricăciunea, apoi, ajulat de obser- 

„xator, puse clicea în “mişcare şi intră înapoia liniilor 
franceze. .. a EI a o 

E - - Di 

| Ne oprim. Ar trebui volume întregi pentru a s6 scrie 

ttoale fapiele aviaţici și aerostaţiei. Desigur, se va face şi 
asta mai târziu, după frăsboiu, când se vor cunoaşte toate 
amănuntele, : a o 

„Noi am dat câtevă' din grupul celor mai importante, 
şi mai. ales .la francezi. Şi mai sunt încă multe, la toate 
armatele. : i - 

IV. Observaţiuni. Discuţiuni. Invăţăminte. 

„...— Biplanele şi-au căpătat o 'mare superioritate asupra 
monoplanelor. Desigur că viitorul este al lor, mai ales 

pentru răsboiu. . DE a 

„_— Motoarele urmează a îi încă perfecţionate.. Tre- 

-Duie a se găsi an motor, care sub o greutate. relaliv mică 
să aibă o foarte mare putere. Azi, „motoarele: obişnuite 
întrec pulerea de 100. cai. oc 
-* Pe lângă acestea, motoarele trebuie 'să aibă „posibi- 

Jitatea de a lucră.cu,mai multe viteze, fără ca aparatul 

să înceteze de a urcă sau, în cel mai Tău caz, de a plană, 
„tără a cobori. ..: a aa Ia 

Aceasta ar pernu te ca mersul escadrelor să: se facă 

" în grup. 
Nae 

— „Trebuie. ca. punerea în mişcare a motorului să se: 

facă automat de către pilot, dela locul său. -. 

„„. — Fiecare aparat să. poarte cu, sine, piese de schimb, 

cel puțin o.clice, şi o trusă cu unelte peniru reparaţiile 

urgente şi. de primă necesitate. Asemenea și material. ne- 

cesar pentru asemenea reparaţii. . ga 

i — Fiecare aparat să. fie amenajat pentru a. puteă 

lugtă,. Orice.aparat ce se înalță este expus a fi atacat de 

un a'lul, sau lrebuic a soni un.aparat inimic. 

.— Aviatorii trebuie să fie legaţi cu centurile, de scau- 

nele lor..In acest mod, șe evilă multe aecidenle. . -. 

- . 

.
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— Cu toată imensitatea spaţiului, ciocnirile între-ac-: 
roplan€ este posibilă. S'au întâmplat chiar, Trebuie, deci, 
a se reglementă mersul aeroplanelor, ca şi al lrăsurilor,. 
vapoarelor, automobilelor. ” _ _ 

De ex.: 1) Aparatul care merge în contra vântului, 
putând urcă mai lesne, va cedă în faţa altuia care are 
vântul în spate; 2). Două aeroplane, care merg în acelaş. 
sens, acela din urmă nu va trece înaintea celuilall, trecând 
între pământ şi el, ci între el şi cer, elc,, elc. 

Noaptea trebuiesc faruri cari să lumineze. 
— Se crede că bombardările din acroplane şi di-- 

rijabile,. nu prea dau rezultate mari. Adevăralele :însăr- 
cinări ale'unui aeroplan surit:. recunoașterile :strategice şi 
tactice şi tragerile: artileriei. i 

— In lupta” aeriană -s'a constatat că aparatul care: 
domină are mai adesea câștig de cauză. Și aci, ca în oale 
luptele, manevra este care ajută foarte mult victoria. Aşă,. 
dacă se trece în stânga inimicului, când se trage asupră-i 
cu revolverul, sau în dreapta, când se trage cu carabina, 
dacă se trece deasupra lui, dacă îl întrece în iuţeală, sunt. 
probabilităţi de a reuşi. | 

In contra dirijabilelor, victoria se obţine trecânduri. 
deasupra și aruncându-i bombe dela o depărtare de câţivă: 
metri. Sa o 
„— Când se va găsi motorul, ideal, cu mai multe vi- 

teze, atunci se va puteă manevră 'cu escadrile. Aşă sar: 
putea adoptă ca formaţie de marş, formaţia în unghiu,. 
aceea întrebuințată de păsările 'călătoare. Cânid se prevede 
lupla, sar lrece la o formaţie de rând, făcându-se des- 
jășurarea,: spre unul sau spre ambele aripi. Etc. ele. 

In.tot cazul, desigur că o 'taclică aeriană, va esi la 
lumină, în urma experienţelor acestui răsboiu. 

— Dirijabilele. au acțiunea - lor eficace mai mult pe: mare, „pentrucă. ele, nu pot fi bombardate aci. decât de: 
vasele „de, răsboiu; iar viteza “unui «lirijabil este superioară. 
aceleia a unui: vapor. În operăţiile pe uscat se întrebuin-- 
țează mai mult noaplea.. | . 

__„ Este nevoie ca zgomotul imnotorului să poală fi închiş,. 
fără ca el să se oprească. - o 
censign ale, biplane cari se construiesc au o pulere as- nsionali £ are. Incârcătura ulilă numai pentru purtat bombe trece de 1.000 kgr. Se zice, chiar. că! ul-. 
timile bombardări în Anglia au fost făcute de acroplane: de acest lip, iar nu de dirijabile. | 

— Se zvoneşte că în America, o asociație franco-. englezo-tilă, a hotărît organizarea 'unui corp--aviatic de: 
1000 aparate, cu piloții voluntari, cu persdnale L i t t malerialul necesar. Aceste aparate ar urmă să vi ii Franţa, cel mai târziu, la începutul anului 1916. |
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Costul întreg al acestei flote aeriene, numai material, 
ar îi de, aproximativ, 70—80—100 milioane, în care sumă 
ar intră atât costul aparatelor, cât şi al tuluror autoca- 

" mioanelor ce ar formă trenul lor. Lucrul nu ar fi inYpo- 
Sibil. Pa - a 

Desigur că ni se rezervă mari surprize pentru sfâr- 
Șşitul răsboiului. a 

— Toate aparatele cari se construiesc acuma, se şi 
cuirascază, în special părţile vii ale lor: motorul, rezer- 
voriul de benzină şi locurile pilotului şi al observatorului. 
___— Nouile aparate au câte două şi chiar câte patru 

„motoare, a câte 150-200 kai. Viteza -unui asemenea acro- 
plan întrece 150 km. pe oră; iar puterea ascensională este 
mult mai mare de 1.000 kgr. greutate utilă. | 

— Din cauză că bateriile se descoperă. repede din 
iaeroplane, lrebuiesc luate măsuri ca cele să fie adăpostite 
de vedere 'şi de sus; iar tunurile să fie aşezate în unod 
neregulat pe poziţie. | | „- 

— Când se face regularea tragerii cu ajutorul aero-: 
planelor, se iă măsuri ca bateriile vecine să nu stingh'e- 
rească observările celor din aeroplane, adică să nu tragă 
în acelaş limp cu acele baterii cărora li se observă tra- 
gerca. 

— Experiența răsboiului arată, la aviaţie, că pro- 
porția aparatelor. de rezervă, ce trebuie să existe, pentru 
a se puleă tace faţă nevoilor cerute de bătăliile moderne, 
este de 3 aparate de rezervă la 2 în serviciu. . îi 
„-. — Contra Zeppelin-urilor:sa inventat o bombă, care 
la izbire, se destace în patru elice, astfel că sfâşie înwe- . 
lișurile balonului.



îm GAPITOLULV, 
  

-“ SUBMARINELE. 
” ISTORICUL; SUBMARINELOR 

  

-In “secolul al XVI-lea se găsesc documente de încer- 
cări, construcţii sau numai planuri despre submarine. Aşă, 
în 1850, englezul Bourne, iar în 1621 olandezul Cornelius: 
van Drebbel, făci o preumblare la Londra.pe sub apele: 
Tamisci, cu 12 pasageri la. bord, printre cari şi regele 
Jacq  l-i . Pentru curățarea aerului interior se servea de 
un lichid numit „chint-esență de acer”. - 

: “Francezii Fournier şi' Marsennes, în 1630, De Son; 
în 1653, şi englezii Symons, în 1747, şi Day, în 1773, în- 
cercară şi ci diferite aparate submarine. „Cel dinlâiu sub-- 
marin care îi întrebuințat în răsboiu, îti un vas american, 
în 1773, care se atundă, făcând să intre apa în el şi 
eşeă la supraiaţă dând-o alară cu pompe de mână, mer- 
geă cu ajutorul unei elice manevrate lot cu mâna, ajungeă 
la inimic, dă drumul unei mine ce trebuiă să explodeze 
cevă mai în urmă, ca submarinul să, se poată depărtă”. 

Fulton, invenlatorul minei submarine şi a primului 
vas cu aburi, a executal în Franţa, în anii 1797—1802, 
submarin, pe Mare calmă pluteă, mânat de rame și de: 
pânze. Când vremea cră rea, sau dușmanul aproape, ra- 
mele şi pânzele intrau în vas, care apoi se afundă. 

” „Vasul lui eră lung deGm.: 50, gros de 2 m. şi puteă 
merge la 7—8 melri adâncime. La supralață mergea cu 
pânze, sub apă mânat de două elice paralele mișcâle cu. 
mâna. Pentru afundare, se introduceă apă; iluminatul cu 

  

Biografie : Revista „Les cabiers de'la Guerre No. 10%. 
Revista „Je sais tout“ No. 116 La Guerre sur Mer. 
„Les Sous-Marius et de la Guerre actuelle“ par G. Blauchone. 
„Nos Marin et la Guerre“. Librairie Rerger-Levrauet. 
„Răsboiul sub Apă“ de căpit. A. Negulescu.
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lumânări consumând aer, s'a prevăzul o lereastră, un 

capac de sticlă groasă, care serveă şi de intrare; ca ar 

mament aveă două mine. a ei . 

Experiențele sau lăcut la Paris, ăpoi la Havre şi 

Brest,:stând atundat 5 ore.la o adâncime de:7. metri, stră-: 

bătând un drum de 450 metri şi reînlorcându-se la punc- 

tul de plecare, după ce a aruncat în “aer o corabie veche.. 

Totuş, o comisie de învăţaţi publică un memoriu, 

arătând. că navigația submarină e o imposibilitate, . şi 

" Fulton îi părăsit. , Ă . 

- “Descurajat în Franţa, Fulton lrece în Anglia, la 1804, 

unde a fost muit încurajat: de Piţ, deși amiralul englez 

Jervis nu dădea nici o importanță acestui nou vas. - 

Napoleon, care nu aveă încredere în submarine, dădu, 

prin captivitatea sa, un mare. avânt construcţiei lor. Un - 

englez Sonson se hotărăşte să-l iure din insula Sf.. Elena, 

cu ajutorul ' unui submarin lung de o sulă de picioare 

(33 metri), dar nu-l pută armă înainte de 5 Maiu 1821, 

când se stinse Napoleon. Na . | 

. In 1824, englezul Shuldam făci- încercări la -Poris- 

mouth, în 1825, francezul Monilgery cu „Invisible” şi, în 

1853, un alt englez, Nasmith”. a] 
Intre .1850—1862, bavarezul Bauer, invenlă un sub-. 

marin pentru a lorpilă asele : daneze care  slăpâneau 

Marea. Primul vas de acest gen a fost „Diable Marin” 

sau „Le Plongcur Marin”, construit la Riel, cu deplasare 

de 35 tone, 8 m. lungime-şi 1,85'lărgime şi 2,70 înălțime. 

Helicea eră mișcată de oameni, cu ajulorul roatelor de 

angrenaj. MI a . 

In 1860, Franţa a avut un submarin mare, acţionat 

cu aer comprimat şi alcătuit de. Inginerul Charles Brun, 

„având 453 lone, 12,50 m. lungime. DI ae 

In 1863, sa construit un submarin „David de Hun- 

ley”, cu helice şi mișcat de oamenii, cu ajutorul roalelor 

de angrenaj. La 1861, a fost perlecţionat de Locotenenţii-. 

comandor Barnes şi William A. e 
Primele rezultate praeclice sau obținut în 1867, de 

Drezwiecki (Rusia), care a construit un submarin de.6 m. 

cu acumulatori şi care a obținut chiar comanda dela gu- 

vernul lor; iar, în Franţa, Goubet, la- 1585, care a făcut 

un submarin de 5 m., alundându-se cu apa întrodușă cu 

pompe şi mişcând clicea cu un motor cu pile.. Vasele 

acestea erau, însă, prea încele şi prea mici pentru a avea 

un rol în răsboiu. Sa 
In 1881 „.Nordenfeld” a început o serie de expe- 

rienţe cu submarinul său cu aburi, care mergcă - şi sub 

apă tot cu puterea aburilor. In acclaş timp, se făceau în- 

cercări în Statele-Uniie de către Ifolland şi Lacke, în



„S28 

Spania de către Peral şi în Italia de către Pulino. (1898). 
-... „In acest timp, însă, se obţineă rezultate.cu vasul Gym- 
note, concepul de Dupuy de LOme și continuat apoi de 
Inginerul Gustav Zed6, sub palronajul amiralului Aube. 
Gyimnote eră o enormă 'torpilă-automobilă de 17,80 m. 
lungime; 1,80 m.: lărgime, :30:tone deplasare, cu un motor 
electric, o mașină Krebs, a cărei electricitate eră produsă 
de acumulatori,.avânc 52 cai putere. Echipaj de 9 oameni. 
După acest model sau construit, apoi periecţionat „Sirene” 
şi „Gustave Z6de”. . 

„Gymnole” a mers dela 'Toulon: la Marsilia și aluat 
parte la bătălia dela Magenta şi Charles-Mantel. 

După acest model, însă, ceva mai mare, sau mai 
construii încă două. submarine în Franţa. - 

La 1896, Ministrul Marinei, A.. Lockroy, a publicat 
un concurs pentru. elaborarea unui proiect de. subinarin: 
Cu 12 noduri vileză la suprafaţă, posibililalea de a stră- 
bate 100 mile (185 km.), iar sub apă cu 8 noduri viteză, 
cu 18 km. traicet. Inginerul Laubeuf, a-obţinut premiul, 
în 1899, cu proiectul său, pentru vasul „Narval”. Prin- 
cipiile acestui proicet erau: Ii 

aj Plutirea la suprafaţă în susul apei se făcea ca la 
„un vas comun; e Aa 

„D) Când voiă -a înlră sub apă, introducea între cele 
două coji ce-l compuneau, apă;.. 

c) Avea două motoare:. unul cu vapori, pentru plu-: 
tirea la suprafaţă şi altul eleciric,.penlru plutirea-sub apă; 

d) Putea să. se coboare sub apă în 20 minule; - 
__€) Pluteă la suprataţă 720 mile, cu 8 noduri viteză 

sau 250 mile cu 12 noduri viteză; iar sub apă puleă face 
25 mile cu 8 noduri. Deci dădeă mai mult decât condi- 
țiunile puse în concurs; - | 

). Armamentul său din 1 tuburi Driezwiccki, având 
fiecare o torpilă. . | | De A 

„După acest mode! sau „mai construit apoi: „Sirâne”, „Trilon”, „Espadon” şi „Silure”, precum şi alle sisteme 
ale lui Romazotii (1901—1903), ale lui M. Maugus (1902— 1901), inferioare, însă, sistemului Narval. - 

Abiă în. 1907. Lambneuf a reuşit să facă a nrevala ideile sale cu submarinele „Circ6” şi „Calypso” de 351—498 tone prototipele a două serii de 16 şi 17 submersibile. 
„Tipul „Pluviose” şi „Ampore”, lansate în 1907, sunt şi astăzi cele mai bune unilăţi din flota submarină a Franţei, cu cele 8 „Andromaque” de 410—530 tone, 9—15 noduri și cu „Gustav Z6d6” (nou) si Nerâide” de 500 - până la 1050 tone, și 18—12 noduri, ” | 

- Grație stăruințelor lui Laubocut şi încuratării guver- nului, sa ajuns repede la submarine cu 1.080—830 tone



şi 11-—19 noduri vileză. Submarinul”, „Guslax Zede” are 8 
iorpile şi-4 tunuri de '65 m.m. E 

Problema: submarinelor a fost mare şi grea.. Afară 
de chestiunea. motoarelor și, în special, a puterei electrice, 
singura ce se poale aplică sub. apă, au mai lost şi ur- 
mălourele chestiuni: 

a) A găsi un: model: de: “plutire” cât: “mai. bun, îm- 
părţit în mai multe compartimenie şi destul de rezistent 
pentru presiunea apei sub care trebuie să plutească. Sa 
început prin adoptarea unei forme mai mult sau mai. puţin 
sferice, însă, necesilatea de viteză .a condus la ideea de 
cilindru, luând forma : „peste: ui, secțiunea „perpendiculară 
rămânând aproape circulară 

D) Vasul să poată merge sub apă i exact la înălţimea 
voilă,. căci dacă -sar [i ridicat - mult către suprafaţă, si 
pierdeă avantajul invizibilităţii, iar dacă .sar fi coboril 
prea adânc, se expuneă la presiuni pe care nu le putea 
suportă. S'a întrebuințat la început lest, apoi rezervoare 
de apă, cari se umpleau la momentul voit cu apă, dând 
vasului greutatea voilă pentru a se cobori sub apă, ori 

_golind rezervoarele, după voinţă, cu ajutorul aerului com- 
primat, penru a sc ridică. 

Acrul comprimat serveşte şi pentru primenirea ae- 
rului în“ interior “şi izgonirea 'celui- vicial: | 

c) Pe lângă acest sistem de a ține echilibru -sub apă, 
Sa: căutat mijlocul de a-l mişcă sub apă în direcţiunea 
şi cu viteza voilă, întrebuințându- -sc cârmele orizontale cu 
elicea înainte şi înapoi și nişte aripe-pentru. stabilirea în- 
clinării; 

d) O chestiune importantă a fost posibilitatâa' drien- 
tării sub apă şi descoperirii adversarului, ceeace sa re- 
zolvit graţie peryscopului; 

e) După toate acestea, a mai fost şi "chestiunea ar- 
mării, care, cum se-ştie, sa-rezolvat-armându-se” cu -tu- 
Purile lance- -torpile şi cu lunuri, pentru £ a se apără şi chiar 
a atacă când sunt la supr afaţă. 

* 

x * 

Trei sunt problemele cele mai imporianie, 'de slu- 
diat, la submarine: a? Scufundarea; b) Mişcarea; e) Vicaţă 
echipasiului pe bord. 

Scufundarea.—A se scufundă ă un:submarin însemncază 
a stabili echilibru între greulatea proprie a submarinului 
și greutatea volumului de! apă dislocat deel în scufundare. 
Accasta se obține. îngreunând vasul. cu o cantilale oarecare 
de apă, b: ăsată în 'comparlimente special consiruile Și 
numite: "Dalasts”. „Cu cât umplerea aceslor compartimente
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se face mai iute, cu.atâla şi scutuiidurea vasului se face 
mai iute; cu cât ssculundarea se ace mai iute, cu atâla 
şi şansa de a scăpă, de un atac neașteptat al unui inimic, 
este mai mare. Prin: urmare, gurile pe unde pălrunde 
apa în compartimente, trebuie să. lic mari; ele aling câlevă 
zeci de metrii pălraţi la submarinele -noui; iar cantitatea 
de apă ce intră înăuntru, esle socotită între 150.000-300.000 
de litrii, adică 150—300.m. c. Datorit, însă, unor „bal- 
last-uri” speciale, un comandant încercat poale sculundă. 
vasul său, adăogându-i numai ;10 litrii de apă, adică atâla. 
cât este necesar pentru ruperea echilibrului. | 

Odată pline. compartimentele,-vasul se sculundă. Pen- 
tru a pulcă trece sub un mare cuirasal, submarinul 'tre- 
buie să fie -la o adâncime de cel puţin 20 m. Cu cât. 
se scoboară mai jos, cu alâla presiunea apei, pe pereţii: 
exleriori, esle mui. marc şi, deci,:cu alâla și grosimea 
lor trebuie să fie mai marc, penlru a putcă rezistă. 

Până acuma câţivă ani, un submarin nu se puteă 
sculundă sub 30 m.; azi, nouile: submersibile merg, de. 
obiceiw, la adâncimi între 140—60 m., şi se crede că vor: 
puteă Îi construite altele cari: să se coboare şi dincolo de 
100 îm., dacă va îi. nevoie. Aceasta, însă, ar fi aproape: 
de limită, căci presiunea apei, la aşă adâncime, esle co- 
losală. | a e 
, Când s'a dat ordin de scufundare, înlreg echipagiul 
intră. în vas; loate ideschizălurile sunt ermetic închise; 
„ballast-urile” umplute cu apă, și vaşul începe să se scu- 
tunde. Pentru sculundare se întrebuinţează şi cârmele ori- 
zonlale, aşezate, simetric de fiecare parte a vasului: Forţa 
acestor cârme este echivalentă cu aproape 10.000 kar. 
Cârmele orizontale. mişcă vasul în sens verlical; iar câr= 
mele verticale mişcă vasul în sens orizontal. Instrumente: 
loarte sensibile arală totdeauna adâncimea la care se află 
vasul, căci aceasta este foarte important a.se ştie şi co- „mandantul caulă a menţine vasul la adâncimea voilă, ri- 
dicându-l sau scoborîndu:l, după mecesitale. Sa: ajuns. 
la perfecțiunea că se poate merge alâla de sisur. încât 
centrul de greutate al vasului, nu se depărtează mai mult 
de 20 ctm. de linia ce trebuie să urmeze. 

Vasul scufundat vede, în afară, cu ajulor 
scop, care are o lungime de 5—7.50 m. 
scopului; comandantul vede şi conduce bastimenlul său 
Lungimea minimă este de 5 m., şi este necesară fiindcă vasul, pentru a îi protejat de obuzele inimice, trebuie. să aibă o cămaşă de apă de 5 m. grosime. (Vezi Drin= 
cipiul periscopului, vol. I). E 1] 

"“Periscopul poate i înlors ae 3600 
vedeă -orizontul întreg. Comandanlul.--n 

ul unui peri- 
Cu ajutorul peri-. 

aşă că se: poate: 
L--pe submarin, este: 

.
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întregul suflet al vasului; cl conduce, el comandă, el com- 

bină atacurile, numai. el vede: şi numai: el știe ce este 

afară; toţi ceilalți execută, cu adevărat, orbeşte ordi- 

nile lui. Ra E * 

- SCHIŢA A- | 

  
Periscop' 

- D) Afișcarea submarinului. — Submarinele sunt .miş- 

cate cu ajulorul motoarelor. Sunt submarine cari Au :nu-. 

mai un motor şi sunt altele cari au două moloare.. Cele: 

„ dintâiu, nuniai-cu un motor, îl întrebuinţează numai sub 

apă; mersul lor la suprafață este aproape .esclus; ele. 

se numese submarine. Cele 'de al doilea; întrebuințează 

un motor cu petrol, pentru mersul la suprataţă şiun motor 

cu: electricitate, sub apă. "Acestea sunt 'submersibilele. 

Submersibi!ele mai diferă de submarine, nu Numa 

prin sistemul de propulziune:; dar şi prin felul de con- 

strucţie: Submarinele au :„ballast-urile” în interiorul ca-
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renei; la submersibile; ele suni așezale în exterior, adică: 
submersibilele au o. dublă arenă. Aceea interioară este 
cea mai solidă, căci ca rezistă presiunci apei; iar cea 
exterioară, mai subţire ca a unui lorpilor obişnuit: 

Iuţeala obişnuilă, căpălată azi, este de 114—18 mile pe 
“oră, la suprafaţă, cu motoarele cu petrol; 8—12 mile, în. 
scufundare, cu motoarele electrice cu -acumulalori. 
e) Vreafa echipagiului pe bord. — IEchipasiul trebuie 
pus în cele mai bune condiţii de trai, atât din punct de 
vedere fizic, cât şi moral. In genere, cchipagiul pe sub- 
marine sau submersibile.. este mic, cuprins între 30—40 
oameni, împreună cu gradele. 

Cea mai grea cestiune de rezolvat, în scufundare, 
cră curățirea şi reînoirea acrului intern, pentru a-l face 
respirabil. - po e 

Locurile de odihnă sunt foarte reduse; bucătăriile 
elcelrice; nu se face foc, pentru a nu se consumă oxigen. . 

Puntea submarinului are o mare importanţă. Ea tre- 
buie “să fie aşă îel, încât să poală cechipagiul să stea: 
afară, chiar pe limpul rău, când inimicul nu este a- 
proape. Când se stă mult timp în scufundare, şi aerul: 
începe a se strică, se lasă câte puţin din acrul comprimat 
«lin care se dispune, să intre în cazarmă şi. se dă drumul. 
la o cantitate egală, stricată, afară. Me 

Submarinele franceze. 

După premierea: tipului :de -submarine :Laubeuf, s'a mai 
construit în Franţa, cum spuserăm mai sus, după acelaş tip, 
submarinele Sirene, 'Triton,.lEspadon şi Silure. 

„... Din nefericire, după punerea. în şantier a acestor sub- 
marine în 1900—1901, de 116—202 tone, 33 m. 70,3 m. 45 şi 
1 m. 60, cari se dau la fund în 6 până-la 9 minute şi puteau 
-de asemenea scobori la 40 metri, miniştrii au pus în con- 
strucție, dela 1901 până la 1903, mai întâi 20 submarine mici 
zise (Romezetti) de 65 tone, 23 m. 50, 8—6 noduri, vase fără 
iuțeală, fără rază de acţiune, fără. putere militară, apoi în 
1901, tipul Farfader, . horrigan, Lutin, Gnome, ale d-lui Man-: 
gas; în sfârşit o serie de vase de experienţe, Omega (azi. Ar- 

_gonaute Zi. etc...) afară de Aigrette şi Cigogne (1902 — 1904) 
submarinele mediocre de 172— 220 tone; 8 n. 7 şi6n 4. 
Abia în 1907, d-l Laubeuf. puti să. traducă în fapt, ideile sale, 
-cu submarinele Circe şi Culypso, de 351 — 498 tone prototi- 
pel> de.-două serii. de 16 şi 17 submarine, tip Pluviose şi Am- 
pere, lansate între 1907 şi 1918, şi care şi uzi sunt cele mai bune „unităţi ale flotei noastre „Submarine, împreună cu cele -opt Andromague, vase de 410—550. tone, 15—9 noduri 5, şi 
mai ales faimoasele Gustave Zede. (nou) şi Nerede de 800—
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1.050 tone şi 18—12 noduri, aceasta din urmă având motor 
cu vapori, pentru suprafață. 

” Ap6i au trecutla submarinul de 1080— $30 tone şi 19— 11 
noduri. Submiersibilele Zede poartă în prezent chiar 8 torpile, 
şi patru tunuri de 65 mm, ceeace conzlituie un frumos ar- 
mameni; 

In total la începutul războiului, Fi -anța avea peste CO sub- 
marine.. 

Submarine germane.. 

După experienţe fără rezultat, Lăcule în 1890, cu două 
submarine - tip Nordenteldt; cu un al 3-lea în. 1891: (şan- 
tierul 'Howaldi), W- 1, W- 5: si W-3; cu un mie submarin 
privat Howaldt -1902, cu am allul la Schichau, şi în fine, 
cu un vas Holland, tip Adder, Germaniâ a ajunş, în: 1905, 
la un submersibil apro ape periect, mulțuinilă, şi adoptării 
motorului Diesseli). - 

La începulul Tăsboiului, "Germanii aveau 26 până la 
27, submarine, sau mai mult. 

| Submarinul U- 1 (planurile lui V Eequervilley', lansat . 
la Kiel, în 1906, la șantierul Germaniu,- este un vasi de 
200—2-10 one, 39.90: m. lungime, manlaua interioară, în 
diametru, de 270 m. lărgimea a mantalei exterioare 3.10 IM. 
asp iratorul. de apă 2.55 m.; plutind la suprafață, înăl 
țimea mijlocie a bordului cute de 70 cm. Două motoare: 
petrol, 250 cai, pentru la suprafaţă, 12 noduri viteză; 
electricitate, 100 e „ 8 noduri la scutundare. Armament:: 
un tub de 15 cum. a lrei torpile Sehwartzkopi. 

“Submarinul_ U-2 şi submarinul: U=3_nuse deosibesc: 
de cel U-1, decât: prin “dimensiunile lor, mările în mod! 
simţitor: deplasare 237—300 tone, lungime 143 m. 20, lăr- 
gime totală 3,75. m diamelrul mantalei interioare 3,05 Mee 
aspirator de apă, 21. 95, Flotabilitatea nu'este deci decât 
de 21%, foarte inferioară aceleia .pe care o au submersi- 
bilele franceze. Maşini: 2 motoare Kocrling pentru la su- 
prafață, 600 cai şi 12 noduri, motoare electrice la scug 
fundarc, două perechi de cârme de scufundare. Arma- 
ment: două tuburi de 415 cm. la parlea dinainte, cu 3 
torpile. Echipagiu: 17 oameni; dintre cari 3 ofiţeri. Block- 
hauss: cuirasat de oţel nichelat (eonira gloanţelor şi obu- 
zelor de mic calibru). : - a 

“Submarinele U-2 până la -U-8, au fost puse în con- 

  

_1) Francezii spun că planurile au fost furate” de 'un: inginer 
WEcquerwilly, care şi- -a făcut studiile i în Frânţa şi care a lucrat la Minis- 
terul Marin Francez. Acest i inginer construise la Krupp Înainte de 1904 
un submarin pentru Rusia şi altel? pentru Germania. 

Alte ziare susţin că : Germania a: perfecţionat, submarinele lor - 
după nişte 'proecte furate dela un inginer. american Simon Luke.
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strucţie în 1907, U-9 până la U-12 în 1908, (U-1, U-3,U-1 
la arsenalul din Danzig; U-5 până la-U-6 de către, So- 
ietatea Germania). Cele palru dela urmă, U-9 până la 
U-12, puse în construcţie la 1909 şi 1910, au-prolital de 
perieețiuni cari le-au sporit. vileza la Îl noduri. sau pe 
puţin 13,5 la supralaţă şi 9 la sculundare. e 

Tipul următor, U-13 până la U-16, e cel mai: puţin 
cunoscul dintre loaic. e 

Deplasamentul lor este evaluat cam la 500 tone, iu- 
țeala lor la 15—10 noduri. Aceste vase reproduc dispo- 
ziţiile esenţiale ale lui U-2 “şi celelalte, şi sunt înarmale, 
în plus; cu. două: tunuri de 37 m.m.: Echipagiul lor. este 
«le 20 oameni. - Ia 

„Submarinele U-17 până la U-20, sunt mai mari: 
U-18, scufundat la. 23 'Noembrie.de către Garry, aveă 

650—750 tone,: 11—8 noduri, 2.000 mile distanță de par- 
-curgere. Patru luburi aruncătoare de torpile. Un căpitan, 
un locotenent, un oiițer-mecanic, și 22 oameni de echi- 
pagiu, după intormaţiile date de aceştia, făcuţi prizonieri. 

„ Posedăm mai bune lămuriri despre. faimoasele U-21 
până la U-27.: Acestea au o. lungime de 65 metri, lăr- 
gimea de 6 m.,.deplasamentul de 730—900 tone, -pâlru 
“tuburi aruncătoare de torpile, două lunuri de 50 m.m., pe 
„alele. celipsale. Iuţeala lor este de 18 noduri la suprafaţă - 
«cu moloare Diessel de 2.400 .-cai, fabricate în uzina Augs- 
burg-Niirnberg),. 12 -la “scufundare. Partea dinâinte, ri- 
-dicată” deasupra apei.. Chioşcul ușor cuirasat, la mijlocul 
navei. Două. periscoape,. două 'catarguri cc pot fi lăsate 
în jos şi cari servese ca ântene.pentru. T. F. F.Echipa: 
giul 15 oameni; distanţa 'ce o pot parcurge la supratată. 
(după M. C. W: Domwille Fife), 1.000. mile sau 7.136 
kilometri. . Ne Aa . 

In sfârşit, la isbucnirea tăsboiului, se află în şantier 
“un nou tip: de 900—1.100 tone, adevărat crucişător sub- 
marin, cu bună viteză şi mare rază de:acţiune. EL trebuiă 
să aibă. 20—14 noduri, să poarte chiar armament .ca':sub- 
mmarinele - U-21 .şi, pe. de. allă parte, să fie prevăzut cu 

„„două tunuri de 76 m.m., pe alet eclipsat și două tunuri 
-de 37. m.m. pe suporturi fixe. Desigur că din aceste vase sunt lansate câtevă pe apă. - 
nică Se anunță, în. slârşit, la 9 Martie, că -15 submarine. 
mici se allau în construcție la Kiel. 'Aceste. vase. mici ar 
fi destinate “la âpărarea -coastelor Balticei contra. unei 

--debarcări engleze. E : 
IE Echipagele submarinelor germane sunt compuse din voluntari. In loamna anului 1910, :se constituie, la Kiel. 
prima flotilă de, submarine (6 unităţi). Un. credit de 695 
-mii franci, înscris în buget, permite să se consliluie prima 

i Di
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"companie. de marinari de submarine, după, modelul - aceleia 
a: torpiloarelor.. . - i 

| Şcoala submarinelor “fă înființată la “Kiel, la sfârşitul 
“anului 1910, pe-bordul lui Vulkan, vas-atelier 'de reparaţii 
de submarine. In 1911, un mic crucişător s'a adăugat 
la aceste vase mici. In 1912, a doua flotilă :se completează 
la Wilhelmshaven. Compania marinarilor de: submarine 
a devenit un: batalion (ablheilung) cu efeclivul de 516 
oameni, dintre cari -182 manevranţi şi 33-l: mecanici. - 
La sfârşilul lui 1913; serviciul submarinelor. a. fost 
luat dela Inspectoratul Torpilelor. şi dat pe seama unui 
inspector general special, care aveă ca atribuţii de-a con- 
duce înstrucţia detaşamenlelor (batatioanelor) şi” a îlo- 
tiielor “de submarine, “precum 'şi şcoala: Lohnică propriu 
zisă a marinarilor submarini. 

In sfârşit, se allă în luna “Aprilie 191, că i efectivul 
ataşat la serviciul de -subinarine. fusese- mult sporil; şi că 
aveă cu-mult mai mulţi olițeri şi Oameni în curs de in- 
strucție decât eră nevoie pentru a înarmă submarinele 
cari trebuiau terminate la stârşitul acelui an. 

La începutul ostilităţilor-existau două îlotile complete, 
fiecare având câte 12 submarine, una la Wilhelmshaven, 
conţinând submarinele: de constr ucţie mare, și având ca 
baze secundare, Emden :şi Cuxhaven, ca mai apoi: să sc 
adaoge Anvers Şi 7 cebruge. | 

Înainte de 1907, Germania declară că vreă să- şi a- 
propie bazele sale de submarine, de Englitera. şi de Pas- 
du-Calais; ea prevedeă chiar pe aceea dela Emaden. Cele 
mai vechi submarine (a 2-a. ilotilă );: au rămas. la Kiel 
Şi Danzig. - 

Intâia instrucție e dată marinarilor germani pe uscat, 
"întrun “model de submarin de mărime naturală, cu toate 
aparatele dc! călătorie, de scufundare, aparatele militare, 
uşor accesibile şi - leshe demontabile. Abiă după, ce: omul 
Sa familiarizat cu submarinul şi: maşinăria lui, el este 
îmbarcat pe un submarin real, ca surplus de. „echipaşiu.. 

Submarine austriace a 

“La. începutul ră isboiuluii, Ausiria nu, aveă decât şaple 
submarine, de patru . tipuri distincte: - 
2. U- 1 şi: U-2, tip'Lacke (american) construite: -dela 
1906-—190$ în arsenalul din Pola. «Deplasament:-270 :tone 
sub. apă, 230 la suprafaţă; deci flotâbililatea.abiă de 40 

„tone; lunginică 30.50 m, lărgimea 3 in. Motor de :6:10. cai; 
cu vapori. pentru. la suprafaţă, dând o 'iuţeală de 12 n. 2; 
la scufundare..7. n. 2, cu motor electric de 200 cai. Dis- 
tanța ce o poale parcurge, numai 25 mile la scufundare.
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Armament: 3. tuburi de' 45 cm. Vasul poale rămâne 12: 
ore sub apă, şi să se lase la 17,50 m. adâncime; echi- 
pagiul, 17 oameni. Acest lip, executat în arsenalul. din 
Pola, este. considerat: ca aproape nereușit. - . - 
„9. U-5 şi,U-4, lansate in 1908 la șantierul Germania 
din. Kiel. Copie aproape textuală a planurilor submari- 
nelor germane din acceaș epocă, (U-5, etc.). Lungimea 
43 m. 20, lărgimea 3 m. 75, aspiratorul de apă, aprozi- 
matbw, 3 metri. Deplasamentul: 240. tone. la 'supralaţă, 
300 la scutundare, de unde îlotabilitalea 60 lone:+deasupra. 
apei, încăpere scundă de torpiloare, dar având o- punte 
comodă pentru echipagiu.:; Mantaua: interioară. în. lormă 
circulară, ca ţigara, tip Narval, împărţită în 9 comparti- 
mente bine închise. Armament, două iuburi -aruncâloare 

Maşinile cu petrol, în număr de două, comandă fie- 
care câte o elice reversibilă. -Pulterca lor colectivă cră de: 
600 cai.. Ele-au dat vasului iuţeala așteptată, de 12 no- 
duri. Motoarele electrice au dat 320 cai, cu 9 noduri la 
scufundare. Distanţa posibilă de parcurs este de. 1.100 
mile cu 10 noduri la suprataţă, şi 60 mile cu 5,5 noduri. 
la scufundare. Vasul se poate dă de 50 metri la. fund. 
Echipagiul este de 17 ofiţeri şi oameni. 

3. Submarinele. U-5 şi U-6, construile în 1909, Ja. 
Fiume, de către socictatea «le torpile Whitehead, după bre- 
vetul Holland, şi cu. modificări. mijlociu reuşite. - » 

Aceste submarine de: 236: tone la suprafaţă şi .273. 
sub apă, au deci o Tlotibititate de: 37 tone numai. Lun- 
gimea 32 metri, lărgimea 4,20. Ele .se dau la fund doar: 
în 15 secunde, dar'nu pot cobori decât până la 30 m. 
Motor termic pentru la suprafaţă; 500-cai putere, -iuţeala. 
14 n..4, distanța posibilă de parcurs 1.000 mile cu 11. 
noduri. Motor electric. de 230 cai pentru scufundare, 10; 
noduri, distanţa 27 mile şi jumătate cu :9 noduri. Arma- 
ment, două luburi de 45. cm.; echipagiu,. 14. oameni... 

„. Submarinul U-7 e. asemănător, dar mare d6cât un 
singur motor, care e electric; viteza 11 noduri. 

In sfârşit, cele trei submarine!) cari, după o lele-: 
- gramă din Geneva, dela 25 Februarie, ar fi fost lermi-: 
nate săptămâna precedenlă şi trimise, de către Germania, 
la -Pola, ar fi dela. tipul. U-8"până 'laU-1 2, construite în. 
șantierul Germania, de-pe urma programului bugetar aus- 
iro-ungar. din: 1912, Aceste vase-ar. îi lrebuit, de fapt să. 

  

1). Noi credem,că. Germania a expediat la Pola ceie două vase în: construeţie-la-şantierele-Germania — de-200—2945 tone şi 12—9 noduri, în locul mariloi submarine austriace în construcţie la -ace'caşi . şantiere mai greu transportabile, şi mai indicate pentru Canalul Mânecei şi marea: Nordului din cauza razei lor de acţiune puţin mai mare e
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fie isprăvile în 1915. Ele ar fi în număr de şase, ase- 
mănătoare tipului german U-21—U-26, cu. un' deplasament 
de 850 tone la: suprafaţă, 1.100 sau, cel puţin, 1.000 la 
scufundare; 18 noduri la suprafaţă, 10 la sculundare. Mo- 
toare- Diesel penlru mersul la suprataţă; motoare. elec- 
trice cu acumulatoare pentru -mersul- sub.apă; armament, 
cinci tuburi aruncăloare de torpile, şi, probabil, lunuri de 
7 em. sau cel puţin le 4, m.m. 

Distanţa posibi:ă: de parcurs ar fi. de .2:500 mile. 
Credem mai posibil, că aceste vase aparțin unui Lip 

cu totu! anterior modelului german U-21, Austria neavând 
mevoic, în Adriatica, de vase cu mare rază de acțiune, 

Turcia nu are submarine. Ştiri din ziare spun că 
Germanii. au expediat Tureilor câlevă submarine, „pe care 
le-au încheiat în şantierul dela Nagare. „. 

Submarine ruseşti. 

Aveau, la începutul 'răsboiului, vreo cinci- spre-zece 
submarine, date la iveală în Baltica, 13 în ilotila, din Si-- 
beria şi 10 în Marea Neagră 

Aceste vase aparţin ipurilor celor. mai felurite: de 
tipul Lake şi Holland, două Equervilley, Germania (Marea 
Neagră, harp şi Karas, isprăvite în 1907, dar concepule 
în 1904), un mare submersibil punălor de mine de 300: 
până la 700 tone (Krab, 1902, Marea Neagră), în sfârşit, 
în Baltica, un tip naţional retnarcabil, tipul Bubnow, de 
300 tone, '16 noduri la. suprafaţă. 9 n. 5 la” sculundare, 
cu'o rază de acţiune de 3. UD mile. Motor eleciric şi mo- 
toare Diesel. . 

o o mile 

Submarinele engleze. CI a a 

Abiă în 1901-1902 Sa prevăzut în buget sume pen- 
tru submarine, adresându-se americanului M. Holland. 

Primele submarine au fost: tipul Adder, vase mici 
de Ty m. lungime, 353 m. lărgime, 120 tone deplasare 
scufundat, cu “motor “pentru gazolină de 120 cai putere, 
pentru plutir ca la suprafaţă; cu motor electric pentru plu- 
lirea în Mare, cu 7—10 noduri viteză, 4UU mile lraiect., 
cu S noduri la suprafaţă şi 27 .mile cu 1.noduri în Marc. 
Ca armament, un tub. înainte penlru o torpilă-de 45 cm. 

». Fiecare serie poartă o literă şi [iecare vas cu serie 
poartă un indice. 

Tipui A (1903—1906),: com pus” din 13 unităţi (A- 1— 

A-13), de -190—205-ton6, 30.m. lungime, 3,90 m. lărgime, 
două motoare de 450 -cai, cu _gazolină şi motor electric 

“5 
..
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de 110 cai putere. Armament: 2 luburi pentru 1 torpile 

de 15 cm., echipaj: 2 ofiţeri şi 11 oameni. 

_ Pipul B, compus din 11 unităţi, (B-1—B-11) (1901— 

1907), de 290—31-1 tone, 11,20 m. lungime, LI m. lăr- 

gime, cu motor de 600 cai putere, cu gazolină şi 12 no- 

duri viteză la suprafaţă şi cu motor electric de 190 cai 

putere, cu 8 noduri viteză în Mare. Are acelaş armamenl 

ca tipul “A, însă, 17 oameni echipaj şi 19 tone gazolină, 

/ipul C, (C-1—C-38), (1907—1910), 290—324 tone, 

motorul de 800 cai, cu 13 noduri, motorul electric de 

30U cai şi 9 noduri. e 
Tipul D, (D-1—D-8), (1909—1911), 510—605 cai, 2 

helice, 2 motoare Diessel. de 600 cai şi Ii noduri, un 

molor electrice de 275 cai şi 10 noduri, 15 m. lungime, 

5,50 m. lărgime, 3,65 m. înălțime. Armament: o tuburi 

Jance-torțile, cu 6 torpile de 15 em. D-3 şi D-8 au şi 

câte un lun de 76 m.m. Echipaj, 20 oameni. 
“Tipul E, (E-1—E-16), 710—825. tone. Motoare Diesel 

de 1.75v cai putere, cu 16—15 noduri. Motorul electrice 
de 600 cai, cu 10 noduri. Armamentul: 1 tuburi de 53 
cm.; două tunuri de 76 m.m. îaungime, 53,65 m.; tăr- 
gime, 7 m. - 

Tipul F, de 1.000—1.200 tone, de 5.000 cai pulere 
şi 20—12 noduri, se construiesc acuma. 
| G. Blauchon, locotenent de marină, în broşura sa, 
zicet): 

_ „Englitera posedă 83 submarine, din cari, 80 de un 
deplasament inferior la 350 lone. Celelalle un deplasa- 
ment de -100—600 şi 16 noduri viteză; prin urmare, 0 
flotilă. detensivă”. Cum -se vede, autorul nu vorbeşte de 
submarinele engleze tipul [E şi lipul E." 

Vase torpilate de către submarine Germane 
. şi Austriace 

De la 3 August 1914 până la 14 Martie 1915 

+ 1. Vapoare de răsboiu. : 
(Numai acelea care au iost scufundate sau grav avariate) 

1 Septembrie. -— Path/finder, 
tone (1901). Coasta de Est 
giul pierdut. 

z2 Septenibrie.: — iboulir, er 
de 12.200 tone, (1900); Cressy, er 

celeror englez de 3.000 
a Scoției; aproape lot echipa- 

ucişelor cuirasit englez 
ucişetor cuirasat englez 

1) Payes Actuelles No. 20*.
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„de 12.200 tone, (18995; //ogue, crucişclor cuirasal englez 
-de 12.200 Lone, (1900); Scutundate dimineaţă în Marea 
Nordului printr'un atac al unei întregi flotile de subma- 
„Fine, cel puţin şase unităţi. Acest fapt e cea mai mâncdiă 
'vieloric a submarinelor germane, care. dealtminteri a lost 
plătită cu pierderea a mai multor submarine: de ale lor. 

"26 Septembrie. — Pallada, crucişelor cuirasal rus de 
5.000 tone, ci906). Nume predestinat: primul Pallada a 
iost (orpilut la 'Port-Arthur, la 7 Februarie 1901. Al doile: 
prelinde că ar fi 'sculundat în. Baltica, doi dintre agre- 

„sorii săi. | a 
16 Octombrie. — 7lawhe, crucișelor protejat englez 

«de 7.800 tone, (1899). In Marea Nordului. 50 ofiţeri şi 
-cameni salvaţi. 350 dispăruţi. 

31 Octombrie. — J/ermes, crucişelor prolejal englez 
„de. 5.700 „tone, (1898). Întrebuinţat la escorta de hydro- 
plane; seutundat în Pas-de-Calais. Majoritatea echipaziului 
Salvală. ! 

11 Noembrie. — Niger, canonieră-torpilor englez de 
82U tone, (1892). Torpilăt aproape de localilatea Deal, 
unde vroiă Să âncoreze; cea mai mare parte a echipa- 
siului salvată. 

21 Decembrie. — Jean-Bart, cuirasat francez de 
23.500 tone, (1911). Torpilat în canalul Oirantei. Nu se 
“scufundă; ajunge un port mililar, unde e reparat.. Nici un 
“aceident de persoane. Aa | 

2 Ianuarie. — Formidable, cuirasat. englez de 15.200 
tone, (1899). Alins de două torpile, la revărsalul zilei, în 

- Marea Nordului. Cea mai mare parte a cchipagiului a 
„fost salvată. . | i: 

11 Martie. — Bayano, ecleror auxiliar. 

-2. Vase de comerţ. torpilate -de către submarine germane. 

26 Octombrie. — Anural Gantheaume, cargo francez 
“de 1.589 tone. Torpilat fără prealabilă încunoştiințare: 
aveă 2:50V- refugiaţi belgieni. Nu se scufuidă, dar 130 
morţi sau:râiniţi. a . 

26 Octombrie. — Glitza, cargo englez. Oprit din mers, 
apoi distrus prin explosibile. Ichipagiul salvat. . 
"93 Noembrie: — Malachile, cargo englez. Oprit. din 

mers, apoi distrus prin explosibile. ichipagiul salvat. 

26 Noembrie. — Primo, cargo englez. Oprit, apoi dis- 

“trus. prin. explosibile. . Echipagiul salvat. e 

30 Ianuarie 1915. — Tako-Maru, mare cargo englez. 

“Torpilat fără prealabilă încunoştiințare. Sculundat. Ichi- 

pasiul: salvat. :
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30 Ianuarie. — Icar, mare cargo englez. Torpilat 
fără, prealabilă încunoştiințare. Nu se sculundă. Echipa- 
giul salvat. 

3U Ianuarie. — Landa-Blanche, mare cargo englez. 
Oprit, echipagiul salvat. Vapor sculundat prin explosibile.. 

30 Ianuarie. — Ben-Cruachen, mare cargo englez. 
Oprit, echipagiul salvat. Vapor sculundal prin explosibile. 

31 Ianuarie. — hilcoan-Garslon, mure cargo englez. 
Oprit, echipagiul salvat. Vapor sculundat prin explosibile.. 

“1 Februarie. — Asturias, vas-spilal- englez. Torpilat. 
fără prealabilă încunoştiințare şi avarial. 

o Februarie. — Laertes, paquebot englez de 1.5-i1 tone. 
Canonat. de către. U-2,- uşoare: siricăciuni materiale. Scapă. 
grație iuţelei sale. Aa i | 

16 Februarie. — Dulmieh, cargo de cărbuni englez, 
de 2.115 tone. Torpilat fără prealabilă încunoştiințare.. 
Nu se scufundă. Salvât. 

16 Februarie. — Ville-de-Lille, vechiu cargo francez. 
de 2.500 tone. Oprit, echipagiul salvat; vapor scutlundat 
prin explosibile. | 

15 Februarie. — Duinorach, cargo trancez. Torpilat 
fără prealabilă încunoştiinţare. Nu se sculundă. Salvat. 

19 februarie. — Belridge, cargo de petrol, norve- 
gian, de 7.000 tone. Torpilât fără prealabilă încunoşliin- 
țare. Nu se sculundă. Salvat. o 

20 Februarie. — Cambank, paquebot engtez de 3122: 
tone. -Torpilat fără prealabilă încunoştiinţare. Scufundat. 
Echipagiul salvat. ” Ia 
20 Februarie: — Devonshire, cirgo de cărbuni englez: 
de 337 tone. Torpilat fără prealabilă încunoşliinţare. Scu-- 
fundat. „Echipagiul salvat. , . 

20 Februarie. — -Nemblod, cargo englez. Se. presu- 
pune că a fost torpilat fără prealabilă încunoștiințare; şi 
pierdut oameni și bunuri. a Aa 

20 Februarie. — Magie-Barak, cargo englez. Se pre- 
supune că a fost torpilat fără prealabilă încunoştiinţare: 

„Şi pierdut oameni şi bunuri. | . ” 
22 Februarie. — Vuctoria, paquebot -apid englez. 

intre Boulogne şi Tolkestone,. “Torpilat “fără prealabilă. 
incunoştiinţare şi avariat, | . . 

23 Tebruarie. — Regrn, tar i „2 , 4 cargo. norvegi: 1.84: _ "Torgilat fără prealabilă încumetă ace ga e Lisi | poe. 
pagiul salvat. - 

23 Februarie. — Oakby, mi 23. , ID Mic vapor engley 500; 
tone. Torpilal fără prealabilă înc sii englez de 1.500 tone. pilal tara preatabilă încunoştiiințare. Se scufundă. în timpul cursei de salvare; cechipasiul salval 

23 Februarie. — Branksome China. 
2.000 tone. “Torpilat fără prealabilă 
scufundă în timpul cur a 

(:, cargo englez de: 
, incunoştiinţare. Se- sci de salvare; echipagiul salvat.
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21 Tebruarie. — Deptford, cargo englez de 703 tone. 
Torpilat fără prealabilă încunoștiinţare. Scufundal. Echi- 
paşiul salvat, alară de un om. . a 

21 Februarie. — Harpalhon, cargo englez de 5.800 
tone. Torpilat fără prealabilă încunoştiinţare. Sculundat; 
3 morţi, 3 răniţi, restul echipagiului nealins. 

21 Februarie. — Puo-de-Parana, cargo de cărbuni 
englez de 1.015 tone. Torpilat fără. prealabilă încunoş- 
diinţare. Sculundat. Echipagiul, salvat. 

21 Februarie. —.:Jle d'Elbe, cargo englez. Torpilat 
fără prealabilă încunoștiinţare. Scutundat.  Echipagiul. 
salvat. E a 

21 Februarie. — Western-Coasi, cargo englez de 1165. 
done. Torpilat fără prealabilă încunoştiințare, sau atins. 
de o mină. Scutundat. Echipagiul salvat. | 

„2 Martie. — Noorderyck, transatlantic olandez. Tor- 
pilat fără prealabilă încunoștiinţare. Se reîntoarce la Rot-: 
terdam. | Ii 

4 Martie. — Wresham, paquebot englez de 1.100 tone. 
Scapă graţie iuţelci sale. 

6 Martie. — Saint-Andrew, vas-spital englez. Scapă 
graţie iuţelei sale. | îi 

7 Martie. — Bengrove, vas de cărbuni englez, 2.389: 
tone. Torpilat fără prealabilă încunoștiinţare. Ichipagiul. 
salvat. | 

5 Martie. — Lydua, mic paquebot. Torpilat fără prea- 
labilă încunoștiințţare. Avariat. Scapă graţie vilezei sale. 
„Amiralitatea anunţă că între 1 Februarie și 9 Martie, 14 
năvi au fost alacate fără succes de căire submarinele 
germane. - | 

% Martie. — Tangastan, cargo englez de 3.788 tone. 
“Torpilat fără prealabilă încunoştiinţare, la 12:/, noaptea. 
Un singur om salvat, dintr'un echipagiu de 38 oameni. 

9 Martie. — Blackwood, cargo englez de 1.230 tone. 
“Torpilat fără prealabilă încunoșştiinţare. Echipagiul salvat. 

9 Martie. Princess-Victoria, mic paquebot englez 
«de 1.108 tone. Torpilat fără prealabilă încunoştiinţare. E- 
“Chipagiu. salvat. - N 
„9 Martie.—Ningehow, pacqiebot de 921 tone. Scapă 

:graţie iuțelei salc. 

  

$ Martie. — Clan-Mac-Hrae, paquebot. Scapă graţie: 
iuţelei sale, făcând un drum în zig-zaguri. 

11 Martie. — Grus-Nez, vas francez. Scufundat prin 
lovituri de lun, după ce echipagiul fusese somat să pă- 
răsească vasul, dar bombardarea a început fără a lăsă 
timp penlru scoborîrea bărcilor. | 

11 Martie. — Auguste-Conseil, cargo francez de 4.300 
tone. Torpilat fără prealabilă încunoştiințare, de către 

j-29. . o ,
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13 Murtie. — /ndian-Cily,- paquebol englez, Torpilat. 
fără prealabilă încunoştiințare, de călre U-29. Seufuindat.. 
Echipagiul salvat. 

13 Martie. — Iadlands, vapor englez, vânal şi lor- 
pilat de_ către: U-29. - | - 

15 Martie. — Andalousian, vapor englez. VânaL şi: 
torpilat de către U-29. 

13 Martie. — Hanna, vapor suedez. 'Torpilat fără 
prealabilă încunoştiinţare şi sculundat. Șase morţi. 

11 spre 11 Martie. — “Hardale, cargo englez; torpilat,. 
doi morţi, nu se scufundă. Ș 

11 spre 1 Martie. — Florazan, cargo englez; lor-- 
“pilat, un mort, nu se scufundă. 

11 spre 11 Mar lie, — /nvergyle, cargo englez; lorpilat,. 
nu se scuiundă, echipagiul salvat. 

1 spre 14 Marlie. — Adenwell, vapor englez; tor-- 
pilat, echipagiul salvat. Remorcat la” Cherbourg. 

Submarine Germane şi Austriace distruse 
Dela 3 August 1914 până la 14 Martie 1915 

a 1. Sibmarine germane. 

7 August.—U- 15, de. 750 tone şi 15 noduri în supra:- 
faţă. Scutundat prin lovituri de Lun de către. crucișelorul. 
ușor englez Birmingham. 

12 Septembrie. —U. Distrus de către o mină germană. 
aproape de Helgoland. . 

22 Septembrie. —U şi U. Marinării de pe Iogue pre-: 
tind a fi scufundat un submarin prin lovituri de tun, eci 
de pe Cressy ar îi scufundat două, în acelaşi mod, Un 
alt submarin ar [i fost distrus de zile torpila pe care'o 
trimisese lui Cressy. 

28 Seplembrie.—U. Scufundal î în Baltica de către Pal-. lada, când el însuşi fusese atacat şi distrus. Pallada pre- tinde a fi scufundat două submarine. Să admileim unul, împărțind în două, ca la crucișeloarele engleze. 
25 Octombrie.—U. Lovit şi „Sculundal de 

ir ugălorul englez Badger. 
013 -Noembrie.—U. Lovit. şi scufundat. de călre un: contra-torpilor francez, care ajunge la Dunkereque cu par- lea sa dinainte turtită, (necontirmală oticial, dar par narii francezi au văzut, ura fa E Nocinprie. VA ridicându-se la suprafaţă. 3 lotila din Douvres reperează un: 

“ălre dis-
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submarin, care se. odihneşte la lundul mării și-l distruge 

cu o contra-torpilă. a | 

23 Noembrie.—U-7$, de 750 tone şi 15 noduri în su- 

prataţă. Lovit şi scufundat de călre distrugătorul englez 

Garry. 
27 Noembrie.—U. Trei submarine în curs de a îi 

montate la Zeebruge, sunt alinse de proiectilele Ilotilei 

amiralului Hood; unul e distrus. a 

29 Ianuarie.—U (167). Două distrugăloare cari pa- 

trulau aproape de Harwich, întâlnesc un submarin german 

şi-l sculundă, lovindu-l. 
4 Februarie.—U. Submarin distrus de bombele unui 

acroplan în timpul celei le a doua bombardări a localității 

Zeebruge. Me 5 

13 la 20 Februarie.—U. Un alt submarin ar ti fost 

distrus în. cursul celei “de a treia bombardări a locali- 

tății Zeebruge,. (însemnare din sursă olandeză; poale că 

este vorba despre submarinul “distrus la 4 Februarie). 

- 93 Februarie.—U-2. Scufundat de către vaporul Ale- 

zander Haske. 
24 Februarie.—U (9?):). Scutundat prin loviluri de 

tun “de călre un conira-lorpilor francez la 6 mile de 

părlare de capul Alpech. 
27 Tebruarie.—U. Scutundat de către vaporul 4- 

ston, din Hartlepool, care l-ar ti lovit. 
2% Februarie.—U. Scufundat de către cargo-ul englez 

Thor, care l-a lovit. . . 

4 Martie.—U-8. Scutundat prin lovituri de lun de 

ătre flotila engleză din Douvres. Echipagiul făcut pri- 

zonier., a _ | 
4 Martie.—U-21. Se presupune a îi grav avariat prin 

lovituri de tun, de 'călre un yacht englez, armat ca ecleror 

auxihar. | o 

4 Marlie.—U. Tip U-2, bombardat în Canalul Mâ- 

necei: de către îlotila escadrei a 2-a uşoară Îranceză. 

10 Martie.—U-20, (ar fi, în realitate, U-72), lovil şi: 

scufundat de către distrugătorul. englez „rel. Echipagiul 

făcut prizonier. | | 

  

1) Submarinele germane cele mai des recunoscute, şi ale căror 

nunicre au fost menţionate la atacurile vaselor de transpert sunt: U-2, 

U-9, U-16, U-17. U-21 și U-29. DE | 

- Pe la 26 Februarie a fost găsită aproape de Ulvosund (Norvegia) 

o piesă având pe o placă de cupru inscripţia :. Căpitan-locotenent 

Weddingen, submarinul U-9 Hamburg. Acest ofițer nu ar fi pierit, Căpi- 

tanul lui U-29 lăudându-se că ar fi distrus vasele Cressy, Hogue şi Abou- 

Kir, distrugere pe care Germanii o atribue lui U9. . . 

piesă de salvare alui U-76 a fost găsită pe plajs dela Juydcoote. 

In sfârşit la 24 Februarie, cei dela Cuxhaven erzu foarte îngrijorați asu- 

pra soartei a două suvmarine cari aveau deja două zile de întârziere.
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2. Submarine austro-ungare. 

17 Octombrie.—U. Scutundat prin lovituri de lun de. 
19 c.m. de către Waldeck-housseau. 

17- Octombrie.—U. Lovit şi scufundat de călre Wal- 
deci--housseau, 

17 :Octombrie.—U. Bombardal şi probabil scufundat 
de către” Justice. 

Observaţiuni şi învăţăminte. 

| 1. Englzii au descoperit că germanii sau servit 
mult de porumbei voiajori şi de spioni, pentru a cunoaşte 
în orice moment mişcarea vaselor engleze. Această bă- 
nuială au "avut-o încă “lin Octombrie, “când au observat: 
că abiă porneau vasele din diferite posturi engleze şi 
imediat erau găsite "şi: urmările de vase germane. 

Germanii, dau prime însemnate, echipajelor ce se 
smahăcă pe submarine. 

Un om îmbarcat brimeşte 1000 de mărci. Cu toată 
dragostea de ţară şi disciplină cea mare, esle, deci, nevoie 
şi de ri ăsplată materială. 

3. Englezii au prevăzut prime pentru acei care dau 
informăţii sigure asupra „vaselor germane. 

Dacă informaţia provoacă captura sau distrugerea 
vasului, se dă o sută lire (2.500 îr.); dacă provoacă 
numai urmărirea lui, se dă 625 îr. Se dă 125 fr. acelora 
cari dau date sigure asupra mişcării vaselor de răsboiu 
inimice, submarine sau vase punătoare de mine. 
4 In ultimul răsboiu Tuso- japonez, submarinele nu 

au fost întrebuințate: În acest timp; ele abiă intrau în 
vieaţă. 

5, „Prin faptul că submarinele au putut fi armale cu 
tunuri, sa Tăcut un pas înainte, de oarece prin acest 
mijloc ele au putut fi întrebuințate conlra vaselor de co- 
merţ inimice, sculundându-le sau arzându- le, cu ajutorul 
loviiurilor de lun, după ce au autorizat echipajul a se 
salvă. Acest mijloc esle praclic şi cconomic: practic, de 
oarece submarinul conservându-se, torpilele își piistrează 
pulerea lor ofensivă cotilra vaselor de “ăsboiu; ccononiic, 
liindeă o lovitură sau două de lun costă mult mai puţin 
decât o torpilă. 

6. Submarinele nearmate cu tunuri, după ce îşi în- trebuințează torpilele, se pot compară cu albinele cari, 
după ce înțeapă cu acul, mor sau rămân fără miiloc 
de apărare. - . : | se
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7. Crilicii militari ai mulliplei înţelegeri susțin că, 
blocusul submarin, contra Angliei şi irlandei, declarând 
la 15 Februarie, ca „zonă militară apele britanice. şi la 
Manche”, şi interzicând accesul vaselor beligeranle sau 
neutre, este un bluf naval, pentru următoarele motive: - 

„Neulrii nu pol fi obligaţi a se supune unei asemenca 
„dispoziţiuni şi pot consideră 'ca un „casus belli”, alacul 
conira vaselor lor. E | 

Beligeranţii au, pe deoparte, o superioritate înzecilă 
-de vase de răsboiu şi însutilă de vase de comerț, aşă 
încât pierderile ce li sar-produce nu pot îi prea simţi- 
toare: iar, pe de allă parte, blocusiil nu poale: fi rcăl 
pe o întindere alât de mare, faţă de submarinele de care 
pot dispune germanii. 

Este posibilă lpta contra submarinelor? 
Intrucât aproape jumătate. din. submarinele germane 

„au fost distruse, esie uşor de dedus că lupta contra sub- 
marinelor este posibilă. - 

“Pentru a atacă un submarin, prima condiţiune este 

a-l vedeă când timpul şi marca sunt liniștite; privind în 

“josul apei, se poate. vedcă foarte bine în apă un sub- 
marin care merge la :10 m. sub apă. Cu- cât mergi mai 
sus, cu atât se vede mai bine în apă; deci, hidroavioanele 
pot foarte bine descoperi submarinele. . 

Submarinele germane se mai descoperă şi graţie 
-cnormelor lor peryscoape. ..: : 

- Se mai descoperă chiar prin valurile ce fac, dacă 
merg la mai puţin de 3 metri sub apă, precum şi prin 

băşicile de aer pe care sunt silite a le produce, când stau 

pe loc, pentru a-și menajă electricitatea şi combustibilul. 

Insă, ccl măi bun mijloc este câi preconizat de Ami- 
ralul Degouy, 'de a distruge baza unde submarinele se 

aprovizionează. 

__ Intre. mijloacele de prolecţiune contra submarinelor 
“sunt: | 

a). Submarinele neavând viteza vaselor moderne, se 

pot evilă prin retragere. a 
Un submarin nu poate aveâ viteza unui torpilor die 

acelaş tonaj, mai ales sub apă; torpilorul are o viteză 
mai marc; | | 

b) 'Torpilele lansate de submarine nu pot produce 

efect puternic dacă vasul inimic nu are pescaj de 3—4 m. 

sub apă. Ori, vasele mici: neavând acest pescaj; sunt bune 

-de întrebuințat contra submarinelor. De aceea torpiloarele 

şi contra-torpitoarele pot formă o perdea de supraveghere
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în jurul escadreior. Aceste vase, «de îndată ce văd un 
peryscop, se reped asupra” lui şi lorțează subinarinele a 
se dă mult la lund, eceace nu mai convine pentru lan- 
sarea torpilelor; , 

c) Se poate întrebuinţă, în jurul vaselor mari, o 
rețea de oțel pentru prins torpilele; au; însă, desavan- 
tajul că influienţează viteza şi deci nu se” pot întrebuință 
decât în posturi şi pe lângă coase, sau când nu au nevoie 
de o vileză mare. 

Se recomandă şi fabricaţiunea, făcându-se flancurile 
vaselor din o serie de compartimente înlărite în interior 
prin puternice cuirase, astiel că piin spargerea lor să 
nu vie apă în interior. 

MUNIȚII ȘI MATERIALE. GAZE ASFIXIANTE 

| ŞI EXPLOSIBILE. : 

Răsboiul actual întrece în grozăvia sacriticiilor de: 
vieţi omeneşti şi sacrificiilor băneşti, orice răsboiu din 
trecut. Sacrificiile de. vicţi,--lineri în puterea: vârstei și 
adulți până la vârsta dle 15—50 ani,—aling câlevă mi 
lioane de morţi şi răniţi, iar cheltuelile pe întru liecar 
popor  beligerant, aling cifre fabuloase de zeci de e mi: 
lioane pe Zi. de” miliarde pe lună. 

Deoparle și de alla, lupta. e pe vicață sau moarte, 
liecare grup făcând cele mai mari storțări şi sacrificii 
spre a rezistă şi. învinge. 

Toale torţele şi resursele în capilal bănese şi ştiin- 
țific sunt întrebuințate, la extrem. Pretutindeni, în Fr: anţa, 
Anglia, . Rusia „—lără să rai socotim Germania, are, lol 
timpul de 40 de ani s a presătil, —s'a căulăt a se mobiliză 
şi oamenii de ştiinţă, ca toate orțele, utilizate cât mai 
bine, să conlucreze penlru salvarea patriei. S'a ăzut că 
-ăsboiul, de dala aceasta, este răsboiu de uzură - prin 
muniții și bani, şi mai ales prin ingeniozilalea organizărei 
de a rezistă cât mai mult. 

Toate născocirile minţei, puse în serviciul distrugerii 
prolivnicului, sunt încercate. Și, pe lângă submarine, -— mijloc de a atacă în mod laş pe nevăzule și pe la spale, —aeroplane, lunuri de tot felul şi lorpile aeriene, chimia 
e pusă mai mult la contribuţie. 

„Ea procură explozibile din 'ce în ce m ai pulernice. 
şi acum în urmă se datoreşte ei atâtea pr oduse rafinate
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şi îngrozitoare: pastile şi obuze incendiare, gaze şi. obuze-. 
asfixiante, ele. 

Extrag câtevă pasagii, dintrtun articol al senatorului 
Henry Bere nger, raportor al comisiunei armalei, înfiăcărat 
luplător cu “pana şi cuvântul, ca şi senatorul. Charles. 
Humberi, care continuă seria “le articole, cerâni mereu: 
„Luhuri şi Muniţiuni”. Uzine de chlor, de ether, de phenol 
(acid tenic), de acid sulfuric, au răsăril din vechiul! pă 
mânt francez spre a înarmă cu explozive proiectilele. Tur- 
nătoriile cele mai mari, ca şi scele mai modeste, Llăuresc: 
ojelul-şi arma. Pulberăriile şi-au împătrit nitrarea bum- 
acului), și au înzecil-o pe a hidroc: burilor cu cari se 
alimentează pirotechniile înmulţite. Valea imortalizală de: 
Balzac în opera sa „le Lys dans la vallâs”, în locut pi- 
loreştilor mori de altădată, pe căderile ri âului Indre, se 
zguduie acum de atâtea şi atâtea mașini ce. deshidr alează 
şi impregnează alcoolul şi eterut, transformă nitrații: din. 
Norvegia, bumbacurile din Amerie: „ pucioasa din Sicilia. 
spre ua se prepură cu ce să “distrugă pe duşman. Por: 
sonalul sa dublat, munca s'a înzecil. Explozive suni pro- 
duse cu suie de 'mii de kilograme pe lună. Un chimist 
a inslalal o recuperare a eterului, are [ace slalului: un 
âşlig de 12,000 îr. pe zi,.de patru milioane pe an;un: 
leritorial lucrător de cinematografe, a ajuns să facă să 
se fabrice din zinc, sule de lăzi pe zi, pentru lransportul 
sxplozibilelor, alucând încă o jumălale «le milion eco- 
nomie. Alţii, mecanici, au refăcut cazanele şi aparalele 
de reclilical. Acecaş muncă slăruiloare în loală Franţa. 
Pulberăriile statului Sau unit cu uzinele de produse chi- 
mice; 12 fabrici ide hidrocarburi, 8 ile iarbă de puşcă. 
şi explozive, 387 Tabrici de ucid "sulfuric şi acid nitric, 
11 distilerii de alcool, 6 fabrici «le otărie de gresie, 13) 
fabrici privale de explozive şi gaze de răsboiu lucrează 
zi şi noapte pentru serviciul lranţei. , 

Asitel ne dănr seama cât de inteligentă a fost mă- 
sura luată la noi,—după utilizarea sanilară a. luturor me- 
dicilor (umani şi veterinari), şi farmaciştilor „—să se uli- 
lizeze, câl mai pole ivit cu priceperea lor, pe ingineri şi 
chimie 2). 

Faţă de o asemenea uri așă sforțare, pentru a. sc. asi- 
gură xictoria, se impune : arătă aci, în mod sumar, mMă- 

  

1)*Se ştie că bunibacul nitrat '€ste explosiv puternic, 
1) Acest paragraf este din „Cronica Științifică: a D-lui: Olariu, 

farmacist chimic,
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surile ce sau lual, în ţările beligerante, peniru asigu- 
rarea muniţiunilor, materialelor, explozivelelor, gazelor 
asfixianle şi finanţelor: 

1. Muniţii şi materiale 

In actualul răsboiu, muniţiunile, armele şi inova- 
țiunile tehnice joacă un rol foarte important. Statele mul- 
tiplei. înțelegeri: au fost surprinse: sub: acest raport. Prin- 
cipiile dinainte de răsboiu, cu privire la muniţiuni, nu 
îmbrăţișau ideea că ele servesc pentru a se acoperi con- 

„inuu zone întregi, spre a împiedică înaintările adversa- 
rului, pentru-a îngrozi pe vrăjmaş şi pentru a întreţine 
spirilul răsboinic şi curajul luplălorilor prin o 'continuă 
bombardare, ci se întindeau numai până la ideea pre- 
gătirii atacurilor prin artilerie, distrugerea obstacolelor, 
împiedicarea înaintării rezervelor şi urmărirea adversa- 
rului. In. ceeace priveşte distrugerea obstacolelor, ştiinţa 
militară socoteă mai greu “le distrus torturile cu întregul 
lor sistem de apărare şi nu se îngrijau ca obstacolele 
improvizate pe fronturi de mii de kilometrii vor fi greu— 
dacă nu imposibil—de distrus cu artilerie. Nu şi-a ima- 
ginal nimeni că se vor întrei, împătri, şi încinci unităţile 
din time de pace şi, prin urmare, oamenii, nepregăliţi, 
nu vor şti a economisi muniţia și vor lrage -chiar de 
irică. Nici un seriilor militar nu imaginase că „artileria 
a înlocui şi sapa pionierului, făcând, prin exploziile ci, 
măști de acoperit, pentru a servi alacalorului la înaintare: 
în fine, nu îşi bănuise nimeni că se va întrebuinţă, mu- 
nițiunca. de artilerie până la risipă, pentru a întreține spi- 
ritul răsboinic şi curajul drupelor amice şi a demoraliză 
pe adversar printr'o continuă ploaie de oţel. 

. Din cauza aceslor neprevederi nu a putut calculă 
nimelii. cantitatea enormă de 'muniţii,. necesară în acest 
răsboiu, şi asttel, întrun moment dat, sa auzit: aliații nu au muniţiuni. Acest cuvânt nu trebuie luat în senzil că lipseau muniţiuni cu desăvârșire, ci lipseau cantită- 

țile enorme pentru a face faţă adversarului, pe lângă cele- lalte scopuri urmările, care a. căutat a înlocui numărul 
oamenilor prin zeci de mii de vagoane de proiectile. a- runcate asupra adversarului. . - ” , 

Mackensen, la Dunajcţ, a adus o falangă de 1500 de 
tunuri şi a tras 602 vagoane de obuze (700.000 proiectile). Francezii, la Careney, în urnia în ăţăturii trase dela oer- 
mani, au .pulut trage 220.000 proicelile (215 vagoane),
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iar la Lens 300.000 proiectile, ceeace a pus cu lotul în 
interioritale pe germani, cari mu se așteplau la o ase-: 
menca pregătire, fiindică ci dăduse naştere ideilor noui 
de întrebuințarea artileriei. In ultimele lupte din Argonne, 
KRrouprintzul a aruncat întro zi 40. 000 proiectile numai 
asupra unui punct. 

Lloyd George, într'un discurs, a spus că numai la 
lupti dela Neuwe- “Chapelle s'a consumal muniţiuni. câte 
sau 'consumat : în doi ani şi. jumătate în răsboiul «dim 
Transwaal. 

Răsboiul de uzură, , prin mijlocul luptelor de: tranșee, 
ar îi prelungit răsboiul cu aui de zile, de oarece prin 
desființarea -a 2000—3000. de oameni zilnic nu sar li 
putut ajunge repede. la: un :desechilibru .de. forţe, fiindcă 
astăzi eleetivele luptătoare ating -cifre fabuloase, de 8 mi- 
lioane până la 10.000.000 -ide juptălori. La o prelungire: 
de răsboiu, fiind de prevăzut că ar interveni grele pro- 
bleme interne sociale, că infanteria ar ajunge la exlremia 
utilizare, că materialul ce trebuie continuu schimbat pro-. 
voacă enorme cheltueli, s'a -concepul crearea unui alt ele- 
ment de superioritate, Şi acesta a. fost: muniţia, cu prin- 
cipiul următor: la ntemăr egal de: guru: de foc succesul . 
va |! de parlea uceleiu care va aveă mai:mulle- proieclile 
de tras. Ciuar la supermorilale de guri de foc: succesul 
este de partea celui care are abundență de munițiuni. 
Du privinţa mărci importanțe a muniţiunilor, dăm 

aci'un capilol din ziarul „Corriere dela Serra”, care lace 
un [rumos tablou al nevoii de! muniţiuni: 

Faţă de tranșeele moderne, săpale adânc în pământ 
şi întărite uncori cu plăci de oțel sau cu parapele şi 
cu cupole betonate, (cum-este cazul poziţiunilor austriace: 
dintre 'Tolmino şi 'Gorilza şi între Gorilza şi Montulcone), 
faţă de tormidabilele.. apărări accesorii ale acestor Du- 
lernice lranşec, cum sunt răţelele de sârmă groasă de îier 
și de oțe:, întărite cu obstacole de drugi de fier şi adesea 
trăbătute de puternici curenţi electrici ucigălori, sau pre- 

sărate cu mine; contra unor asemenea obstacole, pc care 
nici o trupă de infanterie nu le-ar: pulcă învinge, tără. 
:a să lase acolo cel puțin 3 sferturi din efectivul ci, nu 
există desizur decât un singur mijloc eticace:. acțiun a ar= 
lileriei. 

„Artileria trebuie să sfarme reţelele de sârmă, să dis- 
lrugă conductele electrice, 'să răscolească terenul pregătit ÎN 
cu îngriire de apăr ători, aşă fel ca să strice minele şi! 
orice” alle curse ascunse și să producă, prin: explozia. 
proiectilelor, pâlnii. mari, cari să ofere adăposturi (tolo- 
sitoare), utilizabile, proprii infanteriei, când aceasta va 
înaintă; şi în. timp ce distruge apărălrile accesori”, ar-
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._ 
tileria lrebuie să mai bată: cu multă intensitate .parapelele 
«le beton, :adăposturile blindate de oţel, trebuie să siro- 
pească cu o ploaie de gloanţe de șrapnele și schije de 
obuze pe apărătorii din ailăposturi; lrebuie să răscolească 
ot lerenul dinapoi, să covârşească artileria adversă, să 
dărâme adăposturile şi drumurile din apropiere, în care 
se ascund în aşteplarea asaltului şi prin care vor înainlă: 
adăpostite rezervele tranşceelor; trebuie să.arunce proiee- 
tilele sale şi mai departe, acolo: unde grosul forţelor ini- 
micului sar puteă adună, acolo. unde sunt stațiuni de cale 
terată, poduri şi şosele, pe care se mişcă coloane ide. 
muniţiuni: o . Sai 

„Când obstacolele şi adăposlurile au fost distruse; 
când apărălorii tranşeelor, chiar «lacă sunt neatinşi, totuș, 
sunt aşă de demoralizaţi şi slăbiţi în sistemul nervos, «de 
zgoniolul exploziilor proicetilelor, încât mar. mai puteă 
reacţionă; când bateriile inimice au fost reduse la tăcere 
şi rezervele -au fost ţinute la distanță, atuncea — după 
cum scriă de curând în corespondenţa ziarului „Times”,— 
infanteria poale să iasă 'din adăposturile ci şi să alerge 
pentru a luă tranșeele inimice cu bastoanele de plimbare). 

Fără acest ajulor al artileriei, fără această pregătire, 
atacul, oricât ar fi de vilejeşte executat, nu. poale reuși 
şi riscă să producă un sacrificiu de sânge care adesea 
nu este compensat de succesul obţinut. 

„Ivste. nevoie să adunăm obuze şi iarăş obuze pentru 
„a înecă pe inimic sub un potop de fier-şi de plumb; să 
„adunăn lun lângă tun, pentru a mări. pulerea ofensivă 
a armatelor, pentru a nu fi strivită în timpul atacului, 
pentru a reînoi, fără încetare, gurile de foc. 

„Să adunăm milioane de tone de oţel, de luciu, de 
plumb şi de materii explozibile. O armată franceză a 3 
corpuri de armată, consumând întreaga aprovizionare de 
muniţiun a tunurilor de 75 m.m., fără- a socoli piesele 
“de calibru mijlociu şi: mare, trage cu 360 piese, 252,360 
proiectie; liecare lovitură cântărește, în medic, S/, kgr.; 
ceeace face, în total, 2.145.000 gr. de oțel, de plumb, 
-de „explozibil şi de alamă. 
liste bine ca să fim atenţi, şi ca energiile naţionale 
să lie întrebuinţale din vreme peniru rezolvarea problemei 
muniţiunilor şi tunurilor. Mobilizarea industrială cere 
imp; maşinele şi maeştrii nu. se pot improviză deodată 
pentru o anumilă producțiune specială, pentru produc 
iune, care în Franţa, (după cifre date de: Ministrul Mil- 
lerand), a' trebuit: să mărească cu 600 la 9%, cantitalea 

  

1) Recomandăm a se citi descrierea luptelor dela „Lorete“ dela „Eparge“ etc., e arătate în capitolele precedente . “imagina rolul artileriei, în luptele de tranșee. pentru A se putea



„să 

= 
prevăzulă :şi careva mai lrebui încă să fie mărită cu 
900 la 0/0, pentru a fi suficientă. , ” | | 
„Fiecare obuz, — cum a spus Lloy d Georges la Man- 
chesler — poale salvă Wwicaţa unuia din soldaţii noșirii”. 

„Să. considerăm deci, această problemă, sub loale as- 
peelele posibile, şi mai ales din punctul de vedere indus-. 
trial să preparăm, până încă este timp, o soluţiune. care 
să ne apere contra oricărui pericol. | - 

„Llunuri şi munițiuni!. Și iarăș muniţiuni” este: cu- 
rântul de ordine în Franţa şi Anglia, şi acesta trebuie 
să lie cuvântul de ordine pentru “Italia; el nu trebuie 
să device un strigăt de alarmă, şi mai ptiţin, un strigăt 
«e spaimă!” 

In comunicatul rusesc, dat la 17 Mai, se zice, cu pri- 
vire la consumarea muniţiunilor de. către germani: 

„In general; austro-germanii consumă, în atacul „PO- 
zițiunilor noastre, cam câte 10 proiectile de calibru. mij- 
lociu, de fiecare din trăgălorii noştrii, ocupând un pas 
şi jumătale pe troniul tranşeelor noastre. 

| „Inaintarea generalului Mackensen dela Gorlice prin 
Jaroslaw spre i Nord-Est de. Przemysl, wa fost cu putinţă, 
decât prin faptul că fiecare din batalioanele noastre pri- 
meau, aproximativ, 10. 000 bombe, într'un inter al de timp 
toarle scurt, 

„Faţă de asemenea violenţă. a. focului, fără a vorbi 
de pierderile importante, toţi oamenii cari se allau în 

p 

sfera de acţiune au fost, mai mult sau mai puţin, conlu- o 
zionaji sau asurziţi”. ei 

Această superioritate de muniţiuni au preg: sit -o Ger- 
manii din Llimp de pace, obligând anume fabrici de a- şi 
aranjă dispozilivele astfel încât la un moment dat să se 
poată adaplă nevoilor de fabricaţiune de muniţiuni și ma- 

- teriale mililare. 
Peniru-toate aceste lucră iri, au fost din vreme hotări ți 

inginerii şi lucrătorii, astfel că aceştia au rămas mobilizați 
pe loc. - a Aa | 

Aşă dar, ci.nu Sau mulțumit numai cu fabricile de 
cari dispuneau din timp de pace, deşi acestea erau «destul 
de numeroase în Germania şi Austria, de oarece furnizau 
şi celelalte puleri curopene. Ca să ne putem face o idee 
de capacitatea de lucru a fabricilor din: timp. de pace, 
este destul să observăm «lalele de mai jos asupra pro- 
ducţiunii şi sacilăţii fabricilor Nrupp, culese din ziare: 

Numărul uerătorilor întrebuințați e aproape 200, 000, 
din cari 300 de ingineri şi funcţionari! Un oraş întreg, 
Essen, de o populaţiune aproape cât a Bucureştilor, e 
în maboritale locuii de. lucrători din acesle uriaşe uzine.



332 

  

Nu mai puţin de 80 km. de căi ferate cu cale nor- 

mală, pe lângă alte zeci de kilometri de cale îngustă, 

3.000 de vagoane, zeci de locomotive, deservesc uzinele. 

In fiecare zi, 30 ide trenuri complete pleacă şi sosesc 

în uzină, aducând cărbuni şi materii prime şi ducând 

tunuri, muniţiuni, plăci de oțel blindate, etc. 

Tot fabricele Krupp au mai înființat alte şantiere: 

pentru fabricarea .vase.or de comerţ şi răsboiu, a sub- 

marinelor şi a 'aeroplanelor, ete. Porturi speciale, pe Rhin, 

sunt ocupate numai de transporturile acestor uzine uriaşe. 

Penlru lucrătorii din fabrici sau construit. orășele: 

întregi, magazine de consum de lol felul, măcelării, bru: 

tării, birturi etc, sau înființat sub îngrijirea conducerei 

socictăţei; cu'diterite înlesniri pentru luc -ălori. Asttel, deși 

urcările de salarii nu au atins:cifră pe care. au: alin:s-o- 

alte industrii: grație acestor înlesniri de lraiu, luc rătorii 

dela Krupp trăiesc mai uşor. decât ceilalți. 

“De asemenea, pentru lucrătorii rămaşi in ralizi de pe 

urma accidentelor, ca şi cei cari au îmbătrânit, există. 

cartiere speciale, unde li se dă locuinţă, li se dau pen- 

siuni și ajutoare în natură, ele. . 

=" De alttel, această extraordinară proprietate a uzi- 

nelok Krupp, se datoreşte, nu numai unor sforțări--con- 

linue de zeci de'ani, unei continuități în muncă și acti- 
vitate, ci şi ajutorului Statului. | | E 

| Diplomaţia germană a ştiut să sprijine, în lumea. 

= Antreagă, prosperitatea uzinei, stăruind să se deă comenzi 
acestor :uzine. La- “Essen, există "un hotel cu mai: multe 
caluri, care serveşte exclusiv la primirea oaspeţilor veniţi 
aci să comande materiale la Krupp, şi unde aceştia se 
bucură de o găzduire 'excepţională, menită să le facă. 
cea mai bună impresiune.. | 
| „ Dacă, deci, Germania.nu .duce-lipsă de muniţiuni, nici. 
de lunuri, în. parte se: 'daloreşte şi. aclivilăţii de decenii. 
a acestor. uzine, cari abia găsesc rival în lume, prin 0r- 
ganizarea lor şi pulerea lor de producțiune. a 

După ultimeie date statistice, anul acesta, -în Ger- 
mania, producţiunea oțelului. a fost întreită decât în anit 
normali, deşi, cum se ştie, alunci se fabrică -industria 
pentru lot pământul, pe când acuma, fabrică numai tunuri 
şi muniţie pentru armata. lor. 

a, „Dar atacă de „aptul că Germania şi Austro-Ungaria 

poate fabrică până la 250.000—300,000 proiectile zilnic 
mai adăogăm lupta ce duc ei pentru a împiedică pe peli- 
geranţi să fabrice muniţiuni şi materiale, şi anume: întreţiir 
grey e. asvârle în aer fabricile” din alte ţări, prin ajutorul 
spionilor, am ă prin e i - ii Cari | , ameninţă prin comunicate pe germanii cari ar
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lucră în fabrici străine pentru muniții, protestează contra 
Americei, ctc.). A 

In urma acestor constatări, să vedeny acum ce măsuri 
sau luat de către puterile multiplei alianţe, pentru com- 
pielarea muniţiunilor şi materialelor. .. . 

1) Nota Americei în chestia ambasadorului Dumba. (Purtarea înco- 
rectă a ambasadorului. — Nota Statelor-Unite, adresată Austriei în ches- 
tia ambasadorului Dumba şi „care a fost predată baronului 2urian de 
către- ambasadorul american la'Viena are următorul conţinut: * 

Ambasadorul Dumba-a recunoscut 'că a făcut propuneri guvernu: 
lui său în sensul provocărei de, greve în fabricile în cari se produce 
muniţiuni. Aceasta a ailat-o guvernul Statelor-Unite din cuprinsul unei 
scrisori adresată de ambasadorul Dumba guvernului său. Purtătorul a- 
cestei scrisori a fost 'un cetățean american care călătorea cu un paşa- 
port american. Ambasadorul a recunoscut că s'a folosit de Archibald 
pentru a trimite. rapoarte oficiale guvernului său. De oarece a confirmat 
intenţia de a pune-la cale un complot care să .paralizeze industria şi 
comerţul legal al poporului american, de oarece întrebuinţarea unui ce: 
tăţean american, cu paşaport american, pentru a trece rapoarte oficiale 
în Austrla prin liniile duşmane este o vădită atingere adusă uzanțelor 
diplomatice, preşedintele mă însărcinează să declar Excelenței Voastre 
că ambasadorul Dumba nu mai e agreabil de guvernul Statelor-Unite 
ca reprezentant diplomatic al Austriei. Convins fiind că guvernul im: 
perialo-regal va -aprecia faptul că guvernul Statelor-Unite nu cere ci 
roagă ca ambasadorul să fie'rechemat pentru purtarea sa incorectă, gu- 
vernul Statelor-Unite îşi exprimă. adânca părere de răz că un astfel. de 
demers a devenit inevitabil şi dă Austriei asigurarea.că doreşte sincer 
menţinerea relaţiunilor prietenești între Statele-Unite și Austria. 

-- Iată şi scrisoarea, confiscată la Archibald, prin care s'a allat cam 
ce plănueşte 'ambasadorul Dumba. * a : 

„New-York, 20 August 1Y15 

„- „Băcelenţă, , ai 

- După o consfătuire avută cu redactorul şef al ziarului „Szabadsag*, 
bine cunoscut în localitate, consulul general v. Ruber, în urmărirea pro-. 
punerilor: sale pentru provocarea de greve în uzinele de muniţiuni, a 
primit -alăturatul memoriu. “D-rul" Archibald bine cunoscut “Excelenței 

Voastre pleacă astăzi „la 12 pe vasul „Rotterdam“ la Berlin şi Viena. Pro- 
fitide acest rar şi sigur prilej ca să supun. propunerea făcută binevoitoa- 

„rți 'ătenţii a Excelenței. Voastre. Am. impresia că am putea să punem 

piedici şi să restrângem, dacă nu chiar să paralizăm de tot producţia 
“de“muniţiuni pe luni de zile, ceeace după părerea ataşatului militar ger- 

man' ar îi de mare importanţă şi ar recompensa cheltuelile băneşti nece- 

sare, Dar chiar dacă grevele n'ar.izbucni, este probabil că am putea 

obţine, sub presiunea crizei, condițiuni mai bune de muncă pentru săr- 

“manii și: oropsiţii noştri concetăţeni. La uzinele din Betlehem aceşii 
- selâvi albi lucrează acum şapte zile pe săptămână şi 12 ore pe zi. Toate 

“: beysoanele slabe cad zdrobite de: munca grea -şi se îmbolnăvesc de tu- 

 berculoză. În ce priveşte pe lucrătorii germani, cari se află între lucră- 
„torii calificaţi se va purta grija de existența lor. Pe lângă aceasta s'a 

înfiinţat .un birou_ german particular pentru- procurarea de lucru, care 

merge bine şi care: procură posturi acelor “persoane cari au părăsit de 

"+ bună voe locul lor..ltog-pe. Excelenţa Voastră a-mi răspunde telegrafic 

«tacă acceptaţi propunerile din -aceaslă scrisoare. .- . Na 

i - - Dumba 

a
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. ANGLIA 

In urmă rapoartelor mareșalului French şi a alor 

constatări, Anglia, văzând nevoia de a pune la  contri- 

buţie toate ramurile de activitate pentru nevoile armalei, a 

făcut o mare remanicre, constiluind un cabinei nou al 

coalițiunei naţionale. Lloyd Georges a îost rugat să lase 

Ministerul finanţelor, unde adusese mari servicii, şi, sii 

primească noul Minister al 'muniţiunilor militare, unde 

ivebuiă depusă enerzie şi capacitate, spre a dă-tot rende- 

mentul necesar. i e a 
EL a spus de îndală ce a fost numit în această nouă 

însărcinare: a 
„Victoria sau înfrângerea finală vu depinde de can- 

tilateu de munițiunu ce ie vom puleă procură armaulelor 
conlra [irilor opuse”. . . . 

: Din Ministerul coalițiunei naţionale, compus te 22 
miniştrii, face parte şi: | . 

Sir Edward Grey, secretar de stat pentru afacerile 
slrăinc; A e | 

“Mr. Arthur Henderson, Președintele consiliului de 
educaţie; o | , . , 

Mr. Auslin Chamberlain, secretar de stat peritru Itidii; 
„„Mr,.Bonar Law, sceretar de slat peniru colonii; 

Lord Kitchener, secretar de stat pentru răsboiu; 
“Mr. Lloyd Georges, ministru - al muniţiunilor;.. 
Sir John Simon, secretar de'siat pentru afacerile 

interne; i N e 

Mr. A. I. Balfour, prim Lord Y PAmiraute.: , 
“Lloyd Georges este ajutat de 2 consilieri şi directori 

tehnici. i a 
„Anglia; încă dela Marie, a constalat nevoia dea se 
fabrică ât mai: multă muniţiune,. şi a luat măsuri în 
interior, însă nu a reuşit, prin Iaplul că a voit să: con 
ivalizeze - loală fabricaţiunea în mâinile Ministerului “de 
răsboiu, transformând uzinele în fabrici de muniţiuni de 
asboiu şi reglementând strict condițiunile, de lucru. Acest 
sistem nu a reușit din cauza funcţionării greoaie a: ad- 
ministrațici” militare, a controlului greu, ete. Acuma, prin 
pr oicclul dela 21 Iulie, sa descăreat adiministraţia militari 
Şi sau însărcinat comitetele locale, compuse din indus- 
iriasi, ărora li Sau dat toate puterile și tot concurstil 
penru a pune d completă valoare resursele tuturor re- 
giunilor, în ceeace priveşte 'fabricațiunea. muniţiunilor. 
Chiar în ziua depunerii acestui proiect de: lege, a început 

iecrularea luerilorilor, atingând, până la 5; taie, 67400 i » angai armata industrială a muniţiunilor. 
=



355 

  

Anglia, afară de măsurile luate * în interior, şi-a asi- 
:gural. labricaţiunea de muniţiuni și materiale și din 'Slatele- 
Unite, prin faptul că, desinteresându-se de chestiunea Me- 
xicului, a dispus pe Statele-Unite în favorul ci. 

Telegramele din Londra, publicate în unele ziare, 
arată că sau tăcul comande mari de cartuşe şi fin Aus- 
ralia, care are posibilitatea 'să fabrice asemenea muniţie - 
pentru nevoile actuale. . - 

Intr'un discurs la Manchester, în pr ezenţa unui enorn 
număr de industri iaşi, Lloyd George, “a zis: - 

„Am venil aci, pentru a vă ince. cunoscut adevărul, 
chiar dacă el nu este plăcut de ascultat. In acest răsboiu, 
„le care atârnă salvarea ori moartea Angliei, lrebuie să 
destăşurăm. loale ctorturile necesare. “Ne: trebuie „obuze, 
Aunuri, mitraliere şi echipament; ne trebuie mai multe, 
infinit. mai- multe decât am avut. . .- 

N „Dacă. aliaţii noştrii ruși 'sunt siliți a se retragc, Nu, 
este că soldaţii lor nu sunt Bravi, nici că statul lor major - 
nu 6ste pricepul. Nu. 'Esle numai din cauza slriviloarei . 
'superiorilăţi, de muniţie ce-au austro-germanii asupra lor. 

„De câte ori vep lrimile armatei voastre ătâta muniţie 
-câlă cere, de alâtea ori să vă gândiţi că este peutru' atâta 
existență umană şi pentru atâți soldaţi bravi de ai noştrii; 
pe care-i scăpaţi”. 

În fine după ce arată că, la nevoie, sc va întrebuinţă 
putere“ diclalorială a guvernului, a zis: „Inieresul public, 
salvarea ţărei înainte: de toate. Nu se ezită şi „nu se dis-. 
culă sul; vocea lunului,-ci se lucrează”. | 

Anglia a luat măsuri, cu aceeaş seriozitate, nu nuniai 
pentru fabric aţiunea muniţiunilor, dar. și pentru labrica- 
țiunea tuluror materialelor” necesare și, în special, tunuri, 
arme și automobile. | : 

- Recensă tiântul populaţiunei engleze a fost siabi” it pen- 
iru ziua de 15 iulie. Autorităţile Ciigleze se ocupă mai . 
ales de: bărbaţii între 15 şi 55 de ani, lu: ând toate amă-. 
nuntele lrebuincioase pentru o mobilizare complectă a na- . 
țiunei. 
„Se făcu, de asemenca, o “mobilizare industrii ală. Mi- 
nistrul muniţiunilor a anunţat e ă 315 stabilimente indus- 
lriale au fost declarale sub controlul. legei muniţiunilor." 
Prin urmare, câștigurile proprietarilor” acestor stabilimente 
vor îi limitate; “prisosul va fi p'ălit stălului. Pe de altă 
“parte, 'loale regulamentele şi obiceiurile care îngrădesc 
producţiunea sunt suspendate. 

D. Lloyd George, fiind întrebat de corespondântul 
ziarului „Le ! Temps”, a. spus că. presupunând produc- 
ţiuncă munițiunilor fabricate în lună Septembrie 1914,. 
veprezentată pri in cifra 1, aceea din luna Iulie 1915 se va
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reprezentă cu cilra 50 şi aceea din luna curenlă se poale 

reprezentă prin 100. | _ e 

„De acum înainte, progresele se vor înmulți şi mai 

mult, de oarece 12.000 de lucrători dintre cei mai buni 

au fost readuşi de pe front şi 10.000 de lucrălori noui 

au lost înrolați... . | - 

" Succesul recent ăl artileriei engleze la Hooge a fost 

primit de întreaga presă engleză ca un fapt 'caracleristic 

al rezultatelor care trebuie obținute în viilor. 

S'a făcut în Canada comande de muniţiuni pentru 

suma de 16 milioane. lire sterline. ! | 

FRANȚA: 

'- Francezii au înfiinţat, pe lângă Preşedintele Consi- 

liului, un subsecietar de 'stal al Ariilerici şi Muniţiunilor.. 
Incă din primele luni ale răsboiului observându-se, 

în Franţa, cantitatea mare de muniţiuni consumală, Su 
început imediat fabricâţiunea de muniţiuni şi în uzinele 
cari nu crau familiarizate cu aceste fabricaţiuni. 'Toluș, 
cantitățile produse erau insuliciente şi nu-'se pulcau e- 
fectuă'-la timp, mai ales că braţele de lucru în fabrici 
lipseau. ! 3 

Acuma, guvernul. francez a decis să ajute din răs- 
puteri. pe industriași pentru a execută comenzile primite 
şi a mări producţiunea până la maxsimun posibil. Intre 
alte măsuri;-guvernul francez a hotărit, pe deoparle, să 
înapoieze industriaşilor pe toţi lucrătorii ce i-a avut înr 
fabrici, cari se află acum încorporaţi, şi cari 'sunt ceruţi 
nominal de ci, iar.pe de altă parte, caută şi înscrie pe 
loți lucrătorii, .trimițându-i acolo unde se simle nevoie: 
de ci, înființându-se un serviciu de plasare la subseere- 
tarul de-stat dela răsboiu, însărcinat cu muniţiunile. , 

___ “Camera deputaţilor. a votat, sub numele de legea Dal-- 
Diez, o seric «de dispoziţiuni având de scop -să completeze 
măsurile luate până acuma, spre a se ajunge la o îa- 
Dricaţie cât mai intensă a muniţiunilor şi malerialului -de: 
răsboiu: ” . ” : 

Această lege are de scop 'să pună la dispoziţia uzi- 
nelor care lucrează pentru armată întregul personal de. 
care au irebuinţă, spre a se ajunge la producţia maximă. 

Ș Ss a înfiinţat în liecare regiune una sau mai multe co- 

iertati pntădă,er iăr zal de patroni și de 
boiu. Această comisie” va. stabili a i rul Derului de ri iza ace ea A Sia i numărul oamenilor mobi- 

ae, tă : ed - rebuințaţi în mos folositor. , 
„dceastă lege a lost volată în unanirmi'n!e. Se consi-
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deră că aplicarea ei imediată va spori considerabil pro- 
ucţia materialului şi muniţiunilor. - - 

Pe lângă acestea, guvernul francez a lual încă “din 
vreme măsuri pentru. fabricarea materialului de artilerie, 
a armelor şi a explosibilelor, astfel încât, astăzi, sc tace 
faţă Germaniei în condițiuni satisfăcătoare sub acest ra- 
port. Artileria grea a cgalal-o pe cca germană. Fabrica- 
țiunea mitralierelor! sa îndoit. Fabricaţiunea ulterioară a 
explozibilelor sa însutit şi a ajuns la 25 tone de explo- 
'sibile pe zi. Mi Ai 

Francezii fabrică 130.000 obuze pe zi, din cari 80.000 
pentru 75 m.m. şi speră să ajungă la 200.000. 

| In Germania şi Austria sar fabrică acuma 252.000 
obuze pe zi. : „? Si 

Cu privire la chestiunea muniţiunilor şi materialelor 
este absolut necesar să reproducem aci câlevă pagini din 
articolul senatorului Charles. Humberi, publicat în „Le 
Journal”. Autorul, timp de câţiva. ani înainte, a dat sem- 
nalul că Franţa este nepregătită: sub acest raport. -- 

Relativ la muniții zice: e E 
„u„Inteligenţele cele. mai . lente, cele mai dilormate, 

capitulează azi în faţa lecţiunilor “sângeroase ale reali- 
ăţii. Dar noi suntem într'o ţară unde foarle uşor con- 
versaţiuni!e sunt luate drept acte şi. unde adesea lumea: 
îşi închipuie că o problemă este. rezolvată dacă sa vorbit 
mult de ca. Tot poporul, toată armata, au repelat odată 
cu mine: Tunuri, muniţiuni; mă întreb: acum intrăm în 
jaza realităţii? . | 
| Despre acest lucru, cu personal sunt convins.. Pre- 
şedinlelc consiliului şi .subsecretarul de stat al artilerici și 
muniţiunilor ne-au făcut, în această privinţă, promisiuni 
solemne și ne-au dat garanţii preţioase. | 

Ei au adaptat programele slabilile de „comisiun!ea; 
“senatorială a armatei pentru utilizarea: repede a luturor 
"mijloacelor noastre de luptă şi desvoltarea: lor prin -fa- 
bricaţiuni noui. Chiar de acum s'a început un mare. efort. 

Eră şi “timpul. a DER 
Dar aceste prime rezultate, oricât de încurajatoare 

ar. îi, nu trebuie să ne lase satisfăcuţi. Fiece zi ne arată 
că nevoile sunt încă cu mult mai mari decât ami crezul. 
In fiece zi, efortul inimicului ne impune noui datorii. In 
fiece 7i realitatea trece peste planurile noastre şi ne obligă 
de a lărgi proiectele noastre. E a , 
” De 12 luni de-când ţine. răsboiul,- Germanii, cari 
ne fac faţă pe frontul oceidental, nu: au încetat de a 
lucră.. Mai întâi au consolidat formidabil sistemul lor de 

fortificaţiuni defensive; apoi .au schimbat de. mai multe 

ori şi au adaptat imetodele lor după experiența căpătată
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cu decursul 'evenimentelor; în fine, au reunil noui și pu- 

ternice mijloace de alac. Resursele lor, în. efecliv, sunt 

probabil aproape de limită; dar.ei înlocuiesc oameni prin. 

maşini. . a E It SR 

- “Tranşeele lor, amenajate. cu îngrijire, cimentate şi 

beionale, sunt prevăzule: cu plăci de blindaj, întărite «de 

mai multe ori; aceste adăposturi sunt apărate înainte de 

o rețea de sârmă ghimpată, care de muile ori are o adân- 

cime de 30 m.; aceste sârme, schimbate pe măsură ce 

obuzele noastre. le distrug, au devenit adevărale cabluri 

de ţepi ascuţite:şi formate dintrun metal destul de dens 

şi de tare, pentru a puleă rezistă “afalelor de 75 mn. 

*.. In“tranşeele din linia Î-ia.nu mai lasă decât câțivă. 

soldaţi, santinele însărcinate să sup -avegheze.: mişcările 

noastre. Dar pe flancuri, forlinele. adăposturi cuirasate, 

coridoarele săpate până la 10 m. sub pământ .şi protejate 

prin platoane de grinzi metalice şi drugi groşi de lemn, 

conţin pe adevărații apărători, gata si pună în acţiune 

mitralicrele, aşezate dinainte pentru a: luă de aifiladă pe: 

atacatorii noşirii. Sa | 
Atâta timp cât vom avea tunul de 75 mum., să le 

punem în formaţiuni” suficient de desc, şi atâta limp cât 

vom aveă' să. consumănr obuze la discreţie, chiar; dacă 

ar reuşi. germanii, printr'o concentrare excepțională de 

forţe, să tacă o ruptură întrun punct din frontul nostru, 
barajele. tunurilor de 75 îi vor ţintui la pământ. 
„*  Dar-pentru acest lueru trebuie să. pulem consumă. 

obuze din belşug. Se socoteau odinioară cu sulele; dela 

începutul ostilităţilor se socoteau cu miile, apoi cu zecile 
de mii. Va trebui ca în curând, să le socolim cu sutele: 
de mi: şi cu milioanele,. dacă voim ca Franţa să devie 
nelocuită pentru năvălitori- și să-i conslrângem să plece 
sau să plară. . Si 

Cu .privire la tunuri, zice: | 
„Deşi tunul de 77 german, recunoscul chiar de ci in- 

ferior, nu-:se-mai arată pe câmpul de luplă, loluș, ci ne 
hărluiesc cu lance-bombele, şi ne bombardează la 10. 12 
şi 13 km. cu tunuri mari. 

: -Tranşeele pe care le putem luă, sunt reperate din- 
maine „de ălre această artilerie puternică și abiă se in- 

pup c. din. obuzierele şi tunurile 
ungi. i o 

punct ac vede sau e ceai germanii, „lin acest coace. cre 1 a icul i i-un progres te un an 

“Din coniă, numărul pieselor lor. de orice natură, sa 
. siderabil și muniţiunile pe care le cheltuese sunt
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în îiceare zi mai abundente. Acum «de curând, în Argonne, 
armata Rronprintzului a lansat, asupra unui aceluiaș punct, 
10.004 obuze de diverse calibre într'o singură. zi. ..- 

La această întărire a imijloacelor ordinare, se adaogă 
punerea în acţiune a procedeelor  noui: proiecţiunea li- 
chidele aprinzătoare, degajarea de gaze ucigăloare, în- 
trebuinţarea proicetilelor: incendiatoare şi a obuzelor as- 
tixiante. În. această materie, de asemenea, Germania, dla- 
lorilă nerespectării legilor, are un avans simţitor. Decisă 
să violeze loate angajamentele, ca va călcă în picioare 
toale scrupulele.: La început, ne-a tăcut să ne clălintm 
printr”o lovitură neașteptată, violarea neutralității Belgiei: 
ceri ne-a dat o altă lovitură oprilă, întrebuințând gazele 
astixiante; să nu ne lăsăm a ti surprinși mâine de vreo 
altă imaginaţie infernală!).. : e 

Şi această consumare lrenelică a muniţiunilor are 
a urmare uzarea repede-a tunurilor, făcute peniru a. 
trage numai 2—3000 lovituri. Datorită excelentei. lor . fa- 
bricaţiuni, trag. dublu, fără ca să capele stricăciuni ex- 
cesive, dar totuş este cu nepulință de a rezistă la o a- 
runcare alâla de neaşieplată de proiectile. 

Să fabricăm deci tunuri de 75 penlru a înlocui pic-. 
sele obosite, „pentru a mări numărul bateriilor noastre. 
Nici un program nu este destul de larg, nici chiar acela 
pe care comisiunea senatorială a armatei, după propu- 
nerca imca, a tăcut să fie adoptat de călre guvern şi. 
are păreă aluncia supraomenesc. -: - 
Dar aceasta: nu este lotul. Faimoasa noastră artilerie 

de câmp nu poate face față la toate. Trebuie să, ne: în- 
mulţim, într'o mare proporție, instrumenlele noasire de 
tranșee, al căror rol este cât se poale de imporlani. Pu- 
lând lansă la distanţe variind: dela 100—30U m. sau la, 
15.000 m., după motelul fiecăruia, bombe încărcate. cu 
greutate considerabilă de explosibile, aceste tunuri de in- 
fanterie au o elicacilale remarcabilă pentru atacul lran- 
şcelor, distrugerea rețelelor -de sârmă şi adăposturilor 
permanente. "Trebuie să fim recunoscători generalului Du- 
mezil că a imaginat şi pus la punet, întrun limp retativ 
scurt, aceste folositoare instrumente ide luptă.. Dar ar lrebui: 
să 'se mărească considerabil numărul lor şi să le apro- 
vizionăm mai ales aşă fel ca să se poală aruncă; zilnic 

1) Dăm aci o telegramă din ziare pentru a se vedea că nu este 
esclusă vre-o născocire groasnică germană. - - 
- Roma 9. — Ziaral „yd“ din Amsterdam confirmă ştirea că Ja Essen 

în stabilimentele Krupp în unele compartimente speciale s'ar fabrica o 

maşină monstră, destinată a asvârli lichide fierbinţi la mari distanţe.
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suic și sule de lone de explosibil asupra lranşeelor nă-. 
ălitorului.. CâL priveşte artileria grea, la care avenr cele 
mai mari lipse, încă dela începutul răsboiului, trebuie să-i 
mărim încă cu mult “puterea, dacă voim ca într'o bună 
zi să deslănţuim o ofensivă de masse capabilă să ajungă 
la mari rezultate taclice. Aclualmenle, intensitatea focului 
este alâta de mare, încât. nu se poale trimite infanteria 
asupra unei -poziţiuni organizate. defensiv decât după ce 
Su, distrus, prin lovituri de tun şi mai ales de lunuri 
mari, torliticaţiile, blindajele şi mai ales maşinile de răs- 
boiu ale inimicului. Am pus în serviciu, pe frontul nos- 
tru, măreţul lun modern de 105, fratele mai :mare al 
tunului de 75; ne va lrebui însă tot mai mare. Dar noi 
mai utilizăm de.asemenea piese. excelenie, deşi vechi, din 
care avem rezerve importante. Inmulţim cu ele, din. îc- 
ricire,- bateriile de pe front; să înlreim şi să împălrim . 

fabricarea obuzelor. pentru aceste piese mari. Nu vom_ 
face niciodată destul”. , | . | 

:) Luptele de tranşee și imobilitatea frontului permise 
Franţei, între altele, pregălirea baleriilor grele de cari 
aveă o absolută: nevoie. Ea a adus pe front întreaga ar- 
tilerie grea, veche, din depozitele sale, precum și aceca 
dela toate cetăţile marilime, cari azi nu-i folosesc la nimic. 

Perioardele de neliniște, pline de nesiguranţă, au trecut. 
De o bucală de vreme, victoria definitivă germană 'esie 
scoasă din discuţie.  Pregălirea. germană a ajuns la: maxi 
mum. Dejă se încearcă fabricarea de ţevi de lemn lare 
pentru bombe. Şrapnelele sunl încărcate cu sticlă, în loc 
de gloanţe de plumb. Se experimentează, se probează, se 
încearcă. Știința germană a mers până la surogale şi 'poale 
întrebuinţarea gazelor. astixiante .nu este “mijlocul cel din 
urmă cu care vor încercă să luple. 
„Pregătirea, însă, a: aliaţilor este în plină desvoltare. 

E târzie, dar nu are limită. Iniţiativa începe să fugă din 
mâinile germanilor. | . 
Ă Ofensiva irezistibilă o vor începe aliaţii, când vor fi 
in măsură să verse.o jumălale de milion de proiectile 
pe zi, în mediu, și vor fi în stare să omenţină pentru 
multe zile. Aceasta înseamnă că în anumite. zile ci vor 
trebui sa arunce asupra dușmanului. două sau lrei milioane 
de proiectile de arlileric. Victoria va apăreă - ca sigură 
din momentul în care aceste ţifre fantaslice vor eşi din 
nimbul tcorici penlru a deveni "bazele unui program 
praclic. | 

Nu va [i suficientă numai canonada iradiţională care 
sfarămă treptat, care bale zi cu zi poziţiunile inimice, căci
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noaptea se poale ridică lot ceeace se disiruge ziua. Bon- 
bardarea trebuie să lie aşă de intensă-şi aşă de repede, 
încâl să încurci lolul şi să nu permiţi. dușmanului să 
iasă din reiugiile sale 'adânci, unde asaltul va merge ime-- 
dial să-i ijă ca prizonieri. Trebuie furtuna și uraganul 
proicelilelor care sfarămă, . culremură şi preface: lotul în 
prat şi pulbere. Victoria sigură şi completă se pregăleşte 

“prin lier. Este nevoie de arme cari. să asvârle zeci şi mii 
de kilograme de- explosibile şi cari să aibă mobilitatea . ne- 
cosară acţiunilor de câmp. Arsenalele pregătesc cu tebri- 
Jitate baterii grele; calibrele de 120, 155 rămân nişte mici 
guri de foc faţă 'de câlibrele de 220,'270, '280, '320, '360, cari 
se pregătesc acuma. 

Acuma se 'socolesc că fabricile dău cam două baterii 
zilnice și .se speră că în curând să poală produce până 
la patru baterii în fiecare zi.. 

, Astăzi arsenalele din Franţa prezintă : un spectacol 
măreț. Se lucrează la proiectile. în toate oraşele țării. In 
şanlicrele dela Havre, Harfleur, Bourges, în imensele 
uzine Creusol, peste loi, fabricarea îă proporții gigantice. 

Dino vizită făculă în centrele principale unde se 
construiesc proiectile de artilerie, ca în Bourges şi Creusot, 
irecule sub controlul guver nului, am adus cu mine o im. 
presie adâncă, puternică, plină de un .miros grozav de 
răsboiu. Lucrul acolo are aspectul unei lupte uriaşe. In 
mijlocul vaporilor, aburului, şi gălăgici  esle o agitaţie sa- 
lanică în jurul masselor incandescente de metale. In tă- 
cerea şi precauţiunea, cari înconjură manipulările de a- 
amestecuri explosibile se simte prezenţa maiestoasă şi gro- 
zavă a primejdici. . 

Marele arsenale au devenit adevărate oraşe, cu sta- 
ţiunile lor de căi ferate, cu lramvaele lor, cari străbat 
străzile făcute anume pentru serviciile -arsenalelor. 

In arsenalele arlileriei, cari conslruiese lunuri şi în 
atelierele de piroltechnie, cari prepară muniţiuni, lucrează 
toți meșteri şi toate ştiinţele. Aici se lucrează lemnul, pie: 
lea, piatra, se ridică noui edificii, se construiesc -maşini 
noui, pentru proiectile şi arme, se instalează moloare elec- 
irice, se construiesc vehicule, se construiesc case, se lac 
hamuri şi se prepară lacuri. Aproape 100.000 luer ători, 
numai la Bourges, înlreţin ziua şi noaptea o aclivilate ne- 
întreruptă . în jurul mişcării, ameţitoare a unui popor de 

mașini. 

Fări âmăturile căzute. în timpul lucrului, aschiile sub- 
iri de oţel cari sboară “dela strunguri, foijele „de alamă 
«cari cad, sunt atâta de multe, încât “adunate în curţi pen-
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ru a fi transportate la topitoric, fornicază grămezi enorme; 

a fânul pe “arie, un fân scânteielor, masse. de aur şi 

de argint din ţările fermecale, Astăzi aceste arsenale pre- 

zintă un "tablou nemai văzut până acum”. 

” RUSIA 

, Cum se ştie, una din cauzele marei retrageri „a ar- 

matelor ruse, a fost lipsa de muniţiuni. Nu lipsa generală 

de muniţiuni, dar o inferioritate: vădită în muniţiuni şi 

materiale; faţă de risipa fantastică de muniţiuni şi fa- 

langele enorme de: material, întrebuințate de germani. . 

“Unele comunicate primile din Rusia, în cursul lu- 

nilor Mai şi Iunie, precum şi. discursurile din Dumă şi, 

în special, discursul Ministrului de răsboiu, 'au conlirmat 
„această lipsă. ii A 
“Intre măsurile luate, sunt constituirea unui Minister: 
al: muniţiunilor, organizat aproximaliv, ca în Anglia. Te- 

legramele din Petrograd anunţă urmăloarele: 
„Recenla rezoluțiune a corigreselor industriale a lost 

semnalul mobilizării tuturor forțelor productive pentru 
trebuinţele răsboiului. În toată țara acesL semnal -a găsit 
ccou şi Sau şi concentrat împrejurul guvernului organi- 
zaţiunile cele mai importante pentru: munca combiniită cu 
a guvernului, spre a preface Rusia întrun enorm arsenal 
capabil de a satisface loale nevoile armatelor active. Con- 
gresul alianțelor oraşelor şi semstvourilor, care sa ținut 
la Moscova, a probat din nou că Rusia face un răsboiu 
naţional, că toate silințele se unesc spre a zdrobi pe. 
inimic, care crede că va scăpă prin puterea. mililară acu- 
mulală și prin modurile lui de a lace răsboiul contrariu 
dreptului ginţilor. şi legilor umane. La congresul alianţei 
semslvourilor sa dovedit că nu loale resursele Rusici au 
lost puse în serviciul armatei, că loale organizațiunile in- 
teresale se unesc spre a preface Rusia înlr'o -ţară dc 
enormă pulere militară, care îi va asigură victoria finală. 
Cele două congrese ale 'oraşelor și zemstvourilor au ex- 
primat lermă încredere că succesele provizorii ale inimi- 
cului au semnalat poporului rus nevoia de a se pune pe 
lucru, pentru ca, în unire cu aliaţii, să scape. lumea de 
militarismul german”. i 

In urma acestor congrese sau luat toate măsurile: 
ca actualele fabrici de muniţiuni și maleriale să dea ma- 
ximum de produs şi ca alte sute de fabrici industriale 
să amenajeze măsurile pentru fabricarca de muniţiuni, 
dându-li-se mijloace financiare, lucrători şi materii prime.
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Afară” de aceasta, Rusia. a contractat. furnizarea ile 

mari cantităţi de muniţiuni în Statele-Unile şi în Japonia, 

pe lângă cele ce i se vor trimile din Franţa şi Anglia. 

„Le. Temps”, primeşte ştirea din Tokio că. ministrul. 

de răsboiu a holăril de.a'atectă 1.200 de uzine cu un. 

personal de 100.000 de: oameni, pentru, a tabrică mu- 

niții Rusiei. Guvernul japonez a creal o nouă fabrică 

de puşti tot peuitru a satislăce comandele ruseşti, 

Se zice că primul transport de muniţiuni din Statele- 

Unite a fost de 100 de vagoane şi că fabricile americane 
sau obligat a dă săplămânal câte 200 vagoane. 

in timpul verii şi poate până în Septembrie, va puleă 

să primească aceste muniţiuni prin portul Arhangel şi 

prin Wladiwostok; însă, după înghețarea . oceanului, de- 

sigur că nu va putea aduce muniţiuni decât prin Wla-” 

diwostok, dacă nu se va deschide. până atunci calea Dar- 

daneletor. ” | i - | 

Pericolul a-reînsulleţil energia naţiunci ruse. Toți sau 

înţeles asupra acestei probleme de salvare publică. 

„Revue de Paris”, descrie întrun recent articol :„Mo- 
bilizarea civilă în Rusia”, storțările acestui stat pentru. 
aprovizionare cu material de răsboiu. 

Sau organizat în loale regiunile industriale, comilele: 

locale însărcinate: | 
să facă tablouri de întreprinderile cari ar pulea fi. 

ulilizale pentru” producerea munițiilor; ” 
_să elaboreze un plan de lucru pentru fiecare înlre- 

prindere, să determine necesităţile fiecărei uzine şi la- 

brici de materii.prime, în combustibil, mijloace de lrans- 

pori şi personal; A E e 
să coordoneze lucrul uzinelor. şi fabricilor din fiecare 

regiune. | ÎN 

S'a mai dispus să se organizeze la Pelrograd un co- 

milet militar-industrial central, ca să coordoneze lucrul 

comitetelor regionale, şi să facă .o colaborare strânsă cu 
guvernul. - | Să 

- Congresul semstvo-urilor şi al Uniunei oraşelor, în- 

lrunit la Moscova, a ilelegal comitetele de control al Ta- 

bricărei muniţiunilor în uzinele şi oraşele sau stalele nc- 

cuprinse încă în mobilizarea industrială. | - 

Sau formal şi comitele regionăle în Tambov, Vororije, 

Vialka, Ecaterin6dov, Pern, "Novotcherkank, Kremenciug, 
Samara, Kaloka, Tiilis, Taganrog. 

Sa: hotărit de asemenea utilizarea meseriașilor .să- 

teni, faimoşii. kustari, cari fabrică obiecte de lemn, pilo- 

reşii.: i 7 i
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Li sau dal modele de trăsuri mici, hainc,.elecle de 

-cchipament, etc., ca fiecare să ştie ce, poate face pentru 

irebuinţele armatei. SI 
Dar sforțarea naţiunei ruse nu se oprește numai la 

aceste manitestaţii de ansamblu. | 
La reuniunea comilelului Bursei, sau subscris peste 

zece milioane de ruble, pentru „construirea imediată a 
două imari :uzini de muniţiuni. E se 

in şease săptămâni aceste uzini vor îi clădile şi gala 
să luncţioneze. | a 

- Marii. comercianţi şi industriaşi din Nijni-Novgorod 
au deschis şi ei o listă pentru. fabricarea muniţiunilor. 

: :S'au subscris 50 niii ruble de soc. de navigaţie Volga, 
'75.000 de socielăţile Bukirov, "15.000 de soc. Bougrov, elc. 

Socielatea industriilor textile din regiunea Petrograd 
şi Ivanova-Vosnesensk a holăril să consiruiască în grabă 
o allă uzină metalurgică pentru muniții, în afară de uzinele 
puse dejă la dispoziţia comiletului militar central. 

In stârşit, destileriile Statului, ajunse inutile în urma 
interzicerii alcoolului, vor fi de aci înainte amenajale pen- 
tru fabricarea muniţiunilor. 

ITALIA 

A înfiinţat un comitet suprem pentru muniţiuni şi un 
subsecretarial de Stat al muniţiunilor, numind în acest post - 
pe Generalul Dal! Olio, fost 'director al armamentului în 
Ministerul de răsboiu. Asupra acestui: fapt, ială ce spune 
„Giornulle d'lialie”: 

„Crearea acestei instiluţiuni este de lăudat pentru 
faplul că deși -mai există încă o sumă de muniții mai 
mult decât suficientă, el se şi îngrijește — pe baza cex- 
periențelor făcute pe celelalte fronturi — Să facă faţă 
necesităţilor viiloare. Trebuie, zice acest ziar, să se îm- 
parti munca, a se cliberă comandantul suprem de înaltele 
lui preocupări şi: de a-l lăsă 'responsabil numai de Opc- 
rațiile militare”. 

Relativ la producţiune, citim în „Le Journal”: 
„Italia posedă un total de 76 fabrici mari. | 
In perioada de aclivilate forţată, aceste fabrici pot. 

produce 1:300:006 tone de oţel pe: an. 
Dat liindeă sub arme este un contingent de 2.000.000 

oameni, e între producția naţională de oţel şi numărul 
combatanţilor un raport. numerie de 0.65, care e puţin 
superior celui al Rusiei, în momentul intitărei în campanie.
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Prin. urmare: 60.000 proiectile pe. zi, cu o greulule: 
mijlocie de 25 kgr. sau 1.500 tone, nu eo cilră exa- 
gerală. 

Consumaţiunea zilnică -ă proiectilelor e, însă, «de: 
100.000, asttel că această problemă a început să intereseze. 
mult suvernul ilalian”. 

Ziarele. italiene vorbesc ae diferite decrete. și măsuri 
luate de guvern pentru asigurarea muniţiunilor şi ma 
tcrialelor necesare. 

TURCIA 

A fost întreţinută de către Germania cu muniţiunile 

şi materialul necesar. Fabricaţiuni interne: nu are; însă, îir 
ultimul timp, închizându-se căile «de transportul muniției. 
se zice că Turcia a putul organiză unele "din fabricile 
sale pentru a fabrică muniţiuni. 3 Negreșit că se va îi putut 
face aceasta, dacă Germania va fi” avul posibililalea să. 
trimită maşinile şi aparatele necesare. De altfel, zvonul 
de prin ziare că în momentul de faţă fabrică Turcia. 
3.000 proiectile zilnic, nu pare întemeiat, deşi celim în 
oficiosul otoman „Tanin”, urmăloarea comunicare: | 

„Fabrica germană Krupp a «leschis o sucursală la. 
Constantinopole, care va efeciuă lot materialul de răsboiu 
necesar armatei olomane pentru viilor. | 

„După „Tanin”, această sucursală, în -care lucrează 
zi şi "noapte 1.000 ae nucrători i,.a şi începul să funcţioneze: 
încă de acum câteva zile. 

„Lanin” îşi încheie arătările sale, cu adăugarea că, 
dc acum. înainte, Turcia nu va mai aveă nevoie de muni- 
țiuni. așă că speranţele multiplei. înţelegeri, că ca vali. 
nevoită să încheie pace separată, din cauza lipsei de ma- 
(ciial “de răsboiu rulant, sau spulberat definitiv. . : 

Dacă ar îi aşă, ziarele nu ar înregistră. zilnic Stă 
ruinţa ce depune Germania pentru a se lăsă lrecerea mu- 
nițiunilor prin România, susținând că convenţiunile- dela 
Haga nu se opun la aceasta, “deşi, în ceeace priveşte Sta- 
tele-Unite, sa:zis de către ziarele germane, că ncutralitalea 
ci nu este. păzită, întrucât furnizează muniţiuni unor puteri 
din multipla înţelegere. 

2 Gaze asfixiante şi explozibile. 

Gazele asfixianle au tosL întrebuințate, penlru prima 
oară, în bătălia a doua dela Ypres, (la: „Langemurck), V



- 3f6 - 
  

când a “costal vieaţa - mai multor soldaţi francezi şi en- 

glezi!). 
Germanii spun că nu au călcal legile dreptului in- 

ternaţional!) prin: întrebuinţarea de gaze astixiante, de 

oarece şi irancezii au: întrebuințat. mai înainte bombe de 

mână eu lichide ce produceau lăcrămare şi iritaţia ochilor. 

informaţiile relative la întrebuinţarea s gazelor. aslixianle 

la Ypres, ziceau: | 
„Germanii instalase înainlea wanşeelor țevi din. care; 

oşeau nori de vapori galbeni-verzui, împinși de un vânt - 

favorabil spre atiaţi*). 
Soldaţii au simţit înţepăluri la ochi, nas, în gât și 

âncepură să tușească neîncetat. Bolnavii simțeau o arsură 

pe picpl: Lusea devencă grozavă, scuipând, chiar sângc, 

apoi ameţeală ȘI o oboseală, are! pe' mulţi i-a împiedicat 

să se mai poat relrage, iar mulţi au muril, vi ărsând 

sânge.. 
Din cei cari, cu anevoic, abătuţi, s sau putut târi în- 

apoi, cea mai mare parle (80%) Sau vindecat repede, 

alții au “avut hronşite generalizate; broneho-pneumonii şi 

chiar . cangrenă pulmonară, care n unii le-a fost fatală. 

“ Aulopsia a arălal: o intoxicare produsă de gaze. iri- 

lante, congestii căilor respiratorii, degenerescenţa fica- 

ului, splinci şi rinichilor. 
So'daţii germani, spre a sc apă ră, întrebuinţau un 

del de măști în forma râtului de porc. 

% 
+. x» 

ială raportul oficial al comisiunei de anchelă, adresat 
ministrului de justiţie belgian: 

„La 22 Aprilie! 1915, germanii au - preparat atacul 
sectorului Sicenslracte-Langemarck, întrebuințând gaze as- 

2 T . . tixiante. Nori de gaz au fost lansați şi sau abătul pesle 
tranşeele ocupate de trupele aliate. Gazele formau la ve- 

„dere. un nor jos de culoare verzuie-închisă, slăbind : și 
trecând în galben mai în.sus. Acest nor putea să aibă 
o înălţime de o sută de metri. Aceste gaze păreau să fie 
de mai m per elor, vapori de formol, vapori nilroși, 
anhidridă sulfuroasă şi gaze încă nedeter i gi cdetermi an nice i inalte. până 

Pentru a le goni spre aliaţi, . aţi, germanii au într i 
mijloacele urm: ăloare: irebuinţat 

a) jocuri aprinse înainteă Lranşeelor. -Gazele ce se 

, 1) Guvernul american a interzis” fabricar 
-de. bombe cu asemenea gaze. 

rea. de gaze asfixiante sau 

2) Vezi descrierea bătălielor dela Ypres. .
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degajează - sunt împinse de vânt în direc jia poziţiilor -ini-.. 

mice; 
bd) damigene sv îriile în tranșee, fie cu mâna, fie cu 

alie mijloaces | 
/ Luburi cari degaiuu gaze; 

d) obuze conţinând g guze usfixiante. . 
Gazele înlrebuinţale se simi, până la 3 im, 

| După un minut sau un'minul: şi! jumătate, oumenii 

au vărsături şi scuipă: sânge. Ochii .şi mucoasele sunt 

irilale. Oamenii sunt. cuprinși. ca de.un îel de năuecali, 

are ţine 3—4 ceasuri. Germanii se preparau de mu, Ls 

întrebuinţeze acâst procedeu barbar de. luplă, opril de 

legile. făsboiului. La 30 Martie, un. prizonier german, a- 

părținândl corpului al 15-le: de -armală declară 
—. T%&xistă pe: lol frontul dela Zillebeke o aprovi- 

zionare de damigene de.i m. 10 înâlte, „aşezale în adă- 
posturi blindate. Aceste damigene coriţin gaze astixianle; 

ele mau tost încă tolosite. Pionierii au priniit insir ucțiile 

necesare. Se apleacă damigendle “spre inimic. Presiunea 
internă goneşie gazele înainte. Trebuie un vânt favorabil. 
Operatorul are un aparat speci ial pe cap. Toţi oamenii 
au o mască de slolă pe nări. 
“La 15 Aprilie, un prizoriier 'din corpul al 16-lea, con: 
firmă aceste inlormuţiuni: 

— Damigenele cu gaz se găsesc pe tot frontul. 'cor- 
pului al 16-lea de armată, 

E câte o baterie ile 20 tuburi la ficare 410 meri”, 
Mai târziu sa stabilit că gazele întrebuințate de ger- 

mani se prezintă sub: torma unor nori mici 'de o lungime 
până la 2 metri, care se târăse pe pământ.:Acești nori 
au un coloril verzui sau roşialic. Din aceste dale sa. 
putut. deduce că nefiind nici oxid de carbon, de oarece 
e mai ușor ca acrul, nici 'anhidridă,. de oarece este “in- 
-coloră, nici hidrogenul sulfuros, 46 oarece . mirosul 'a- 
-cestiiia nu sa simţit, nici acidul prusic, de oarece ese 
periculos la întrebuințat, a trebuit să fie clorul,. care este 
verzui şi mai greu ca acrul, bromul sau hipoazotiltil, , 
care au „culoarea brună-roşialică şi Sunt mai- grele ca 
aerul. 

| Gaze! e acestea, având un miros iritant acul, sa:sta- 
bilit mai sigur că se întrebuințează pentru producerea 
lor bromul şi clorul, fiind în Germania în mari can- 
tităţi. 

Aliaţii au luat imediat măsuri, perilru apărare, “îns 
trebuinţi ând măști pentru ochi şi tampoane- comprese pen- 
tru gură şi nas, udate într'o soluțiune glicerinată și îm- 
bibală cu ale: alini causlici şi amoniac. Măştile apără :câz
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malul respirator, de. oarece pericohil cel mii mare “al a- 
cestor gaze este pentru respiraţie, putând produce moarică 
imedială sau pneumonii toxice dureroase şi. cu. urmări 
mortale. Totuş, trebuie să se ştie că aceste gaze alacă 

şi mucoasa ochiului, producând usturime,. lăcrămare, con- 
junelivile foarte acule şi chiar pierderea vedersi, de aceea 
sc întrebuințează masca. sau ochelarii. 

“Cum, în aer liber, pericolul gazelor astisiante esle 
de scurtă durată şi cum “aceste gaze pol fi răspândite. 
prin curente, sau făcut diterite incer cări pentru răspâu- 
direa .lor. - 

Pentru: producerea de curent artificial se propune 
“aprinderea «e. focuri,. peste „care se aruncă gaz sau ma- 
terii intlamabile, pentru a agită aerul. . 

In Anglia - s'a: propus ventilatoare de mână pentru 
distribuit“ în tranșee. Sa propus şi slropiloare cari să 
lanseze în aer soluţie concentrată “de hiposuliit. ! 

Cu privire la măşti şi ochelari, dăm urmâto: arele re- 
laţiuni: - 

Măştile trebuie să se adopleze bine feţii dela bărbie 
şi- până la nas, pentru. ce gazul să nu poală pătrunde 
prin golurile lăsate. o Să : 

Greutatea chestiunei consistă în a „masina 0. nască 

Loxici, închişi astral ca să nu fie în contact “cu. viclca Şi, 
în acelaș timp, ca mascu să se adopleze perieci pe faţă. 

Cum chestiunea lrebuic privită din punctul de vedere 
al costului, ușurinţei măștii, uşurinţei de întrebuințare, ele. 
a trebuiL'să .se renunţe, în armata italiană, :la principiul: 
recipientului, adoplându-se o mască destul de simplă. 

Din studiile intreprinse în Italia sa ajuns la două 
categorii de măști: acele în cari se întrebuinițează. săruri 
în; prai şi măşti conţinând soluţiile aceloraş săruri. 

Ambele . categorii -au 'acecaş: „ulilitate.. Condiţiunile. e- 
senţiale ale unei măşti sunt: 

1. Să împiedice cât mai puţin „Irecerea : „curentului 
„de aer; : 

2. Ca din acţiunea gazelor asfixiante asupra măşti; 
să nu se formeze substanţe periculoase sau iritante pentru: 
piele. Aşă sunt periculoase 'sărurile causlice,; mai, ales. 
carbonatul de poiasiu, hipocloritete și hipobromatele. 

Aceste două ultime săruri se formează mai îles în 
măştile îmbibate cu soluţii din cauza irecerei clorului şi 
al“ bromului. Vapoare: „apoasă, destul de abundentă. în 
aerul expirat, măreşte şi mai mult: pericolul îri- acest câz: 

„> Experiențele făcute de Dr. Piero. Giacosa, la Turin, 
şi acele de către Dr. 'Morselii, la Milan, cu un amestec
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de carbonat şi hiposulfit de sodă, uscale și: pulverizale 
în părţi egale şi întinse pe o grosime de: 1 cm., între, 
două straturi de: bumbac, au demonstrat că aerul rece. 
cu cea mai mare înlesnire, şi că această „Srosime -esla, . 
sulicientă peniru a opri gazele toxice, fără. ca prin ab-. 
sorbțiunea lor să se topcască, | 

Din câtevă publicaţiuni franceze, “pare că acest sistem. 
ar li dat bune rezultate în răsboiul aclual. 

O diafragmă formată din aceste: săruri, pusă în. bum- 
bac şi aplicată oriliciului “unui lub prin care trece un 
curent de aer îmbibat de o mare cânlitale de vapori «le 
clor şi de brom, absolut inrespirabil și colorați (conţine: 
de 500 ori doza. mor tală), şi care chiar .la oarecare dis- 
lanță evită ochii, opreşte lotuş şi cu tolul trecerea ga- 
zelor loxice; mai mult. încă; în partea: cealaltă a dia-. 
tragmci, aşezându-s e reaclivi foarte senzibili, cari indică 
chir cele mai mici doze de clor sau brom, s "a constulal 
lipsa totală a acestor 'două gaze. Aerul eşit eră inodor, 
periect respirabil şi protecţiunea diatragmei Sa arătat 

„clicace cel puţin pentru o. jumătate 'de oră 
In ceeace priveşte ochelarii de aulomobilist, aceștia 

prolejcază ochii, însă, rămâne fără protecţiune piele: 
capului. - | - 

Pentru aceste molive, Dr. Giacosa consiliază între- 
buinarea unei sculii, care să acopere tol cupul până la 
gât, unde sar puleă legă cu o subărbie, sau să se strângă 
sub gulerul tunicii şi sub-icravală, ridicându- -se, in acelaş 
timp, gulerul tunicei. Sculia ar puleă ti confecționată. chiar” 
de o stofă foarte uşoară, dar deasă, asigurând, în modul 
acesta, o protecţie sulicienlă în contr: gazelor. Ea ar 
trebui să aibă la înălţimea ochilor o deseliidere transver- 

- sală, închisă de o placă de mică sau de celuloid, care 
ar permite vederea. liberă, o. a dona deschidere în dreptul 
gurei ar fi aslupată de un tampon de vală îmbibal de 

„soluția de: săruri, sau de săruri pulverizate. | 
S'ar mai puteă ca această deschidere, în dreptul ! 

gurei, a scufiei, să [ie lăsată liberă, fiind căptușită mar- 
ginca deschiderei cu bumbac. Scutia sar aplică, în acest 
caz, pentru masca dejă aplicată peste gură şi nas, sol- 
dalul apăsând numai cu mâna pe marginea deschiderei 
sculici, ca să o aplice bine pe mască. 

“Intrebuințarea sculiei are un mare avanlaj, căci  eco- 
nomiseşte ochelarii, apără ochii mai bine şi poate [i uzală. 

„de miopi, cărora le-ar îi greu să aplice o a doua pe- 
reche de ochelari, peste aceia pe care-i poartă. . - 

- Scufia protejează, de asemenea, .loL: capul și 'se în- 
chide în mod ermetic mai cu- înlesnire.. 

24
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Fabricată dinb'un' ţesut ușor şi ciaslic, este uşoară, 

costă puţin, şi se poale pune şi scoale cu uşurinţă. Din 

relaţiile engleze, rezultă că soldaţii germani, cari se pre- 

“cipită în tranșee, imediat după ce le-au umplut :cu gaze 

astixianle, sunt prevăzuţi cu măști respiratorii. Probabil 

că Germania a fabricat aparate de forma măştilor de 

pompier sau de scatandru;-care oferă o protecție sigură 
şi de durată lungă. E : 

Iu ceeace priveşte scutia' de adoplat, Dr. Rouchard 
propune: pe cea din desenul alăturat, îl căror dispozitiv 
pare a îi foarte ingenios. Aparituil respiralor, prin care 
îrebuie să treacă aerul, se compune din o parle fixă la 
care se adoplează „respiratorul” propriu zis. Respiralorul 
conţine compresele încărcate de hiposulfil şi cari lrebuiesc 
udate în. momentul ivirei gazelor. Acest dispoziliv poale. 
ii scos cu cea mai anare uşurinţă, astfel că soldatul poate 
respiră în libertate după risipirea gazelor: 

    

  

Măştile scufii propuse de'Dr. Rouchard : 

Conţinutul chimic. al dispozitivului poate fi 'schimbat 
cu ușurință; avându-se alte comprese încărcate cu hipo- 
sulfii, la. dispoziţia soldatului. Ma 

Această sculie are avantajul că se poate întrebuință 
în contra miazmelor ocazionale, sau în contra exalaţiu- 

_„nilor- de cadavre; în acest caz, se vor înlocui: compresele 
de hiposulfit cu o substanță desinfectantă oarecare.
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Apoi țesutul scufiei —. impermiabil — poale rezistă 
acțiunei  corosive a acidului sulfuric: şi deci stropirei cu 
“vitriol. e 

Cu privire la tipul de mască italiană, se constată, 
că nu în. toldeauna poate să 'adereze bine tejei şi este 
„de ajuns o contracţiune a feţei (strănul, căscat, etc.) ca 

să nu mai adereze, mai ales pe laturile nasului, putând 
-asiiel ca -gazul să se infiltreze prin aceste părţi. 

Bombe cu gaze înăbuşitoare.— Ziarul „Berliner  BOr- 

zenzeilung”, din 12 Iunie 1915, spune că Francezii şi En- 
glezii ar ti întrebuințat înaintea germanilor bombe. de 

mână şi cartuşe, care conţineau gaze. otrăvitoare. Sus nu- 

„mitul ziar dă ca dovezi 'despre aceasta faptul, că minis- 
cerul de răsboiu “francez ar fi publicat. niște instrucțiuni 
în privinţa întrebuinţării acestor fel de munițiuni, precum 

“şi obserraţiuni asupra cartuşelor: cu. gaze. înăbușitoare. 
Cartuşele acestea, fabricate în atelierul central, conţin . 

am lichid, care după explozie se împrăștie. în formă de 

-aburi şi irită ochii, nasul şi gâtul. Mijloacele pentru răs- 

pândirea gazelor înăbuşitoare sunt două: sau prin: gra- 

nate :de mână sau prin cartuşe. | n 

i. Granalele au forma unci mingi, diametrul lor este 
«de 0.00 m. lunginica, 0.12 cm., iar greutatea 400 grame, 

"Ele se întrebuinţează numai la distânţe mici. Pe ele 

sunt lipite directive pentru întrebuinţarea lor. Aprinderea 

se face cu ajutorul unei materii explozibile, şi imediat 

după aprindere bomba trebuie aruncată. Explozia se pro- 

„duce la 7 secunde după aprindere. Un capac mic de cu- 

pru şi un dop, asidură materia explozibilă spre a nu, se 

descompune. . .: RE 
Scopul granatelor de mână':este; de -a' face'inelicace 

rezistența dușmanului, acolo unde ele explodează. Efectul 

lor este micșorat când bate vântul. ” 

..
 

2. Cartuşele au o formă cilindrică. Diametrul lor este . 

„de 28 m.m., înălțimea este de 0,10 'm., greutatea 200 gr.; 

se pot întrebuință “dela o distanță mai.inare ca granatele 
«le mână. Sub un- unghiu de tragere de 250, ele ajung 

la distanța de 230 m. Ele sunt prevăzute cu aprindere 
centrală, şi se aruncă cu aceeaş armă cu care se aruncă 

și cartuşele luminoase. (Pulberea aprinde: capsula din in- 

“teriorul carlușului şi 5 secunde după părăsirea ţevei, sc 

aprinde şi pulberea din fcartuş, care face luminația). 

Cartuşele acestea servesc pentru 'acelaș scop, Ca ȘI 

granatele de mână, dar conţinând numai o mică cantitate 

-de lichid, ele trebuiesc întrebuințate în massă și deodată.
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"a măsuri de:precauţiune la atacul poziţiunilor, unile: 

_gazurile înăbuşitoare sunt răspândite, se prescriu .urmă- 

“toarele: | Ă , 
| Gazurile acestea, produse după -explozia cartușului,. 

iu au efect mortal asupra omului atunci când ele sunt în. 

cantilate mai mică. Elcctul gazelor e lrecător, durabili- 
talea electului depinde de starea atmosterică; de accen sc:. 
recomandă a atacă lranşeele în.:care se găsesc răspândile 
astlel de gaze, înainte ca cle să se risipească. Trupele. 
are atacă trebuie să lie prevăzule cu ochelari apărălori 

şi oamenii lămuriţi, că usturălura în. nas-şi gât, cauzală 
de gazele înăbuşitoare, este “trecătoare. 

Proicclilele sunt încărcate cu două feluri de lichide. 
otrăviloâre. Ele sunt la fel -construile ca şi șruapnelul,. 
diferă, însă, de acesta prin aceca că explozia se determină 
prin două teluri de lichide, care se combin în interiorul 
proiectilului. Spărlurile proiectilului, cari ajung în alin-- 
gere cu lichidul acesta, se înveninează, rana ce o produc: 
omului se infectează, cauzând moartea în decurs de -i ore, 

„dacă nu i se dă ajutoare imediate. In- asemenea cazuri, 
rana trebuie imediat arsă, dacă ea se află pe corp sau 
la cap; iar dacă se găsește pe mâini suu pe picioare, 
aceste membre trebuiesc ampulale. a | 

Printre benzile de carluşc, luale dela milralierele aus-: 
triace de 'călre ruși, sau găsit. 'unele cu gloanţe exiplo-- 

„zibile, a a ) a 
„___Acesl cartuş se deosebeşte de cel obişnuil printr'un: 
brâu negru, tras dela mijlocul tubului, şi prin aceea că. 
ârtul glonţului este tăiat. - | 
___ “După înfăţişarea exterioară, carlușul cu glonţ explo-- 

sibil se deosibește: de cel obişnuit numai printr'un brâu 
negru, circonferenţial la mijlocul tubului şi prin uceea că. 
vârtul glonţului este tăiat. Când clătinăm acest carluş,. 
în afară de obișnuilul zgomot al pulberei în interiorul 

„lubului, se mai aude şi lovilura „unui corp”, care imită 
zgomolul și sunelul produs de un corp solid, care isbeşte: 
pereții unui pahar de melhiorită. In.dorinţa de:a: ajunge 
cel puţin aproximativ, la, încărcătura -glonţului obisnuil. 
conslructorul s'a silit să deă acestui glonţ lungimea de 5. 
„calibre (40 m.m), pe când la glonțul obişnuit această. 

„„ lungime este egală numai cu -4 calibre (32 m.m.).



DUPĂ UN AN, DE RĂSBOIU 

"CUM TREBUESC JUDECATE OPERAŢIILE ŞI SITUAŢIILE ACTUALE 
PE FRONTURILE OCCIDENTAL ŞI ORIENTAL 

  

I. Frontul occidental.: 

Germania proclamând „sare a * pericolului de. răs- 
Doiu”, Kriegsgefahrzustand, Franţa a începui, din seara 
de 31 Iulie 1914, transporturile trupelor “le acoperire 
şi de paza frontierei. La 1 :August sau atişal anunţurile 
pentru mobilizarea generală. Pe când. armata. franceză 
aşteplă inimicul din direcţia estică, el apare dinspre Nord. 
Aproape un milion şi jumătate de armată, germană, cu 
peste 5000 de tunuri, intră în Belgia, şi în mai puţin 
„de zece zile, adică numai timpul necesar penliu a o Slră- 
bate, cuceresc "mai mult de jumătate «din aceaslă, țară ă, 
cuceresc cetăţile Meusei, Licge şi Namur, ocupă Bruxelles 
şi, resping resturile armatei” belgiene înspre. reduilul a- 
părării lor, spre Anvers, 

Pierderile avute de germani, în € -âncenile și sângeroa- 
sele luple dale în aceste - regiuni, „au lost foarle mari. 
Un lolal de 30—-10.000 -de morți. şi tol cam atâţea ră- 
niți au mieşoral numărul inv: adatorilor; dar alle sute. 
de mii de germani, cânlânil „Deutschland. itber alles”, 
vencau din interiorul Imperiului, pentru. a umple. go- 
lurile. Belgia a fost numai un incident în imensul. teal u 
al văsboiului cel mare. Un val colosal al unei mări în- 
furiate,-a trecut peste plăpânda şi mica barcă belgiană. 
Şi a -ăsturnat-o, fără, însă, să o slărâme. | 

Destăşurare ca strategică, a armalei germane, făcută 
chiar pe îeritoriul inimic,—Belgia,— —după ce a bătut ar- 
mala acestei ţări, aveă frontul “îndreplat spre Sud, spre 
frontiera de Nord a Franţei, de unde, la început, în 
perioada concentrării, eră îndreptat spre Vest, către îron- 
liera belgiană. Faţă de această direcție. de invazie, pe la 
Nord, oarecum neașteptată, fiindcă eră apărată de neuz
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tralilatea Belgiei, armala franceză schimbă frontul şi se 
îndreaptă spre Nord, în întâmpinarea inimicului. 

Aceasta fu prima surprindere strategică pentru fran- 
cezi, căci a face schimbări de front sub presiunea ini- 
micului, nu este altceva decât o surprindere. 

Bătălia dela Charleroi, între 21—24 August, rezul- 
tală de înainlarea ofensivă 'a francezilor “şi de aceia a. 
germanilor, unii spre alţii, se termină cu înfrângerea 
tranco-englezilor. Ei se relraseră spre Sud, mai -ales că 
aripa stângă a lor cră foarte mull ameninţală de îna- 
intarea vertiginoasă a armatei l-ia germană, von Kluck. 

- Problema care se puse 'generalisimului francez, în. 
acest moment, iu: Se va încercă apărarea ţării la fron- 
tiera de Nord, rezemat pe celăţile ce are în acea parte, 
sau va părăsi tot lerenul şi sc va retrage spre Sud, până 
când se va prinde un moment favorabil pentru reluarea. 
ofensivei? a ” a 

Această din urmă soluţie a fost admisă. . 
In acest timp, au fost întreprinse operaţii ofensive 

franceze, în Alsacia și Lorena, în parte reuşile, penlru a. 
atrage aci cât mai multe din forțele germane dinspre: 
Nord. Scopul a fost, în mare parte, atins, 

„Retragerea armatelor franceze spre Sud, la început, 
nu eră hotărită unde să se oprească. Puleă, la nevoie, 
să meargă până la Sena, și chiar până în. Morvan: 
Această retragere este apărată înspre Est de către ar- 
matele de Lorena şi ide Alsacia, cari, în acest timp, au 
luptat cu o vilejie fără seamăn pentru a ţine în loc pe: 
inimic, care eră de două ori :superior. In acest timp, 
sa format două noui armale franceze: Armata a Ga. 
de Paris, sub Maunoury, şi a 9-a, de centru, sub Foch. 
Trupele cari au alcătuil aceste armate crau în parte din 
acelea ce luptaseră în 'Alsacia şi în Lorena; precum și 
unităţi de rezervă, mobilizate şi înjshebale în ultimul 
timp. | 

Inaintările vijelioase ale germanilor, abiă dădeă timp 
francezilor să iă hotăriri. 'Toluş, în ziua de 5 Sept. dis- 
pozilivul aşteptat de Joitre, fu în mare parie atins, și; 
hotări luarea ofensivei, cu 'toate forţele. n 

Bătălia zisă depe Marna, -6—12 Sepl., a rezultat din: 
angajarea a aproape 2!/; milioane de luptători, cu peste 
10.000 de tunuri, în lolal, de ambele părți. 

___ “Lupta a fost dală cu o înverșunare neînchipuită ; iar victoria. neconlestată, și foarte mare, a fost de partea 
francezilor, căci ei au avut de luptat contra moralului 
extrem de. ridicat al germanilor victorioși mercu, dela: 
începutul campaniei; contra organizaţiei lor superioare ș
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contra artileriei lor grele; contra numărului care de- 
pășeă pe acel francez... îi 

Și au învins! 
După şase zile de lupte titanice, armala germană 

strânsă în cleștele celor două aripi ale armatei Franceze, 
şi lovilă în față: de cenirul ei, începe, cu inima plină 
de durere şi necaz, să cedeze terenul şi pe alocurea a- 
ceaslă cedare a terenului să îmbrace chiar forma lugei. 
Le estic foarte dureros germanilor să mărturisească această 
înfrângere; prea erau “siguri de victorie şi prea o anuu- 
|ase tulur ora. Comunicatele germane nici nu arăâlă ce sa 
întâmplat între 6—15 Septembrie. 

Daci armata lui Maunoury ar [i pulul aveă, în loc 
de două corpuri de armată, —căl a avul la început,— 
cel puţin. atâtea forţe câte aveă armala lui von luck, 
pe care o alacă, — cinci corpuri la început. şi apoi, 
şasc, şi două corpuri de cavalerie,—desigur că bătălia 
depe Marna sar îi lermival prin cel mai mare dezastru 
pe care istoria omenirei lar fi înregistral. Armata lui 
von Kluck, ar fi fost dată peste cap şi prinsă în llanc 
şi în spale, ar [i Iost aruncală peste celelalte armate, a 
căror retragere ar fi fost cu totul compromisă. 

Atâta a "lipsit Franţei, în acel moment solemn, 150.000 
de luptători proaspeţi, cu care să câşlige cea mai mare 
victorie din lume şi să scape omenirea de pericolul ce o 
ameninţă. Dar nu i-a avul! 

Germanii aveau, însă, posibilitatea să câștige aci vic: 
toria . decizivă, dacă. şi- ar fi adus în ajulor forţele aus- 
triace. (Vezi Vol. I-iu, pag. 322), şi mau făcut-o. Trebuia 
ca greșala să le fie complet plătită, nu numai pe Jju- 
mătate. - i 

S'au retras germanii, din faţa armatelor franceze; 
dar nici francezii nu au mai putut îrmări aşă cum ar 
fi voit şi cum ar [îi trebuit. Au fost epuizați de atâta; 

3 

sforţare. 
Germanii s'au oprit pe Aisne şi au început să răs- 

colească pământul pentru a se îngropă în cl și a luă 
de acolo suplimentul de forţă de care aveau nevoie pentru 
a rezistă nouilor alacuri franceze. Și au rezistat. Toate. 

S 

încercările francezilor de a-i scoale din poziţiile lor, din - 
ce în ce mai formidabile, au dat greş. 

De aici, lupta se duce, în fugă, spre flancul apusean, 
spre Mare. Germanii, cu nouile' corpuri de rezervă „și 

u € 

de landwehri, ce aduc din țară „ caulă mereu să ajun 

la flancul exterior francez ; iar franco-englezii, caută să-i 

întreacă, să leriasă în cale „şi să le opue acelaş mijloc 

de luplă: fortificațiile de. câmp.
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„Şi unii și alţii, au întrebuințat acuma. aceleași -mij- 
loace. Luptele cari se mai dau în Flandra, în : cursul 
lunci Octomvric 1911, nu au alt rezultat decâl: ucidere» 
a sule de mii de luptători, deoparte şi de alta; iar ger- 
manii nu au mai-pulul să facă un pas înainle. 

Ofensiva germanilor în Franţa a dat. complet greș. 
De. unde ei credeau că, în cursul lunci Scptemvrie: va 
cuceri Parisul, şi distruge armatele franceze „ca apoi să 

"se înloarcă în contra ruşilor, se văd acuma reduși aci, 
la defensivă. - , 
„Se văd reduși la defensivă; nu-au ' adaplat-o be- - 
nevol. Au dal greș cu ofensiva; nuau plănuit dinainte 
starea de azi. O armală' de invazie, 31/, părţi: din cea“ 
mai bună armată germană, născulă şi crescută numai în - 
spirit- ofensiv, o--armală, care, în limp de o.lună are 
numai victorii, o armată care câștigă sule de kilometri 
în-lot timpul ofensivei sale, -şi dă. peste cap orice opo- 
zilie întâlneşte, o: armată care se găseşte angajată cu 
loale: forțele sale, în contra luluror forțelor inimicului, 
în ultima fază a terminării campaniei, în acea parte, şi 
căreia îi mai lrebuie numai un pas, penlru a ajunge 
ținla dorită, nu se poate spune despre ace armală că: 
dinainte a: plănuit înaintarea numai până la Paris, şi 
apoi îndală retragerea pe poziţii prea!abil întărite, pentru 
ca să se păslreze aci în defensivă, în vederea ofensivei - 
în altă parte. A judecă aşă, este a nu se cunoaște, deloc, 
cum se tace -răsboiul, şi a nu înţelege deloc psichologia 
luptătorului. Ș i Ia i E 

Când o armală de invazic,—şi armala germană eră. 
aşă ceva—nu mai poale. înaintă, ba încă dă şi înapoi! 
sub. presiunea inimicului, această armată nu-și mai poale 
îndeplini rolul său. Când această. armală se vâră, în 
lranşee și în redute de tol felul, şi caută să lupte dela distanţă, iar nu piept la piept, şi nu manevrând în câmp. 
deschis, însemnează că această armală este aşă de uzală, incât numai întăririle, în pământ, o mai poale” ţine pe loc; aceasta înscnincază că pulerea sa ofensivă a scăzut foarte mult, că maximum său de putere a trecut şi că. de acuma încolo ca merge spre declin. 
„_0O campanie ofensivă nu se duce îngropându-le în pământ, în tranşee de sule. de kilometri, dela Mare la Yronlie! a elvețiană. Aceasta poate fi, cel mult, o campanie detensi a ŞI numai pentru 'un anumit timp, „dar pentru o armalii de invazie, aceasta poale ji. considerati numai cd 0 sinucidere”, o Diae DI Armatele, aliate, iranco-engleze-belgiene, au. fost: în- dreptăţile să adople această :tormă de luptă, pentru a
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putea rezislă mai cu succes colosului invadator ; și pentru 
a câştigă limp în vederea uriaşelor pregăliri ce fac; dar 
desigur că nu se.va perpetuă -această stare. Va veni mo- 
mentul -când torţele -aliale vor. luă -ofensiva, când pre- 
gătirea lor, atât în oameni, câl- și în: materiale, va fi 
complelă, şi vor respinge pe atăcălori). -.. 

Siluaţia, azi, după un an ide campanie, pe frontul 
“de vest, se prezinlă astiel: - - IN 

-- Germanii au, aproximâliv, 50 corpuri de armală, ca 
armată «e operaţii, adică cam 2.000.000 de oameni, şi 
cu 7—8000 Lunuri.. Cetățile toate, belgiene, au iost refăcute 

__1)'„Pentru Franţa“ una din clatele cele 'mai importante,'ale răs- 
'boiului actaal, a fost ziua de 24 Sept. 1914. Dar nu căutaţi în buletinele 
-oficiale memorabilul eveniment din acea zi, căci nici un succes extraor- 
dinar n'a avut loc pe câmpurile de .bătae AI Ă 

" Acca zi s'a încheiat, în istoria râsboiului, printr'un fapt în aparenţă 
"modest şi de ordin administrativ. la Bordeaux, pe atunci capitala Re- 
“publicei, în biurourile improvizate ale Ministerulu de răsboiu. câţiva 
-industriaşi convocați de urgenţă, după o lungă discuţie tehnică ajunseră 
la angajarea unor fu -nituri. Se trala despre muniţiile de artilerie. Acesta 
fu începulul memorabil al inobilizănii industriei private, pentru mărirea 
numărului de proectile peutru tun. l.a 26 Sept. 1914, se tăcură primele 
comenzi de proectile, !a fabricanţii mari de automobile. .- 

Rezultatele bătăliei dela Marna, călcase în picioare toate prevede- 
rile. Şase zile de luptă violentă consumase atâtea muniții cât se credeau 
că va ajunge pentru câteva luni de răsboiu. Duşminul.invadator supe- 
rior ca forță fusese 'respius. Genialitatea plunurilor lui Jofre, preciziunea 

-şi iuţeala execuţiunni lor sdrancinară puternicile armate germane, con- 
strângându-le să se retragă pentru a se salva; dar neliniştea Franţei, 
încrezătoare. s'ar fi. transformat în groază, şi ar îi ajuns la disperare. 
-dacă ar fi ştiut ce tragică ameninţare de dezastru însoțea victoria. le 
când lupta era mai înverşunată, şi victoria le surâdea, un strigăt se ri- 
dica din ce-în ce mai tare şi mai persistent: munițiuni. munițiuni. Stri- 
-gătul rămânea, însă, fără răspuns, în mare parte. Inamicu: se retrăgea ; 
«dar în momentui' urmărirei, când se putea culege roadele victoriei şi 
să o facă să fie decisică, muniții e erau pe sfârşite. Suie de tunuri ter- 
-minaseră proectils e.: Media proectilelo* rămase era de 4 pentru o gură; 
de foc. O întoar. ere ofensivă germană, .ar fi găsit armata franceză de: 
:zarmată, Peoblei:a munițiilor se impuse, Toată pregătirea -râsboiului era 
bazată. pe calcule; -cari,: însă, se--arătară greşite. Lipsa de muni- 

țiuni, făcea să se întrezărească catastrofa Toate sacrificiile, tot erois- 
mul toată, îndemânarea manevrărilor erau zadarnice, fără muniții. Cei 
“vinovaţi de. această neprevedere, trebue să fi văzut momente de. chin, 

îngrozitoare ; AR Ă d 
"Dar, după douăzeci de zi:e, prima militarizare a industriilor ca- 

pabile de a procura proectile pentru tun era îndeplinită. Insă. cantitatea 

ce urma a se fabrica era cu adevărat colosală. Acum 6 ani, sc credea 

că 750 proectile de tin sunt suficiente; la începutul răsboiulni avea IC. 

Germanii “aveau, însă, câte 3.u0 "lovituri şi toată industr.a pregătilă în 

-aceustă direcţie. La isbucnirea răsboiu'ui se credea că consumarea va 

fi de 13.300 proectile pe zi; în realitate au fost în Mai, de 80.000, iar în 

Iulie de 100.000 pe zi. N 

Acestea sunt pregătirile p2 cari le fac Franţa, Anglia şi ceilalți 
:aliaţi“. . E
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şi întărite, pentru a le sluji ca punele de sprijin. Se 
poate socoti, în totul, împreună şi'cu garnizoanele ce- 

lăților “şi cu lrupele de etape, cam 2:/ milioane de ger- 

mani, în această parte; iar din interior, pentru umplerea 

- golurilor, -ar mai puteă aduce aci, încă, cel mult, un mi- 
lion. Aceasta este un maximum. | 

- Aliaţii dispun: Belgienii se înlind pe un front de 26 
Kim. Ei au în prima linie o armală de 80—100.000 de 
oameni. Recruţii şi depozitele sunt transportate în Franţa, 
unde se allă şi guvernământul Belgian. Recruţii. și lru- 
pele de depozit, şi cari se instruesce necontenit, sunt în 

- număr de 100.000, aproximativ. 
Asupra valorii acestei armale, condusă chiar de 

croicul său rege, cavaler fără [rică și lără reproş, nu 
se mai poale spune nimic, decât că este sublimă. | 

Englezii. La începulul campaniei, armala engleză abiă 
puteă comptă. Erau cam 70.000 de luptători, împărţiţi 
în.două corpuri de armată şi trei brigade ide cavalerie. 
-Această-mică armată a crescut treptat-treptat şi în mod 
foarte îngrijorant printre germani. In luptele pe Aisne, 
armata engleză cră dublă; iar în luptele din Flandra, în 
Octombrie, forțele sale se ridicau la 200.000 de luptători 
de întâiul ordin. e a 

Până la stârşilul lunci Iulie armala engleză ocupă un 
tront de 60 km., 'cu două armale. Aceste două armale 

"au un tolal de 300.000 de luptători. In interiorul Franţei 
se mai allă încă. 4—5 armate, fiecare armată a câte trei 
corpuri de armală, adică un lotal de 21 corpuri. de ar- 
mată, pentru cele şapte armate complet. organizate. Etec- 
livul tuturor trupelor engleze, organizate în armale, şi 
ailate în Franţa, gata de a luplă, se ridică la cel puţin 
800.000 de luptători, (în cari intră şi canadicni, australieni, 
indieni, etc.), cu peste 3.000 de tunuri. 
„In metropolă se mai găsesc încă, aproximaliv, două! 

milioan> de oameni, iar în India, Canada, Australia, Noua- 
Zelandă, asemenea, cel. puţin tot alâta cari se instruiesc, 
se echipează, se înarmează şi se pregătesc, fie pentru a 
umple golurile ivite, tie pentru a formă noui unităţi. Afară 
de aceasta, Anglia mai are forțe în Egipt, în Golful Persic, 
în peninsula Galipoli şi în Africa de Sud. Se.poaie vedeă, 
deci, ctorlul făcul de ca -şi pe uscat. 

Anglia esle, penlru aliaţii săi, un isvor nesecat de 
tot telul de resurse. Armata industrială engleză esle tot 

căi Vpuțernist în Aecastă, dircețic, pe cât de puternică 
uzinele sale fabricile shle utilate eri ADU: Anglia, Ie 
răsboiului Precum si cu late pentru loate necesităţile 

„ Prec Ş puterea sa financiară, cu adevărat
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fenomenală, este. penilru âliați Siguranța “că tăsboiul sc. 

va puleă duce până la 'capăt, cu loate şansele de succes. 

Mândria anglo-saxonă, care de sute de ani nu.a putut îi. 

îngenunchiată, ba din contra, ca şi cullura intelectuală şi 

fizică a poporului, sunt alâtea consideraţiuni cari. ple- 

dează în favoarea reuşitei viiloarelor “lupte ce se vor dă 

aci, şi desigur că Germanii, deși adversari redutabili și 

„ci, toluş, nu sunt prea "bucuroși, prevăzând furtuna ce se 

-apropic. 
Lord Asquith, în o cuvântare rostită înainte de pro- 

rogarea Parlamentului, a zis, între altele: „Guvernele din 

Canada, Australia şi Îndia sunt pe punctul de a emile 

împrumuturi; deci, însuşi coloniile vor dă bani metropolei 

pentru întreţinerea armatelor. S'a publicat de cu rând o 

statistică financiară a răsboaielor din 'timpul lui Napo- 

leon, cari: au durat douăzeci “de ani. La siârşilul acestor 

lupte, datoria guvernului englez se ridică la 900 milioane: 

de lire sterline; iar venilul naţiunci eră atunci de 250—300 
milioane lire sterline pe an, 'adică datoria guvernului--en-— 

glez cră de trei ori mai mare decât venitul anual al 

naţiuncei. - 

Venitul poporului britanic, în 1911, a fost de 2 mi- 

liarde 1100.000.000 de lire sterline, aşă încât, în -cazut 

“când datoria guvernului: englez sar ridică, după răsboiu, 
la 3 miliarde de lire, această sumă ar reprezentă abiă 

cevă mai mult decât venitul naţional aclual întrun an; 

sau pentru. aceleaşi proporţii ca ucuma. 100 de ani, Anglia. 
ar puteă să cheltuiască 7.200.000.000 lire, sau, în lei, 

180 de miliarde!?! — fără ca echilibrul său financiar să 
o zdruncine prea mult, adică să fie în aceecaş siluaţie 
ca acuma 100 de ani”. | 

În privinţa stăpânirei mărilor, se poale spune, în 

cuvântul cel mai larg, că Anglia şi-a îndeplinil, cu pri- 
sosinţă, angajamentul făcut aliaţilor. Nici un vas inimic 

nu mai este pe apă. Singurele cele câlevă submarine ger- - 

manc, cari mai pot face acte de bandilism, și acestea, însă, 

în cazuri izolate, mai apar din .când în când. A înecă, 

însă, 1—5 vase de comerţ, săplămânal, când în  por- 

turile engleze întră şi ies săptămânal, în mijlociu, câle 
1-100 de vase, aceasta nu. poate [i considerat.ca o blocare. 

Blocare, în adevăratul sens al cuvântului, este aceea făculă 

de aliaţi. | 

Franţa.—YFranţa a transformat în unităţi active, toule 

unităţile de rezervă ce aveă la început. Pe lângă aceasta, - 

a mai creat şi unităţi noui, așă că se poate spune, azi, 

că Franţa arc, aproximativ, cel puţin :50 corpuri de ar- 

mată. Totalul acestor forţe însumează 2.000.000 oameni, 
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cu 7—8.006 lumuri, ca “armată de operaţii. La spatele a- 

„cestei armate. Franţa mai are, aproximativ, alle 2.000.000 

-oameni, destinaţi a umple golurile, pentru lrupele de ctape 

şi pentru garnizoanele cetăților. In alară de. aceste iorțe, 

Franţa mai are şi contlingeniele coloniilor, cari nu sunt 

de neglijat. Algeria, 'Punisia, „Marocul, -Senegalia, Indo- 

china, Congo-ul,; elc., dau sute de mii de -luptăiori de 

întâiul: ordin. a 
Finanţele Franţei sunt aproape lol aşă de mărețe ca 

„ale Anglici.. În anui 1913, după votarea serviciului „militar 

pe trei ani, eră nevoie de o sumă de 760 milioane lei, 

pentru: punerea -în executare imedială a. acestei legi. S'a 

tăcut un împrumut intern 'de 800 milioane, care în mai 

- puţin de două săptămânii s'a acoperit de 15 de ori. Adică 

sa subscris peste 35 miliarde de lei. Se poale deduce, 

„de aci; care ar îi rezultatul unui împrumut intern pentru 
apărarea: naţională. În afară de aceasta, în şase săptă- 
mâni s'a vărsal de banca Franţei peste. 450 de milioane 

“de franci în aur, în schimbul hârtiei şi se speră să aducă 
peste un miliard în aur “acest schimb benevol. Banca 
Franţei dispune azi de 5 miliarde de franci, în aur. 

Prin urmare, unul din nervii răsboiului îl are cu pri- 
-sosințăi Franţa. ” 

Marina sa stăpâneşte Marea Mediterană; o parle este 
în Nord, în legătură, cu flota engleză; o parle în atacul 
Dardanelelor. - | 

„___Muniţiunile cari se tac în Franţa, ating, azi, colosala 
țitră de 150—160.000 de proiectile zilnic şi va ajunge 
la- cel puţin 200.000. . | 

__ Dacă am face un rezumat paralel al forţelor militare 
-allate pe frontul de Vest, vom avcă: 

  

„Armata de operaţie : . - Pentru umplerea golurilor 

o" [ Belgienii, .  100.000-,:. ti 100,000 
Aliaţii : | Engiejii . . 1.000.000: . ... . . . . .:1.000.000 

E | Francezi 92.000.000... .  *, 1.500 000 .- 

3.1C0 000: - - 2.600.000 - 

Total general. , , . .. .. 5.700.000 

| | numai pentru 
, Ă Ne SI : frontul de vest, 

“Germanii .... 2000000... . .:. 1.500,00 7 €onsiderând şi. RR e NI e i „+ “Trupele de eta- 
a. . 3 “pe şi de cetaţi. 

A | a i din aceia parte, 

Total general. . . 3,500,000 | a
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Din această socoteală, făculă chiar în lavorul ger- 
manilor, se vede: 

aj Armala de operaţii a aliaţilor întrece cu peste: 
un milion armata germană;. D). lrupele peniru umplereu 
golurilor, idem, cu cel puţin :1.000.000; ce) în total, di- 
jerența este de cel puţin 2.000.000 în favorul aliaţilor. 

Cu toată această superioritate numerică aliaţii încă 
nu încearcă o ofensivă contra germanilor, şi nici nu o 
vor încercă, decât în momentul când depozilele lor de 
muniţiuni vor fi aşă de bine garnisite, încât o bătălie. 
gigantică de mai bine de 1—2 juni, fără întrerupere, să 
nu le poată ş goli, pentru a nu mai [i nevoiţi să se oprească 
din. cale, la jumătatea şuccesului. , 

In momentul când aceste muniii vor îi gala, în mo-; 
mentul: când utilarea luluror forțelor națiunilor -franceze- 
engleze-belgiene, vă atinge maximum, în acei moment sc: 
a produce marea, ofensivă e: are, desigur, va aduce ru-. 
perea frontului german şi victori ia decisivă pe frontul «le: 
Vest. | | 

Cu o superioritale numerică idle peste un milion «e: 
luptători, cu mijloace tehnice cel puţin egale cu ale ger- 
manilor, iar numeric mult-superioare, se va dă o lovituri 
decisivă în o parle a frontului — în-afară, că pe întregul 
iront, luptele vor îi toi uşă de invergunăle — si oricăle: 
pierderi ar îi, ruplura frontului se va face și apoi pe.. 
acolo se vor vevărsă armatele otlensive, ca şi apa înlu-: 
riată când rupe zăgazul. Nimica. nu-i va mai pulcă stă 
în cale. Potopul modern se va lransiormă în o plouie 
de. 40 zile şi 10 nopţi, de toc şi oţel, care va cădeă fără 
întrerupere .pe capul germanilor; apoi vor porni luptă- 
lorii. 

Toate luplele ce sau dat din Octombrie 1911 şi până 
azi, pe îrontul “de Vest, nu au avul alt scop decât de 
oțelirea luptătorilor şi redlificări de poziţii. Aci, un deui 
are împiedică. vedere a observatorilor; colo, o pădure: care: 
opreşte îndinlarea..lranșcelor; mai departe 0" gârlă, o cale. 

“terată, un punet de sprişin, ele. ele. 'Toale aceste obierc- 
live au dat naştere tuturor luptelor, sângeroase, şi chiar” 
foarte sângeroase, de mai bine de zece. iuni, lupte, însă, 
cu c: -acter absolut. local. Nu se face ruptura unui ase- 
menea front cu 1—2 divizii, sau chiar cu 12 regimente, 
cu cari a atacat Kronprinţul Germaniei, în Argonne, în 
cursui lunci Mai 1915. Ruptura, în marea olensivă, se va 
face. cu cel puţin am milion de luptători, pe-un front de 
100 km., cel" niult, şi cu 2—3.000 de lunuri, în alară de 
celelalte două milioane de. oameni şi 7—8. 000 de Liumnuri; 
cari vor luptă. pe. întregul - front, „cu acecaş îndârjire şi: 

e
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ot aşă.de ofensiv. Se vor pierde vieţi. multe, în. acest 

înverşunat alac, se vor arde sute de mii, şi mii de sute, 

milioane de proicelile de artilerie; dar îronlul - german 

va. cedă. echilibrul se va rupe, odală cu ruperea îron- 

tului, căci nu există un echilibru permanent în univers: 

iar balanţa înclină totdeauna spre parlea unde-i grcu- 

latea mai mare. Da 

Al Frontul Oriental, 

Sâmbătă 1 August 1911. Germania a declarat răsboiu 

Rusiei. Corivinşi de încelineala mobilizării şi concenlrări 

zuseșii, Germanii au. socotit .că vor aveă timp să distrugă 

aimatele. franceze şi să îngenunche Franţa; înainte ca 

Ruşii să poală începe vreo acţiune importantă. De aceea 

și majoritatea lorjelor lor, aproape 90 la sută, au îost 

îndreptate spre Franţa şi numai o joarte mică parie — 

trei corpuri active şi câtevă noui formaţiuni de landwehri 

— a fost lăsată. în Prusia Orienlală să facăfaţă, defensiv, 

Ruşilor. In schimb, aproape tolalitalea armatei austriace— 

deducându-se numai toriele lăsate în contra Serbiei—erau 
îndreptate în contra rușilor.: Acesta a fost, la începul, 

planul germano-austriac. - 
„Se ştie că Ruşii, acum câţivă ani, — ştire aflată nu 

“se ştie prin ce indisereţie '— făcuseră o modificare -gene- 
rală a planului lor de concentrare pe frontiera vestică. 
De unde înainte planul prevedeă 'concentrarea în Polonia, 
în regiunea Vistulei mijlocii, rezemaţi pe linia cetăților a- 
-cestui mâre fluviu, deodată schimbară acest plan şi au 
proiectat ca zona de concentrare să fic.mult mai înapoi; 
iar toală Polonia să fie “dela început părăsită la propriaii 
soartă. Această nouă schimbare în planul de concentrare 
“se datoră cunoştinţelor pozitive al timpului necesar pentru 
mobilizare şi concentrarea iorţelor, faţă de imensitatea îe- 
ritoriului Rusici şi de micul număr de căi ferate, ce aveau. 

După: câte au lranspirat atunci — 1911-1912 — se 
vorbeă de concentrarea forţelor ruseşti în două mari. 
masse: una la Nord şi alta la Sud de Pripet. Una: în 
regiunea Vilnei-Minsk, înapoia liniei întărite Rowno-Grod: 
no-Ossowietz; alla în regiunea Wolynici, înapoia cetăților 
Luck-Rowno-Dubno. Aceste două mari masse trebuiau să: 
fie legate pe îront cu forţe grupate în regiunea şi înapoia 
cetăţii Brest-Litlowski. Nae a : 

„Francezii 'au fost foarte 'alarmaţi când au aflat -că 

de trtdare sa spus de unii polțiietaiii iar, CUvântul 
Dart din militat. O comisie aniPouticiani şi -chiar de o parte din militari. U comisie militară, în cap cu generalul 

e



  

Jotire; a fost lrimisă atunci. în Rusia,- ca, împreună cu 

stalul-major rus, să studieze cesliunea şi să iă o hotărire 

coniormă cu situația de alială.. -. SE a 

Se pare. că sa adoptat atunci o soluţie mijlocie: a 

se face concentrările în regiunile indicale, dar.a nu se 

părăsi nici Polonia. .In acelaş limp,-se pare că armatele 

ruse au fost obligate ca în caz de răsboiu să iă ofensiva, 

în cel mai scuri limp, dela declararea de răsboiu,pentru a 

atrage înspre ele câl mai multe forţe. inimice. 
Aşă Sa şi petrezul. a 
Rusia văzând că Germanii au invadat Franţa cu 

majorilatea forţelor lor, şi că au lăsat în Prusia Orien- 

“tală numai forțe foarie miri — 120 până la 150 de oa- 

meni, la început — sau gândit că vor puteă aveă un 

succes uşor asupra acestor forţe şi vor puleă, în. acelaş 

timp, printrun atac intempestiv, să alragă asupră-le, din 

forjele inimice, de pe frontul de Vest, slăbind, asttel, a- 
tacul îndreptat în contra îrancezilor. - a. 

Hindenburg a avut ocazia de ase ilustră, spulberând 

două armate ruse şi mancvrând 'printre lacurile Mazu- 

riene: iar Ruski şi cu Ivanov, idem, cucerind Lemberg-ul; 

înconjurând Prszemysl-ul şi distrugând forțele austriace. 
“Pe când armatele ruse, înfrânte la Nord, se refăceau, 

înapoia cetăților; cele dela Sud, viclorioase, începură a 
trece. Carpaţii, în Ungaria. Austria 'se prăbuşeă, văzând 
cu ochii. a E Se o 

Germania o susţină, cu toată energia sa şi cu foarte 
mulţi ofițeri; suboliţeri şi.trupă. Pe când armalele ruse 
erau cu faţa spre Sud, la Carpaţi, o mare ofensivă Gew-. 
mano-Austriacă, pornită din Silezia "şi din '„punclul de 
contact al celor trei. imperii”, din direcţia generală Cra- 
covia, căulă -a cădeă în flancul drept și în spatele arma- 
telor ruseşti: ocupate cu. luptele din Carpaţi. a 

Germano-Austriacii au înaintat, în marşuri. îulgeră- 
toare, spre Est, cu direcţia generală Varşovia-lvangorod; 
dar în loc să poată cădcă în spatele armatei rușc, căzură, 
pe frontul cei, căci ruşii, părăsindu-și la timp poziţiile ce 
ocupau, sau retras înapoia .Vistulci. a 

x 
Varşovia şi Iwangorod fură bombardate de către Ger- 

mani, cari alacară fronlul 'Vistulci; dar Rușii iau, de astă- 
dată, ofensiva cu aripa lor dreaptă, debușând cu forţe: 
mari prin capul de pod Novo-Georgiewsk, în flancul stâng 

şi în spatele arinalelor germane. “Retragerea. forjcior ru- 
„seşti înapoia Vistu'ci-şi'retuarea ofensivei, cu-aripa, dreaplă, 

este:o manevră, în fâţa căreia ne închinăm. a 
Germano-Austriacii se retraseră mai repede decât: în- 

nainlaseră: iar Ruşii au ajuns la Cracoviă, și patrule nu- 
merdase au pătruns şi în Silezia. aa a -
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„Mareșalul Hindenburg ripostă, însă, şi de dala asla,, 
cu energia-i: cunosculă, şi atacă flancul drept rusesc, por- 
nind dinspre Thorn. Ruşii, însă, parează lovilura şi Ma-- 
„ckensen este pe punctul de a_fi prins cu două corpuri 
de armată, | A 

Perioada acestor luple, timp de două luni de zile, 
sunt cete mai lrumoase ca artă militară, şi din o “parte -şi. 
din alla. Atât Germanii, cât și: Ruşii, au probat că au. 
comandamenl şi. că sunt capabili să satisfacă cele mai: 
caprițioase cerinţi ale arte: militare. _: a 

Germanii aveau aci pe Hindenburg, Ruşii aveau pe: 
Ruski. - E a 

„ larna,-pe frontul. ocupat de beligeranţi, sau dat lupte . 
crâncene, fără un avantaj însemnal de nici-o parle; ca: 
şi pe frontul de Vest, -. Pa aaa Me 

„ - In primăvara. anului 1915, cetatea Prszemysl căzând, 
Rușii încercară, cu armata Klevenită disponibilă,: să ocupe: 
trecerile Carpaţilor. Luptele ce său: dat aci, pe timpul 
când zăpada încă nu se ridicase din munţi, au fost unele: 
din cele mai sângeroase; rezultatele obţinute, deşi nu prea: 
mari, toluș, erau apreciabile, căci trei Lrecători importante: 
căzură în mâinile Ruşilor... » a 

In - timpul iernei, 1914—1915, Germanii au pregătit 
loate rezervele lor în oameni, şi au mobilizat şi pe. Aus-. 
tro-Ungari, luând: din mâna lor între saga conducere a ar-. 
matei. Apariţia primăverii a văzut contingente formidu- 
bile. pregătite atât în Germania, câl şi în Austro-Ungaria; 
iar muniţiile erau :strânse în cantităţi fantastice.  'Tre- buiă să 'se. profile de avantajul . pregătirii: mai repede; lrebuiă să se. încerce o mare. lovilură cu. aceaslă rezervă, aruncând-o în direcţia. de unde se: speră: cel mai mare: profit. Pe frontul de Nest, pregătirile franco-engleze erau: de aşă natură, încât nu eră nici-o şansă că sar puleă obține vreun “succes apreciabil. - Pe frontul de. Est, Taţă de Ruși; cari duceau o foarte mare: lipsă de muniţiuni; în. special de artilerie, o 'lovituită mare 'dădeă mai multe: rezultate deodată: Se scoteau Ruşii din teritoriul ocupiit şi deci şi din trecătorile Carpaţilor, unde erau foarte ame-. „ninţători pentru Ungaria; se speră a-i atrage în cursă şi a-l scoate din cauză, dacă nu de tot, ci pentru mult timp; „se influiențau puterile „neulire, din Balcani, cari, faţă de: succesele ruseşti. erau foarte mult înclinate a Îi se ală- lură. Ofensiva plănuită “eră 'graididasă. Nici lu se putea inchipui cevă mai măreț, ca această ofensivă, menită să facă să dispară unul din -adversari, un colos.. Lovitura gigantică, încercată în anul 1914, la inceputul: răsboiului,. în contra Franţei, se încercă, în anul 1915, în contra Ru Sici, pe o scară şi mai întinsă i
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_Poale, de data asta, Germanii vor [i mai. norocoşi. 
Planul general pare a li tost următorul, cu operații 

“urmând a,sc“suceedă în ordinea arălată aci: 
43 'O mare diversiune în Curlanda, spre-Libau-Riga, . 

făculă -cu aproape lotalilatea cavaleriei germane —. 10: 
„divizii — cu câtevă divizii de intanteric, şi cu mullă ar-, 

Hlerie; i E | 
- ba La câtevă zile după această diversiune, -se începțu 
un marc aluc decisiv în .regiunea cuprinsă între Vistula 

- superioară şi Carpaţi, şi pe, clinele sudice ale Carpaţilor. 
Pentru această oiensivă erau idestinaie cinci. armate, sub 

comandamentul superior a! lui Mackensen; | 
€) Când această otensivă îşi va produce cicelul, de . 

a atrage cât mai multe din forţele rusești înspre ca,. 
aiunci va începe. inarea ofensivă alui Hindenburg, .cu 

ale şaşe armate, ofensivă întreprinsă la dreapla Îron- 
tului rusesc şi cu. inlenţia .de a rupe. froniul cetăților de 
Nord; a întoarce apărarea: Vistulei, a cădeă în..spatele 

Varşovici şi a tăiă, de linia de retragere, toate 1orţele 
ruseşti. atrase și -pironite de ofensiva lui_Mackensen. . 
-.. “Ofensiva aceasta, în ansamblul ci, lrebuiă să se exe- 
cute cu. aproximaliv, 3. milioane. de: luptători, cu aproape 

10—12.000 de tunuri. de loale calibrele,-şi cu: muniții, în 

„aşă cantilăle, încât să iinunde întregul leren pe care se 
:vor destăşură luptele. a a 

Frontul de luptă, în întregime, alingeă aproape; 1.800 
_Rilomeiti. 

Nimica în lume nu puteă să fie mai măreț, ca această 

-mare luptă, a peste lrei milioane de luplălori, ce se pre- 

„găleă în tăcere să alace alle, 3—4 milioane, și cari. ire- 

Duiau să decidă de rezultatul campaniei pe frontul de Est. 

- Demonstrația în Curlanda, -a avut numai. efect local; 

marea ofensivă în Galiţia nu a avut alt rezultat. decât 

„că. a scos pe Ruşi din poziţiile ce ocupau, fără a atrage 

în această parle alte forţe rusești, din altă parte, pentru. 

a. face faţă atacurilor înverşunate “ale lui Mackensen, xle- 
cât numai--o- parle din. acelea: “dela: Odesa. Este foarte 

posibil, ca lipsa de muniţiuni să -fi fost cauza. că Ruşii 

nu au: tfost-atraşi în o'luplă mare.în regiunea.. Prszemisl- 

ului și .a Lemberg-ului, şi atunci s'ar adeveri, încă odată, 

proverbul: A, quelque chose malheur est bon”. Pe. mă- 

sură .ce atacul înainlă., pe aceiaș măsură Ruşii se re- 

trăgeau, menținându-și mereu frontul intact şi nelăsân- 
du-se a fi nici 'rupți, nici tăiaţi de. liniile lor de : re- 
tragerel). ee 

„Am văzut frontul rusesc -încovoindu-se pe Dunajeiz 

„şi îl vedem şi. acuma rețrăgându-se necontenit, sub. împin- 
25
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gerea formidabilă a falangei lui Mackensen. Ce este fu- 
langa lui Mackensen? Este o” enormă baterie de 1500 . 
tunuri, de toate calibrele, care a strivit infanteria ru- 
sească — una din cele mai solide intanterii din Europa— 
sub un uragan de oțel. “Artileria rusească nu „poale să 

„ riposleze, tot aşă. penirucă nu are munițiuni. 
Ruşii sunt nevoiţi să se retragă, pentrucă nu au putut 

opune '800—900.000 de proiectile, celor 700.000 (602 va- 
_goane de obuze), cu cari Mackensen i-a strivit pe -Duna- 

jetz”.: . 
- „Trebuie notat, că în toată; această retragere, Ruşii 

sau servit foarte puţin: -de. artilerie, că..toate : greutăţile, 
se poale spune, au fost suporlaie de călre ariergardele 
compuse esclusiv din infanterie. Soldalul rus a avut în- 

„ “drăsneala, în această. memorabilă retragere, de a opune 
violenţei -omoritoare -a focului: tunurilor,: bravura. eroică 

„-a asaltului cu :baionela. : Baioneta, - contra: tunului, —este 
cevă fantastic!?? | ” 

Pe la jumătatea lunei Maiu, o ştire din Petrograd 
„anunță că Ruşii își. au privirile aţintite mai mult spre 
Prusia Orientală; de unde se aşteptau să le vină an alt 
alac mai periculos, decât spre S.-V., înspre atacurile.fu- 
rioase ale lui Mackensen, | ” -. 

Şi, totuş, ofensiva lui Hindenburg, încă nu începuse. 
Aceasta“ 'însemnează a cei în planurile inimicului: 

Numai acest singur: fapt, că: după -o lună şi jumătate, 
—aproape două luni,—de lupte, nu s'au lăsat să fie atraşi 
în cursa întinsă spre Sud-Vest, probează că Marele Co- 
mandament rus eră la înălțimea adversarului ce-l aveă 
în faţă, — Falkenheyn 'aveă'un bun rival în  lanuş- :kevilsch. - Sa Da II ee a a a 

Varşovia, capitala Poloniei, fi părăsilă fără luple. Germanii nu au găsil în: acest oraş de peste 500.000 lo- cuitori, nici măcar un metru de sârmă,—telegratică, te- lefonică: sau altfel—nici 100 kilograme de: metal, nici. o căruță, MICI. un: cal. “Totul fusese, în. timp:-de.o: lună și - ceva, golil şi expediat în interiorul Rusiei. Fabricile arun- cale în acer și distruse. Asemenea, Ivangorod. Ofensiva lui Hindenburg, când a început a se pronunță, Ruşii nu. au fost deloc surprinşi. S'au retras, luplând şi necedând “terenul, decât pas cu pas. - 

man Aistabi iati Să iiboli, pe,leful orienta, Gr au fost font garii sun in avantaj față de Ruşi. Ruşii i _IOrțaţi să părăsească aproape loale leriloriile ce „ocupaseră din Austria, precum şi întreaga Polonie i „aproape toată-- Curlanda. - Forţele „ruseşti Sunt strânse în „două grupe, 'sau sunt pe drum de a se strânge: Una la
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Nord de Pripet şi alla la Sud de Pripet. Ele au putut 

să se retragă şi să nu fie prinse şi distruse de enormul 

cleşte german, care se pregătise limp de 6—7 luni în 

- timpul ierncei. e Se 

Desigur, pulerile centrale, au dreptul să strige vic- 

torie, şi chiar trebuie să strige. victorie, pentru a in- 

Îluienţă şi speriă şi :pe alţii, şi mai ales pe fricoşi şi pe 

aceia cari văd lucrurile numai la suprafață; desigur.:pu- 

ierile centrale au câştigat ceva teritoriu, din Rusia, 100— 

200.000 km. pătraţi; dar nu trebue să uite nimeni, că nu- 

mai Rusia de Europa are 5.900.000 kim. pătraţi; au 

intrat armatele -inimice în Rusia 50—100—200 klm., -nu 

irebuie să se uite, însă, că dela Vilna la Moscova sunt 

900 klm.,.în linie dreaplă, şi. dela Vilna "la Petrograd 

sunt. 650 klm.; iar dela Lemberg.la Odesa şi la Riew,.. 

sunt câte 600 .klm.. Și apoi,: în: Octomvrie vine iarna. 

O! se poate întâmplă ca iarna din 1915—1916 să fic o. 

iarnă grea ca şi aceia din 1812!.. a A 

Au câștigat teritoriu; dar. armala rusă există. Va 

reveni, desigur, şi: va .reveni, mai cu rând și cu puteri . 

și mai mari decât. se așteaplă aceia. cari nu ştiu.să ci- 

jească lucrurile în adâncul lor. ,. „- i şi 

_ In ofensiva germano-austro-ungară, din.. luna .. Oct. 

191-1, când Germanii ajunseseră la Varşovia şi : Ivan- 

gorod, lol aşă sirigau unii: Unde este armata rusă:?. Nu 

există; viclorie desăvârşită germană! Curând, însă, ca- 

xaleria rusă nici. nu puleă să ajungă coloanele germano-. 

austro-ungare, în retragerea . lor,. care semănă. mai mult, | 

a fugă. Me i i 

Dacă această ofensivă - sermano-austro-ungară, ar. [i 

avut drepl rezultat acela pe care îl așteplau ci, adică 

prinderea a cel puţin 7—800.000 de ruşi, luarea a. 2—3,. 

mii de tunuri, desorganizarea: comandamentului şi uni- 

tăţilor; distrugerea legăturilor, tactice; ruperea și. îmbu- : 

cătăţirea frontului, debandada și prăbuşirea acestui colos, 

atunci ar fi. pulut speră că, până la primăvara anului 

1916, să fie liberi în această parte, și „să-şi ducă forţe. 

mari aiurea, pentru încercarea. altor. loviluri. . aa 

Dacă puterile -centrale.ar fi făcut. pe Ruși să pri- 

-mească o pace separală în schimbul altor multe avanlajc, 

iarăș ar îi fost un succeos şi. mai mare. Acest succes, 

însă, ar fi. fost aparent, căci Japonia, desigur că şi-ar . 

îi luat sarcina să răsbune pe aliata sa,: Anglia. Un .mi- 

lion de Japonezi ar fi făcul- ca posesiunile ruse din ex- 

tremul orient, să fie numai de domeniul istoriei ;. Mal 

ales. că Japonezii cunosc bine locurile pe acolo... . -; 

 Darnu s'a întâmplat nici una din aceste presupuneri.
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Ruşii s'au retras pe poziţiile pe cari trebuiau să se. gă-.- 
scască la începulul campaniei, conlorm planului lor. de 
acum 3—4. ani, De acuma, risboiul va începe, cu adle-" 
văral, penlru cei. E 
Ziarul oficial. „Ruski inwalid”, ziceă în această pri- 

vinţă: „Este mai avantajos de a ne folosi de prețioasa 
profunzime a lealrului nostru de răsboiu, şi ce a alrage 
forțele germane deparle de baza lor, şi a-i sili să s6 
epuizeze sub toate raporturile; pentru a ne ajunge acest. 
scop, trebuie sacrilicat tot teatrul înaintat al răsboiului, 
ioală Polonia. a - Da | 
* Marşuri, lupte, lipsuri de tot ielul, vor trebui să exte- 
nueze pe inimic, şi dejă este a.lreia lună de când armala. 
rusă execută acest plan. -De pe acuma forța morală a 
armatei -germane scule, în ce priveşie înninlarâa; iar 
prizonierii coniirmă că această slăbire este şi fizică. Răs- 
boiul se va decide prin luplă şi armată, independent «de 
locul unde se va. dă lupta. Or, relrageren noastră me 
produce această victorie, căci forţele noastre abiă încep 
acuma a se  destăşură; abundența de muniții ne aş- 
deaptă în viitor, grație industriei naţionale private şi co- 
menzilor în străinătate. Intrând în anul al doilea de răs- 
boiu, Rusia are planuri mâi precise penlru siârșitul cam- 
panici, păstrând ferma holărire de a duce lupla până la 

„victoria finală”. - | _ 
Se vor rctace Ruşii şi de dala asta, ca şi de atâtea 

ori în viaţa lor polilică şi militară. Au sprijinul financiar 
și industrial al marilor lor aliaţi, şi ei au multimea; 

„şi vor porni şi de dala asta, dar fără să se mai oprască 
 Rezullatul insuccesului  germano-austro-ungar, se 

vede din aceia că ei nu vor puleă să iă prea multe forţe. 
depe ironlul rusesc, să ducă în altă parie. Cel mult 5— 
„600.000 de oameni, ar putea să iconomiscaseă, prin lu- 
crările în pământ și prin strângerea frontului. Această 
massi o vor puleă ci întrebuință aiurea. Unde? Mister! 
„Pe. frontul occidental este exclus, căci nu ar aduce 

nici un rezultat; poate pe frontul-ilalian, sau cel sârbesc, 
sau să incerce și o allă lovitură, 
„Vom vedea. Toţi, însă, stau atenţi şi nu se vor lăsă să fie surprinşi, cum n'au fost nici Francezii, nici Sârbii în. 1914 şi nici Ruşii, în anul 1915. 

Situaţia militară, pe frontul oriental, este azi, aproxi- maliv, următoarea: i



389 

” Pentru. 
Armata de umplerea golurilor 

  

  

  

, operaţie şi pentru etape 

Germani . . „ . .25—30 corpuri 1.200.000 . 22 1.500.000 
Austriaci. . „ . . . . |. ... . e + 1.500.000 1.000 000 

3.700.000 22500.00 . -.. - 

Cu 5.200.090 | 

Ruși, . £ 1... 80 corpuri 8.500.000 .'5-—6.00000 
- | s— 9.260.000 

Situaţia, generală, a puterilor cenbeale, azi, după un 
an de răsboiu, este aproximativ următoarea: 

Germania.— Populaţia, 70.000.900. Socotind colosala 
proporție de 15% din această populație, să poale li mo- 

bilizată, 'se ajunge la cifra de 10.500.000 mobilizabili, 
'Acesla este un maximum pesle care nu sc poate, trece, 

în nici un caz; sunl multe probabililăți, însă, că țifea. 

trebuie micşorală. O vom lăsă, însă, la 10 milioane, şi 

toate celelalte calcule le vor porii de aci. De ailicl, re- 

censămânlul tuluror nașterilor dela anul 1867—189, 

treizeci de contingente, în care intră şi clasa 1916, — 
născuţii în 1896,—ne dă o sumă totală de 15. 000. 000 
născuți. RE 

Din această sumă, urmează a se deiluce: 
a) Cei morți, în timp, de cincizeci d6 ani; 
D) .Aceia cari au părăsil țara și cari nu au mai 

putut să: se 'înapoeze,; mările îiind închise ;. | 

c) Bolnavii și intirmii; 
d) Aceia cari sunt în serviciile publice, —căi ferate, 

poștă, telegrai. finanţe, ele. „—şi cari nu Sunt mobilizabili ; 

e) Sireinii. - 
Aceste deiduceri not fi socolite la, apr oximaliv, 10% 

din numărul total. Urmează dlcei, 'a' se scădea din suma 

de 15 milioane, cel puţin. 6 milioane. Rămâne, deci, ca 

țitră bună, 9 milioane. 
Tot la această țifră se ujungc, făcându-se socoteala 

şi alliel: 
„Din populaţia totală de 70.000. 000, se sc: de: | 

a) 50% temei ; rămâne. O populaţie "bărbătească de 

"35.000.000; _ . 
b) Din aceştia, 500/, sunt copii, cu. -ârsta între o 

zi şi 18 ani; rămâne 17.500.000; ARE 
c) Din. aceștia, 50%/, sunt bătrâni „cu vârsta între 

50 ani şi limita, extremă, Făcând şi această scăilere, ob- 

ținem aproape 9.000.000, de tineri, între 19—50  âni, 

adică tot aşă cum rezullat și din receris: ământul ar: ălat 

mai sus. a Di Sa i
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Noi, în socotelile noastre, vom porni dela țilra de 
10.000.000. 

Se deduce: | 
Azi, după un an de -ăsboiu „lin suma aceasta lre- 

buie dedus: 

a) Morți invalizi şi greu bolnaci . .. . . ea «e + 9.000.000 
b) Prizonieri ...... . ... .. . . . 400.000 
c) Mobilizaţi în industrie, pentru "muniții ş şi materiate de răsboiu. 700.009 
d) Paza coastelor, lucrărilor de artă, garnizoana cetăților, eta- 

pelor, etc. . ...... .. . ..... o memee e e e 1.209.000 

5.800.000 

Dedus din suma de 10.000.000, mai rămâne 4.700.000. 
Aceşti oameni alcăluesc: armala de operaţii şi re- 

zervoriui de unde să se umple golurile. Adică: 

a 80 corpuri de armată—cel mult—3.200.000 | 2.000.000 frontul trancez 

d) Pentru umplerea golurilor. .. . 1.500.000 IL 800.000 „. francez 

La nevoie, Germania va pulcă spori aceste, din urmă 
țifre, luând din trupele dela litera d., cel mult 7—800. 000; 
— şi aci se isprăveşte toală putere a ci. 

Este, încă, colosală ; dar a început să i se, vadă 
sfârşitul. 

Austro-Ungaria, făcând aceleaşi calcule, ne dă: 

Țifra totală a mobilizaților. - E eee eee ee a ae eee e e 6.000.000 

Se deduce: 

a) Morți, invalizi şi greu bolnavi.. . . . . . 1.500.000 
b) Prizonieri . .„.... „e e e 800.000 
c) Mobilizaţi în industrii, pentru mnuriiţi i ma- . ă 

teriale-de răsboiu .. . ... . . . . . . +" 300.000. 
d) Paza coastelor, lucrărilor de artă, garni- 

zoana cetăților, etapelor, ete.. ........ 300.000. a 
3.000.000 
3.000. 

Această ţifră se împarte: 000.090 

i , [1.500.000 frontul rusesc a) Armată de operaţie. .... „ „+ 2.000.000 4 - 400.000 „ : italian . , 150.000 2 sârb. 
b) Pentru umplerea golurilor. .-. . 1.000.000 E 

De partea multiplei, înţelegeri, făcând aceleași calcule, 
avem : 

Rusia.—Socolind populaţia Rusiei de 175 milioane 
şi luând din această: țilră numai 3%, nu 15 ca la Ger- ani şi Austro-Ungari, ajungem I: o 
15.000.000. i aj a jilra de mobilizabili, 

,
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„Se deduce:  : PE aa NIN ERE 

a) Morți, invâlizi şi greu bolnavi.. . . . . . 3000.009 

d) Prizonierii .. . . .. . .... .. «a .e 1.500.060 
c) Mobilizaţi în industrii pentru muniții şi ma- L 

. teriale de răsboiu. , . .. . . . .. „500.000 
d) Paza coastelor, lucrărilor de artă, garni- 

“ zoana cetăților, etapelor, etz.. .'. . . 1.300.000 

ia " „6.500.000 

disponibili 8.500.U0) 
Această ţifră 'se împarte: 

Această ţifră se împarie: 

a) Armata de operaţie . . . 3.500.090 | 3 500.000 fe. pRermraustro-ungar 

b) Pentru umglerea golurilor 5.300 000 

Dacă. însă. âm socoti 10—129%, din populaţie, atunci 
3 2 0 i > 
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Se poale iace o socoteală idenlică şi:pentru frontul 
de Vest, pe Irontul italian şi pe. frontul sârbesc, şi se 
a puteă uşor deduce că 'raporiul, azi, între puterile cen- 
lrale și marea alianță, a ajuns cam de 1:2 şi cu tendinţe 
de a se accenluă, pe măsură ce “aliaţii îşi: vor pregăti 
rezervele, în aceeaş măsură, ca şi ale pulerilor cenlrai6.! 

Situaţia germano-austro-ungară, esie la fel cu a unei 
imense cetăţi înconjurate şi asediate. Pentru completarea 
încercuirei, mai rămâne numai „Golul românesc”. Cât 
despre Marea Baltică, ca poale fi considerată ca şi în- 
chisă; întrucât, vasele germane nu pol ieşi în Marea: 

“Nordului, care este blocaiă. | - 
Rezultatul marelui râsboiu nu mai" este îniloios. Cei cai 

nu-l vâd, sau nu vor să-l vadă, sau nu-l văd chiar «de ubi- - 
nele, sau suni de rea credință. | - 

Este chestie numai de timp, şi timpul este numai în pro= 
fitul marei alianţe. ' . 

— SFĂRȘIT —



TABLA DE MATERIE 

Prefaţa 
lntroducere, . se... ..| ae. | înce... | 

5 CAPITOLUL ! 

“ITALIA 
1. Cauzele intrării Italiei în acțiune. Invinovăţiri, incriminări, des- 

vinovăliri, Proclamaţii, Declaraţii, Note diplomatice, Discur-, 
suri politice. e ee 

2. Organizarea Politieo- Socială. Corisiileraţiuni "geogratier. Colenii. 
Jtalia iridenta. Religiuni. Scoli instrucţie. Populaţie, subra- 
faţa, emigrări, imigrări. Parlimentarism Agricultura. Finante. 
Comerţ industrie. Criminvlitate. Justiţie. Mafia. Camora. 
Câi ferate. . . . 1... . . . . cc. cc... 

3. Considerațiuni “militare” asupra frontierelor “Italiei şi te atu'ui de 
: operaţiuni. ... î oc . [ ... .. ... . . .... . 

Frontiera cu Franţa PI i. . 
Frontiera cu Elveţia . eat 
Frontiera cu Austro- Ungaria ! ae eee o. . 
Coastele Italiei. . ... . . . c.  . . .. . .. . : 

4. Pregătirea Militară a Italiei. . . . . . . . . . . ... 
Armata de Uscat: A. Armata activă ; B. Miliția Mobilă ; C Mi- 

liţia Teritorială. ... o. 
Compunerea Armatei : A. Infanteria; 'B. Cavaleria ; "C! Artile- 

ria:; D. Trupe technice; [: Carabinieri ; F. Trupe Co!o- 
niale; G. Trupe de frontieră ;, H. Trupe pentru. Coloane. 
Impărțirea armatei active în Comandamente. Miliția mo- - 
bilă. Armata teritorială, . cc... ... 

Armata de Apă . . . .. . . . .. . ..... î.. 
Armata. de Aer... .. ee eee a. |... 

CAPITOLUL Ii | 

OPERAȚIUNILE 
I. Operațiunile pe teatru de Est Austro-Germano- us. . sc... 

1. Operațiunile în Prusia orientală şi în Curlanda . 
2. Onperaţiuniie în Polonia. . - + Î.. ... , 
3. Operațiunile în Galiţia şi Bucovi na . ... . 

A. Operațiunile ofensive ruse. Căderea cetăţi Przemy sI. 

B. Operațiunile ofensive Austro-Germane. Căderea cetăţii. 

— Przemysl în stăpânirea Austro-Germanilor . 
— Operațiunile după căderea Cetăţii Przemy: sl până 

la cădeiea Cetăţii Lemberg. ...-. . 

23 

69 

76 
94 
99. 

103 
104 
109 
"ul 

„112: 
118 * 
125 

„126.



394 

. .. |. . . . . 

  Pag. 

4. Ofensiva generală Austro-Germană după căderea cetăţii 
- Lemberg. =... . |... |... . .... .. .  .... . 133 

*„  Observaţiuni şi învăţăminte de pe. frontul de Est. .... 146 
AI. “Operațiunile pe frontul de West. : . . . ... . . . . . .. .. 152 

Sectorul litoralului şi al regiunii: Ypres-Lille. "Bătălia dela | 
Neuve-Chapelle. Luptele dela Ypres şi dela Cotabo . . 156 

Sectorul Arras. Isbânda francezilor dela Lorette, „Luptele de 
„la Careneyv-Ablain -.- | înce ce ie i i e e ete ao „166 
Sectorul Soissons: Reims-Cbaripagne Cucerirea pădurii Sabot. "180 
Sectorul Argone. . . . . s-a e . . . . ..... ... .. 185 
Sectorul Mossela-Meusa. Luptele dela Eparges .. 189 
Sectorul Vosgi. Luptele” dela Miinster. Luptele dela "Hart - 

mamswailer . . . 197 
» Observaţiuni şi. învăţămite trase din operaţiunile” depe fron- - 

tul de: West... cc... . . .... 205 
TI. Operațiunile pe frontul Italian s-. e e e o o... .... 209 

Primele operaţiuni. Atacul frontierelor... i... 210 
Desfăşurarea operațiunilor după atacul frontierelor. . . . 211 

1V. Operațiunile în Dardanele şi Galipoli î. .. oa... 219 
Luptele din faza l-a.:. . . .:. . [ee o... 220 
Luptele din faza Il-a . . . 1 | .. n e so. . e 225 
Observațiuni și Invățăminte '. . . [ee eu se 236 

v; Operațiunile în Serbia. Atacul bandelor albaneze și respinge- | 
rea lor , sa... 1... . . . . . . d... E * 238 

Atacul bandelor Turco- -Bulgare [. . . .. . . ... 242 
Invazia Sârbă în Albania . . se... „245 

WI. Operațiunile pe teatrul din Caucaz . .. . . . ss... . . „246 

CAPITOLUL iii , . 

1. Observațiuni şi Invăfăminte” generale. îl. . .. "251 
2, Observaţiuni şi Invâțăminte tactice .., .'. . . so. .. . .. . - 266 
3. Observaţiuni și Invățăminte tecbnice și de organizare « * V10 

CAPITOLUL 1 IV 

Aviația şi Aerostația. . .. . . ct. |... . . . co... "1919. 
N Organizarea. ||. lntrebuinițarea. III. Lupte şi bombârdari i 

aeriene. IV. Observatiuni” şi învăţăminte Î[ . . . ...| „823 

/ | CAPITOLUL vV 

Istoricul submarinelor. . . .. i.e . a. . 306 
Submarinele franceze, . ea e ne n. . 332 
Submarinele germane. .......... e eee. . 333 
Submarinele austriace. . . ......; îmi o oo. d... . 335 
Submarinele ruseşti. ,. i 337 
Submarinele engleze.. .....:. i. .:. i 337 
Submarine Germane și Austriace distruse: .: .. . 338 

Submarine germane . ... | te i... 338 
z Submarine austro-ungare . NOR Ia 339 

Vase torpilate de către submarine. Germane și. Austriace. a a 849 
„4. 1, Vapoare de'râsboiu ...,.... LT ap 

2. Vase de comerţ torpilate de către Subm: urine germane. 344 
Observaţiuni şi învăţâminte . .. taia . 344 

Munitruni și Materiale. Gaze asfixiante şi explosibile: i. : „846 
1. Muniţii şi materiale. , . .....-. ch. , 348 

Anglia. ..... ee 354.



Pag. 

Franţa. « În co.e e e n a. |. . |... . .... 356 
Rusia. . .. . .. ... .... ese... „862 
Italia . . . . . . .. . [ce [364 
Tucia sc... |. cc cc... .... „365 

2. Gaze asfixiante şi explosibile. ...... île a 0865 
După un an de Răsboiu. . . . . . |. cc... OS 

1. Frontul occidental. . . ss... .  ..  .  . .. . . .... O 978 
2. Frontul Oriental .... - . . . .. .  .. ... .... . 381 

" Regiunea: Alpilor dintieiltâlia şi Austria -.. 
“Teatrul “de "operaţiuni Austro-ltalian .. 
Frontul de Est al Italiei; Carniola şi Friul, .... 

SCHIŢE: 
-- 

a Diverse scbițe i 
A 

Schița provinciilor italiene şi a reintegrării naţionale până în pre- ! 
zent. .. . *.. .... .. . . . . .. .. .... o. n... . 

Schița provinciilor româneşti şi a reintegrării naţionale până în | 
„ Prezent. . «ce e e e ei eee eee eee ei Ir 

Schița tunulul italian Deport. ....... [cc cc... .:s 84—85 

Scbifele Operațiunilor în Prusia orientală şi în Curlanda 

Schița A. — Frontul Austro-Germano-Rus la Ianuarie, lulie şi . 
1 August i; sc. |... nea ee... . ... „104 

Schița B. — Schița trecătorilor în Carpaţi. . . ..... TI: 
Schița C. — Cetatea Przemysl . ... . . . . . . ... |. . cc. 

Schița D. — Frontul operaţiunilor. în Galaţia între 1 Mai—5 lunie  — 

Schița F. — Frontul operaţiunilor. înainte şi după bătălia dela 

Przemysl . . . cc. |. cc. eee ee eee me ee e. 2, 

Schiţa-F. —' Frontul operaţiunilor înainte de:bătălia dela Lemberg. ' 128. . 

Schița: G: — Frontul 'operaţiunilor-după;bătăliasde; la: Lemberg. *: - 134 - 

Schița” H: —:Dispoziţia armatelor Austro-Getmane . . . . . . . 130 

Schița 1. — Operațiunile în Curlanda . .. .....- î. . . .. oO142 

Schița R. — Operațiunile între Vistula şiBug. ........: 144 

, Scbițele „Operaţiunilor: pe frontul -de Vest | 

Schița A.— Dispoziţia-aproximativă a'armatelor Franco-Germane. 153 

Schița B. — Regiunea Ypres, aspect geografic . . . . ste... - 158 

Schița C. — Regiunea Neuve-Chapelle-La Bassc. . . . .. îi... 158 

Schița D. — Regiunea Bemune Lille. . . . sc... 139 

Schița E. — Regiunea Literalului . . . . . . . . . ... . . . — 

Schița F. — Regiunea Ypres .. . . . . . . . ... î.. ... — 

Schița F. — Regiunea Ablain-Carency-Neuville. ......- 167 
Schița H. — Regiunea Lens-Neuville. . . . . . ok. | cc... 
Schița |. — Regiunea Soissons. . . . . . ... . . . .... — 

Schița K. — Regiunea Perthes-Le Mesnil. ,.. ... . sc... n. 182 

Schița L. — Regiunea Argonne. . . . cc. ce me eee 109 

Schița M. — Regiunea Varennes . . . . . se... ce. 186 
Schița N. — Regiunea Argonne St..Menehould .:. .... 188 

Schiţă O. — legiunea St. Mihiel-, n ce e eee ee eee 191 

Schița P. — Regiunea Mulhouse . .. . ... . . cm ec [.. 195 

Schița R. — Regiunea Vosgi-Aspect geografic. . « . ... 199



< , ea 

- :95 

- Schițele Operaţiuniloe pe. Frontul. Italian „i 

“Cele trei hărţi. “generale descrise mâi. sus, şi Schița Ss, Regiunea 
Geriatrie | 

Schita 'A: = ooirat peninşulei Galigoli. PR | . 
Schița B. — 1 em... . cec... |  .. 

Scbițele Gperaţiunilor în Serbia 

Schița A. — “Atacul bandelor Albaneze +... DI 
Schița B. — Atacul bandelor bulgare . aa ei 
Schița C. — Invazia Sârbă în Albania, a, amin emanate e 

Sebifele „Aviației 

Schița A. — Aparatul! Voisin -:. pe. 
Schița- B. — Aparatul Dorand ! e. . 

| Schita G:— Aparatul Sicorsky.. . i 
“Schița A. — Bombardarea. din. avioane ema te e 

a î Submarine a „ 

Schiţa'A — Periscopul. . sc... DIR 

"- Gaze asfixiante şi explosibile. | ' 
“Măştile scufiii propuse de Dr. lonichard. De . DIDI SRI 

  

Pag, 

217. 

. 

223 
230 

„241. 
„343 

„. 245 

286 
287 

1 289 
„806 

3u



    

e10g2 

“Al pss 

| A alin Lu g a Co lines; 

în Brianza”. 
IE Come -- Se 

  

nege 

Kepten 

Bregenz 
o 

[a Oberstdorf 

4 E bes dep. 
203 . 

Vorarlberg 

    

LEGEN DA 

— 
— 1826 făsuri (humârul arată cola) 
ta Culmea muntilor, 

Ca/e farată. 
Șose/e naţionale, 
Drumuri bune. 

.—————— = 

otet Frontiera. 
» forturi 

x Oras întărit.   

:3
n9
'N
02
1'
S 

01
11
 

Dn
a a
l
i
n
t
 

a
n
i
 

e
i
n
e
 

an
te
nă
 

  

Ghelari sau zăpez/ părpetuie 

/acuri 

Gaza munţilor 

Scara 4:1000.000 

/' Franzensfeste 

Bnixen 

“Ale 

Ciladela 

REGIUNEA: ALPILOR 
DINTRE. | ITALIA ŞI AUSTRIA 

N | N po 2 > 

fozenheim 

E Kufstein | 

oc 

| N] 
fi/zbahel hi P 

„PThura. 

WM, 

ediger 

* 3:Herrn Sp, 

Deffereger 6 
III III A 

2969 
enz 

Poster Tha E 
zu 

e Corvin d'Armp Ze. 

armolada . &, 
360): frere di Cadre A] pe 

"x oAllegh 250 
3535 02478 

o;Longarone Ca [. 

420 

Viltoria 
Saci/e 

Fontana 

Forlenone 

e9/iano O o Codegne 

SF Pol 
4 ? O (alerze as gMotfa 

. 
. 

o Camposampiero : 

& e 
icence 7% 

” fana a Pev/se 

s 

Mestre. 

S. 
a. 

g 
> 
e 

t 

6. Oder Dravburg Spital | 

/pe = 
avtfen zu . | 

Gajarine oS lo 

NO 

II) 

Sa/sturg 

Rastaat lauern 
7738 

uterndori 

scAbeng 

„_€ 3 

ruina 

Strasburg 

Guri o .. 

fetdtirehen 

j î 

illacher.A. 
Făsul Plâten Gai 

flifsch . 

Cibidal, 
o Jarcento 

dine S , 8 A 

Q 
roipo 

|s90 

= Mora 

ei; a ernie, 

e 

PPrebuhe/ 

/eo6 
S ///cha 

Ă eee 

1989 ” 
e 

AN | /€ 
- SehePYi 

P 

ani? re 

Altolen 

z 9, 
> = 
“o 
e 
3 

Lonhard 
O f Veit     răt 

Wolfsberg ” 

. Fossruck 
ter FSTUcE 

a Ersentap Bach, a 2 a OLaufe SSI 6eb- 
a_n k e 

Stein eră: 2 N 
N&marht! Caderbunp 

-San . ” W, 

e ata f Planina 

E/snerg 
Bischofâcto 

(agenfurt' 
Drave 

(artact 

o/eire/hg 

bach 
P.Lorenzo . 

Gurk 
oAuersperg 

Karlstadt 

de 0.6. şi I.M. 

W 

135. 

oustoalh 

  
Prețul 0,80



wesby AA | web | 4 Jn0912pj A 
ce daPmse e 

T
I
Ţ
 

ZII 
T
I
T
 

A
a
 

ANS 
e
s
o
 

| 
- 

o
i
i
 

 
 
 

  

   

ul 
ES, 

L
u
u
a
s
s
8
 

D
Ă
 

23 
C 

Aiuperzet 

S
U
 
Suaf 

29:50 

                

    

    

T 
T 

si 

ŞTauDzi! 
(
S
s
,
 

S
I
I
 

3asvag 
) 

S
I
E
!
 

SI 
| 

aryIsnuu/97se9 
2nN]0) 

ay) 
P
A
R
I
 
n
l
 

—— 
RI a
l
s
 

ij j 

             

A 
|Dere99 

IN 
d
e
a
r
 

Ca 
zzubi 

"Jig 
ojăe 

în? 

Bud 
(ep 

€ 
Le 
B
I
D
U
U
I
r
e
 

RĂI 
ze428 

       

/ 

_PUJJ2Wl 
68: 

B
e
x
o
 

a
a
o
1
B
B
e
W
(
W
 

       

 
 
 
 

g
a
z
e
 
Î
N
 

11195, 
>
 

> 
R 

S
l
 

za 

T
o
 

- 
y 

ra 
Pare 

772145 
p
i
              

* 

 
 

   

         

  

            
      

    

        

 
 

 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

UJ 
| 

S
i
e
 

E 
= 

p
e
 

1955! 
a
 

f
r
a
 

BI 
SOIOA 

g-. 
“ 

X
O
N
a
e
Ă
ă
 

23 
o
D
2
N
 
O
 

yrueld'A 
»
l
u
Q
0
 

94": 
m
r
 

P
r
 

„
E
N
I
S
t
D
 

4 
v
 

un 
elis 

N 
o
v
e
g
i
u
 9 

NE 
e 

ye/uawey 
E
a
u
 

„Oueuw0W! 
o 

| 
21/3758 

N
U
 

Vas 
o 

s 
N 

studia 
o UE 

i L
i
z
 

AU 
2
0
I
0
0
W
 

; 
ch 

«e 
ISSeV 

V
A
!
 

i 
so» 

I
E
S
)
 

)SSte, 
0404765) 

| 
. 

E
 

804 
„ 

31U0W/0 
Z
 

19 
1S a 

Ce diz0 
d. 7P;770, 

| 
R
U
I
N
H
S
 

W
a
 

„> 
f 

D
A
0
N
n
U
[
/
2
3
5
2
9
;
X
1
 

O
P
a
n
a
)
 
n
m
 

ps 
B
I
O
S
I
 

A
O
U
P
U
I
d
/
/
 

8
9
%
 

Y 
0 

P
i
 

i
c
 

- 
m
i
l
e
,
 

6
2
0
1
 

A
p
 

(2 
L
E
 

U
u
o
T
a
,
 

: 
DE 

ei 
Stoa 

) 
2osnypj 

3/fr0bpo9 
A
A
 

Poze 
p
p
 Pe 

d/ 
| 

sf 
P
o
i
o
g
 

ni 
p
r
 

i
2
3
7
2
W
 

phoruuă 
N
u
e
2
0
 

aa 
bILIISI:p:096,) 

ș: 
2
9
1
7
8
1
9
7
 

S
g
.
 

Z
A
 

2:7J03Sp 
S
s
 
=
 

5
 

i; 
B
B
a
u
y
o
 

R
a
r
o
d
a
2
u
c
s
 

g, 
/
j
o
t
o
n
e
 

ZEU 
ARO 

/ 
) 

5
5
0
J
9
e
1
d
 

2 
P
a
t
i
 

2, 
“
s
6
z
i
 

3
U
J
0
Q
]
 

DA 
s 

e
u
!
'
z
0
)
l
a
 
A
F
P
 
S
f
 

B, Ș 
//) 

[ 

pl 
Baoqaauu25 

gesot 
 Nptrgao//i 

Doom. 
7 

27predăuă 
e
e
 ll 

7 
ALR 

po 
0 

upokelenozede 
i 

SARII 
S
u
,
 

i
 

E 
ei 

io 
O
 

(/ Partii 
A 
leii ME a

,
 
a
a
 

po 
Nelu 

. 
" 

N
_
d
 

3 
Î 

+ 
17 

Saba 
A 

-d 
| 

rai 
î- 

E 
j 

Praju 
afet 

N
M
 

P
r
i
s
m
)
 

a
z
i
l
 
(
e
a
 

z
a
 

0 
E
E
E
 

i r
a
 

a 0 
i 

AP 
oct 

agitare, 
Sp 

SP 
ae 

Z
A
 

a 
D
 

| 
.
*
 

3 
L] 

C
R
C
 

. 
i 

L
A
 
S
E
S
 

T
v
a
.
 

2 
F 

0
 

„00 
euneălă Mposouas 

IRENE, 
| 

E
S
I
 

fe 
| 

7
5
 

« 
x
 

săi 
S 

, 
2 

4 
e
t
 

Z
I
 

Aa: 
n
.
 

să 
d
r
e
 

a
L
 

X
e
 

apazone cu 
(Îl 2z2707 

"A 
D
R
 

a
 

săresut 
za 

NEG 
ps 

VS 
ca 

Qi 
P
a
 

a
r
i
i
 nz 

ap". 
BIBAȘIODVLA 

Ss 
3
:
 

[Sf 
1 

one 
SEE 

a 
ii 

F
A
”
 

C
U
R
I
E
 a 

orb 
A
 

IEI90 
9 
S
I
Z
E
 

T
o
p
.
 
a
n
 

v 
2 

eâhdo 
(
 

P
r
u
e
t
u
n
 

4 
af 

u
u
v
e
g
o
 

oyobzelri 
7
 
r
a
r
 

aa 
R
O
I
U
A
I
N
S
"
W
o
 

S
s
 

70-49 
p2/jţa 

d 
o 

E
L
I
 

“pr ANR 
0
2
7
4
-
5
2
 

oa 
10 

i
o
 

. 
$ 

ourinz ap 
-- 
E
U
P
2
7
 
p
i
 

o 
o
r
6
a
r
t
 

(
D
Z
 

N
U
I
 

ZI 
S
A
 

O
 

(
9
/
8
 

9
1
W
1
S
 

D
e
 

13 /3IUBC 
d 

ae 
b
r
a
t
 

2410 
Are 

c
e
a
 

ss 
S14du0 

” 
d 

T
a
 

a
d
 

iQ 
euIue 

Wei 
Sdogă 

0p439000 
(o 

Ș.|p1b4019' 
î 

Devossnj fi 
2Taq 

d 
49% 

Ed 
Z
E
 

- 
21 

„os 
eSfiseddun))) 

5 
ue! 

214 
Ăg 

o
u
s
u
 

Big 
e
 

o 
(+ 

IA 
VUIA 

N 
N
 

0
d
2
e
d
i
A
 

/ 
7220J0g 

- 
o 

3
 

O
p
s
 

yCp 
 azpigoge 

MEA BI 
Nude 

. 
I 

d 
(
P
a
t
 

d 
Sa 
R
e
d
 

II 
Y
e
 

A 
G 

eu 
ypoȚ 

ii 
- 

A
Z
 

i 
. 

air 
Ia 

3
 

/ 
S
e
r
e
 

AST 
Sa 

suosseuiej 
NSE 

<, 
C
T
E
 

Do 
E
 

7
4
)
 

SGSnor-a0 
(7eupiuipi 

E 
u
r
e
e
i
.
 

0 [
o
o
 
2
 

U31y5 
op 
zu 

u 
az ompa e IIS S

H
 

ADULUIȚEE:... 
[2 j0/04 3429 

BUȚIJEJ 
pyJ0p 

A
C
 

IAU 
92100125 

"ze nost&1p 
erei:s 

pi 
l
i
 

10” 
o 

z06B5) 
şi son 

PA2/NC 
— 

PPIOSNO 
IUN 

pI 
3. 

gue//B33:i00 
0 drop9 

x 
A 

a U
N
T
 N 

ZI 
N
I
Z
 

gi 
S
A
 

AA 
iron 

TR 
"” 

“ofoh220g” 
a 

OPRESTE 
EaeT0 

para 
Per 

IES 
Si 

p
m
 

gunps5) 
55 

O Miseraorm 
IRU 
u
n
e
i
 Re 

SR 
tă făego 

cad, 
. 

4 
“ 

. 
T
Y
R
 

2 S
I
0
M
 

s
a
 

1 
e 

a 
$5 

0! 
e 
S
a
t
e
 

A
 

ST 
u
e
:
s
e
y
 

£ 

A0S9I 
Qi 

00] 
x
 

PAPI 
"7Uf)0 

9 
> 

o// 
27290 

9 
O
e
 

E 
3/53 

i e
u
l
 
Î
S
 

Vizz/ 
O 

__: 
3, 

: 
ta 

P
E
 

0
5
7
0
4
 

P
I
 

7 
1
 

n
 

„"buenhd8i49 
o: 
5
2
0
9
)
 

PO 
DIO 

Vpa 
ol 

6
.
 

A
d
:
 
S
H
I
 
E
I
N
T
G
N
 

% 
I
E
 

O
C
E
 

, 
V
a
 
î
m
e
a
 

[-d 
p
 

(Osoduptf 
20 

RE 
6 

je 
e
r
e
u
 

E
 

p
a
3
3
0
u
G
3
J
E
 

Y
N
Y
L
 

J 
a 

EAeube| 
Vi 

a 

PI) 
0104               

 
 

    
 
 
 
          

 
        

 
 

„hS2 
9 

“ PI2/SU2124 
/
 

277U194 7
 

i
 

Bropouuiţ! 
S
R
 

9 
35 

UIa4Ț 138 

2 

V
W
 

Q 

* 
: 

CAII 
N 

ă 

d! 
Bey: 

G
 

2P895//1yf 
S
S
 

aro 
pi 

e 
Y 

1
9
2
9
/
7
Ă
 

> 
doyjaei 

S
U
S
.
 
Ț
i
n
2
9
7
 

m 
a
s
h
 

s 
o
 

t
o
a
u
 

925,692 
yo3zh31X 

“dg 
uaxan.y 

/ 
/rUNaNRISII WI 

PU 
2U 

2
3
8
1
 

a
L
 

AY 
ASa 

3a 
A
N
L
N
O
M
=
L
S
 

 
 

pp 
UTE 

EER2IT) pp: 
: 

e 
R
a
 

“
O
 

e: 
i
.
 

L
Ă
 

-Ua4p9SiMz: 
S
U
L
 

D
E
p
z
o
u
I
s
I
g
/
 
P
g
 

e
e
l
a
o
g
 

22100 
s
i
a
 e 

eza 
di 

ANN 

A 
9
 

E 
Ii 

soața 
1
2
 

pi 
A
 

OUNUŢOJ, 
2 
e
u
g
e
n
 

i
i
 

e
 

7
 

- 
. 

? 
P
r
,
 

: 
d 

a
 

„o 
- 

e 
0
 

3330 
2 

D2s43p] 
s2 

i 
, 

$ 
ou 

o0np 
p
a
i
?
 

3s1g110/ 
S
e
 

(719444P 
e
s
e
 

2 
O
Y
U
I
D
I
P
 

p
a
g
e
 

S
E
S
 

ef 
1JpPe] 

0
7
7
9
0
0
2
 

9rna 
Ș
e
u
 

4 
oueuteiaj 

SȘ 

        AP 
0 

aa 

2W/ 
Ule) 

O 
O
R
E
Z
 

VIN u
2
4
0
H
 

Bu 
49350 

PIozSSăNIC 
 ÎNOtIZo 

N
a
 

o
p
e
o
t
 

>
 

AI 
ri 

ZA 
= 

. 
a 

“ 
S
T
E
I
 

7 

R
I
 

A
S
 

A
 

29 
Ar) 

E
 

D
a
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

    

                                    
 
 

                                                
 
 
 

                                
            

  

 
 
 

                      

                       

4 
e6!7 

| 
U
N
I
O
 

3(424Q8 
P
I
 

orpure 
li 

18% 
ssss 

TATO 
A
h
?
 

zi 

Î
N
 

y 
A 

“6 a
p
a
 

steag 
fieuca L

E
E
A
 

geo LS 
fă | 

P
o
z
a
 

„
f
a
g
 

stia 
NEA 

Bo 
V
o
u
a
 

AY 
4 

fi 
$ 
legă 

S
U
I
 

op 
LC) 

2
 

$
 
f
 
f
 

4
 

U
6
2
/
9
$
 

( 
1
0
9
2
 

a
 

v
a
 

A 
| 
=
 
S
P
r
U
e
(
.
 

20 
ge 

(SS 
ȚEI2N7£9)2 

a 
VP Odussadf” 

       

2/ 
[Qd17a1d 

'S)* 
4 

ee 
ES 

EIN 7 
ES) 
s
I
 

Ș 
a
y
 

se 
2246 

* 
Zsa 

arto Neue 
ez 10] 

seta, 
n
a
s
t
e
:
 

first 
25 

£ 

p
e
n
e
 

“
=
 

7 
6 

, 
y 

r
ă
 

/
 

p
2
7
U
8
3
S
8
J
 

(
D
=
 

d 
6
3
 

501420 
af, 

PY 
7u25230 

(
E
E
E
 

Sta 
sitelda 

pub 
s
i
 

AY 
O
1
9
N
'
W
o
 
U
l
 

vă 
p
u
o
b
u
a
f
P
 

e
p
 

A
 

aăoz, 
23eAr 

s
a
i
 

as 
ur 

tefog 
ezzruadu3$ 

N
I
 

Bez 
ayotbbearonuou 

                              

 
 
 
 

                  

        

2
 

[
9
s
s
5
 

9
J
 

32, 
- 

T
r
 

O
 

+ 
| 
s
e
e
n
 

a
u
u
l
e
y
 317 

je 
25502439g 

5
0
3
5
3
5
 

r
s
 

4 
J
o
v
e
 

S
U
 

R
e
p
 

gzu9că 
Foarte 

SA 
” 

7D"7 
Rita 

"> 
QE 

U12/z0H 
= Z
a
p
?
 

2
1
6
 

2
9
0
1
2
)
 

“
S
a
u
a
 

dea 
| 

T
g
 

I0p 
Moernani20Mi 

 — 19B0N 
000905 

olsipf: 
* EZZIAOJEO 

Sol 
e 

Pozzenro 
suita 

m
ă
 

ze 
d 

c9p2. 
gt 

YOSSat([e 
O 

eeT5u 
P-O224d 

oi; 
310849 

- 
--: 

“x 
L
o
u
 
A
I
 

J
9
1
8
3
0
P
 

. 
13 

1
0
8
1
4
0
9
 

(aei6ra4) 
3
 

Z
N
n
O
u
I
I
 

ls 
p
i
 

3 
100-0 

Z
 

d
o
m
 - 

--: 
pod 

a 
I
D
 

e 
A
 

E), 
o 

e 
DzobTit:u 

da 
A
O
n
6
p
 7 

Î 
ok 

13daiz$07 
? 
I
S
S
 

m. 
ae 

y 
_
 

X 
u
n
e
 

p
a
 

O
U
A
L
E
 

97emp0l8 
sa: 

S
a
i
:
 

Ț2Â.Teura2A) 
3 

e 
Juou] 

LE 
a 
E
G
 

ap 
EUETOSeyf 

SS 
x? 

Euuyg 
pr 

9 
S
a
 

919 
p
e
 

ti 
S349p. 

&3 
RUN 

euBha 
| 

A
I
E
 

Fr 
e 

22 
1uzaJg 

[opf97 
S
e
a
 

> 
a 
pudel 

ZI 
e 

E
:
 

i
p
 

t
e
l
e
 

O
D
 

poza? 
(bfareu 

aa 
1
 

Serueznea9da 
je 

e 
„
d
e
o
 
A
/
e
2
 

A
a
 

e
 

î 
v 

3 
e
r
r
o
r
 

-
P
 

ue 
a
s
s
 

„A 
u
a
 

0
J
2
4
[
:
 

9.” 
2S19), 

VOR 
tea 

es 
te 

e, 
6/ Bea di 5143199) 

ouiz 
OH431 

Su. 
z
e
 

B
I
A
E
Ţ
 

O 
72461002] 

-2I18idȚ 
ap 

Sa 
P
S
 

Up 
m 

ometia 
Zi 

A e
 

S
m
z
a
h
 
e
i
 

Pas 
e 993 

U0d 
t
n
t
:
 

v
e
n
b
o
u
l
)
 

110044 
uasraji m

ă
t
a
s
e
a
 
N
I
 a 
e 

PET 
Satie 

oda 
POZA 

oaza ( 3 
d 

Dodtouay 
23! 

1
5
9
4
5
 

P
I
 

U
1
9
3
S
P
1
0
U
J
Ţ
I
,
 

Z
I
I
 

ID 
1
3
3
1
8
 

s 
„
J
8
]
E
Q
u
d
d
u
 

5 
Şt; 

/ 
d
d
d
 

o7u 
) 

a
 

i. 
c
a
d
 

o 
o
a
-
U
Q
5
e
 

ei 
Z
O
N
E
 

- 
“zori 

anod 
2 

roadă 
up gate 

   

Z
i
d
 

D
a
 

saltea 

           

     
                       

  

D
e
a
r
 os 

ASPRE 
UP90I [A 

velar 
PSSNEBERRIȚĂS 

Le 
ea opinii) 

ied 
e
a
 

pică 
Ce Neal 

o pariu” 
“Die 

SC Etagii 
ape 

taie 
o
u
 

A 
B
a
d
i
n
 

Sepz 
zu 

90] 
0 

0155073 
y 

că) 
S
o
 

9:918 
f
e
l
,
 
P
R
 

tjoe 
X
p
o
z
4
2
ă
 

= 
LoEro 

: 
„19004 

c> 
L
o
s
 
a
d
 

s
e
 

„faoznaun 
30022105 

| 
SS 

, 
2 
N
a
e
,
 

13, J244 
“DP 

XA 
Loruao3cq 

= 
a
 

er 
lan 

Z
a
 

"SON 
2
0
0
1
0
 

dal 
f+ 

 
 

 
 

9£I2 
3 
A
 

noi2 
fi 

== 

P/3309 
-g 

90 

            

29 
P
I
 

pi 

2 
„3 

E
C
 
N
 

(
u
3
0
2
3
-
 

.. 
, 

. 
c
a
:
 

—
 

N
 

+ 
a
 

. 

NIăA 
IS 

VITOINUVO



    

    

     

  

   

  
  

| UR 
Guns = 

= ÎL SR ape U PERP Rr ay A m... 4 Taz Şi De 

    
ala > Ia n Aa curate ! SR Tita] _ “ ( Zesten 

         

   

        

fa, Resrhen At . 

Pa Ra a 3 seiema st Ghe eh Mm O Prixeă Saci. 3 LU Srâlr ZA At Sszea _* “Swaat Deal te trece iteng 
. reszi Oz lie Bata : Forza ger VUlach 

  

     

   
   

moi /.7 5,73 'Mcolzgs 
pa 7 pi    

  

   

  

past ep 
E i crez 

Poza) a 
A Re fi 

20 pr ac Nb d iu 
ag €/ 2 

> orice i AIBAZE 
aa oma te .= 

cz SGORIZJA, , 
a TR e zienscluf 

e II 
4 > 

RI $ fica Seszz2 

Es aede, aliata, 

      

  

   e în adere e 1$ 
Apei z 

e      

    

   

- 
ou Zână 

9 
E inu       

    
   

  

   

   
   

   
    

  

  

  

   
   

  
     

   

  

         

   

      

     
   

[= . "11 9 . Frzerte Că Aare 
2 delateze (: L eg enda UN Si pla Ari Vatasca Sp i 

A Că pna fu FRONTUL RUSTRO-1TAL/4W | iz sai A 2 SI - 5, =ONIL 
i Tr A Z i fi i fa funie 1773 | a e 

Er 3 Li tdrma: E 

          
“d 

Lege Cha 
: 3 i - N fa 

    

   
— 9 ARE) 

EP PIEŢE 

Jonzt roca Re 

ot nagne 

Ey 

    

  

          

       
   

  

    
   

N o Sssonra 
2583 "may câ La 

za De aul ovazon Co 
   

   

  

   
   

  

   

= Fa0579 fe Pad? 
Znrărtn 

nis Me    
/ „ferelhamp* o fom Ş “try N DI image i e dirt 

ESI A 

    

i-o Zrrenne 
(3 Potro 

    

       
& pare” 

ra Book, ip 
Berarăner 

ud Lat debite 
cn 

ÎS: 
      

FRONTUL FRAN CO- 
ANGLO-BELGO- GERMAN 

/rontu/ /a forvarre. 1315 

.    

  

*vEso UL 

. Montbeliard ;       "zar ffontr/ /3 / Paget 7375 
; 0 10 26 30.0 şo 

| Seona. Lot iii 7 2                 
 



= 
  

       

    

     
      

   
    

  

     

      

   

   
     

   

    

   
    

  

     
    

    

  

   

     

  

   

    

     

    

   
     

     

  

      

  

        

   

        

  

  

  

         

  

      

  

    
   
   

   
     

      

      

  
  

  

     
     

    

                

        
   

   

    

         
     

  
         
  
  

ob 

- ( 
Imst DE 

ZI 
atrul de operațiuni 

A 
| 

faapen $ 
d ori „În mai 

- — 
: ustro-lta

| ian 

"O 

iz 
les” rr 

ra a, 

. 

Î SfAnton 
(ândeck 

W & INSB R UCK 
A Wald Măhibaeh 

F 
- 

Y( mru ot mhausen  WUPEŞ sc, 
2 m m Ta 

5 

apa ze lngențla 
/ | Matrei 

7 Mairhofeă UntAr imni i A 4 
A; „Une 

i 

feuepter ) 
, /ASteinachă 

i dîp 
LIRa fusch; 

2 d Tavern 
Ț 

nalt Gri 
"A E 

rush, : j 
= ——— 

d = 

Sălaend 
Breriteri 

AQ ornavtera, ne pri 
A Au 

DN 
e Gale ferată ;egend

ă: 

2 

Stein 
m 

ORI 
i 

——_—._ 
_ , Tunel 

f 

fe Sven 
> "Aa băckstej 

CA îngustă 
78 

Hena f A Sterzi Cage sass al 
St/oharu 

” Wincisch 4, a 
Ste/ 

ast 
XX + Cotu 

.... sase nal, Șases 

do [2 NI pi- 
ai 

trei pi Weilidenb, 

a 
e, fort 

Pleci 

(II 
Tate” 

Tafer na 
ZI ine Poe

 

= Ir, fas 
PA ermterte €, : 

4 

. 
2 

S 

2 

” 
13- 

xfatez de CSteonn; Pavia, „Urtenheim materni Iutoa Wuben Deh pu -AMariitz 
en 5 

1: mmm pe
 

nea sfere nhărd NR Wezalil Mans si Seiko Hopgăneăuntleieria 
j). 5 tza, AQ Ie oct re mio o 4: 1:500.000 

if de distriede 

A - - 

, = 

| 

Eirs Se: risching 
e, fragzensfes

t un Ci Brunei p Defoe?
 dogs: dinet $ o zi "Poni 

G, leoben % bi, 
= 

se 70 20 

antena Sp Meran / poe Ă md, 00 SI as Pe Pe SoehsenbuțĂ 00 
PUN exe Weisbărga, StroBbur 

s-a 0 

| oa
ze 

| taman NC rntheins, 
Brixen $| Miederooii 

pe z Za < Lieni itolocore 
_ ALieserhofen 

no Reichenau 
Ie Zisctemwăsserr 

, 9. 

2 ZE 
“ 

“sem 
077 Dhartitach ra 

fOSLOb Arzi , Steinfel: 
Miilstat roti 

Ă 

Sf 72 z EN Vilpi 30 
rue aaa 

“, artinrmsi et Tliach E 4jesing 
Zi ital; 0, N a 

E 
pereog 

e derițaad 

ş 
o. Ş con fa ro IȚr 

n f 
i 

7 rs, 

pa TertaN 
2309 

o 9 StUlrieb 
ieanhan + jengS PR (0 d a Di ra Aha ABtschach 

ifenburg 
„d 

atei, Gnessă l SEeit, 
1 Fberstein 

murate 9
. 

es 

5, Cârvara 
aertaci 

Cani ACN, then Da ăpeiBăriach 
Pa 

2n  feldkirei Tzu hemaF. 
(se ros, 4 

fona 
Campitelig „i "Argbbai SS 

ze PET 0 poa frebeeă pe 
dz NQILEIB 

“ e mn A$Andi La 

nd ff Bozen ”, ello «ip 03000 
Pate 

AR Aro: flokenoe 
Zrolach fe Pleib 

iBenste d Staină 
0endt.. Gritfen, VAN 

Ă 

iceă 
„Ho 

za Țornzrate UronzÎN 2PȚ ste no 
Pi 

Herinagoi 
iberă iiTac! i 2indarF. 

tn Criffen A (Pa 

altera Melschno fs * Grei pir ris 
pub0E Za E, fo fe si Cazare Wieli * | PidarĂ 

a Mătsch [5 C == MofoSaa/ Voenriarte N u) i 

ZO Noe 
Pamind Aur : orildia dă arie” loa, +20, ofere 2 a g/taze 

SA pub pe
t 

Praz ză KAGENFURIL 
fi (7 dna 

2300 / 
jo 

i/leghe 
femeii 

% a 2 Artă e 1ed63 
E a 

NF! fiih P
g 

< 

sg ări 
Aorgreidj cozi, Corelezer Bad 

ae 
Cencenigte/e7are

l G au ps 
220 Sula E ci n € e oergeth Wass erabz A 

SE) ao 9709er run
 SOraubur j TI 

zale 
& 74 ea92z0, ZI 7ai 720 aizal e /Ospita 

n e REZ eee Jo), 
VS 

AV jr 
ag eSiDta 

7 “ 

4, spriana 
: 

o A SL. dev, 
: 2g4e 

(nezz 
ara Sr 4 = 

5] 
Eisentappel_

Seh 
Va în] 

Pi, 
/chaj 

: "RS Marti garda 
praizo 

So 
Ey St 333 Mi, 

ppe/ e Sein orzea Mi, Ș 

prcore Mini 
Cembra 

fiori iat ci a Le arori e ft imolas: "ae 
. poa ns ra € ep 

. e 
pe
 oala LS 

| za Scan era Vi er fe j "ata 
sd GP 

reze 

, 

terta 203 
i, ca Si, DR a

ude E 
i n (E Ptr 

c 
PieadăȚ "PA “Gem ns “Per aa îpoca £ cu Mach tech 

peuâzal ,
 „7 Sehănsteia 

i 

DA nient 
E E Mase 

rm felie rcis & 
ŞTI2912 

Î Aazger 
aamann 

24 
Sarohe 

Yo, tei 
pre (aa 

ir 
aza Arkpimă Padie/ So A 

322 enbră 
SAO. 

ARES 

“ 

= 
A Pa 4 

a 
. 

AGA 
Ri 

” : 
a tău 

! 

| 
mo: A Plănăer 

rshize 
„da „iobrui 

Bell Ga
 | foi x folatto în | = ft E 

i Fodor 
„rare 

: 
ian 

| 
e pCologna DI doză vico Borgo NA oaia 

Ginakat 
/ În Safe 

pe izzY N ein 
„Nfainburgsz

ea Soberdurg Si 

ÎI sztiv 
all 

roze: pp 
ara 

fel 20 Avianal_ | ej og 
Gedis $  Wolsăi 

ZU Solilo, 
eri 9 pocrsereine 2 

Fi datata d EA "eo 
zana 

ă ten itre Sernovalial Folteniaap 
fra) 

*agna 
Cividale 

e. E pa 7. 
m NP Stein IX A dfronz 

7 a 7 arte (ăi ssteire 4 Afpoăna Vrsie e vi 
7 a UDIN pr fraze EA, za ps) Bischoflăck 

INS: Stein Verzi, 

A 

: 

. 

; 
7 

€ 

ip; 

y storone/ îtocca d-na 3 dainui, 2 i ocia [ OVerălu'ede
se j 

(Si VS 777) (((duero itforio 
acile Drdenans Pi Zignpha 

clei Ss iară a: rs
 nd 

Arasen 
fail 

(Lprezpdo-Vesteroe
 uă, = rd 5, ertavale, 3 

3 /stogna Vildabb ia, 
< Foșg Fa 

Men 50| PLEN giior e dud 
LAIBAC 

Sp 

Garcae și *argnano 
Aro, ia E ATeinaăSSS izro Gacomo sripofiigo N "e AK ) 2 fiong (ad ((oareipe Jivizen ZX Car mons a /Ă Ig j Sare, 

je 
"e 

[4 4 loharao” 
/Borghed 

pe 
Iv ră, SCloani 

Cornuda 
SA 5 

sp 
Palimânova 

ORZ S, 5 0
 bai 

Lita 

AS orein “Se £ >stelatia 
Zi = 3 

fite 
/FABas 

fi 
A 

Jezze (E JW/lota 
ri! 

| ri Mâna Yi id
 + Godowitsch 

se Pare 

5 î 
p. AG 

S 
ca. 

e/Muha 

ca 
idenşchaf 

DEN 
(2 ud 

7 (BRESCI Sah 
Se Asi fă 6/3 ze SSC e 

porcul ze. 

Iezer 
A] Polgizola zi; ZE ral cea 

Pe fu A sd an de, pa 
gg 

- zu 
GE | [area res, 

sEc/fi 
â Le 

SI 
i 

„E 
Şc, 

N 
a [e i si 

ge 
— 

< i pielea
 afoși A ZE 

2 fr ră Guin 
Us Wapoch îrej N Pranina Auersperg 

6 Gurk 

i 

i 
. 

a, 

2a0- 

7 

A 
«i 

. 
. 

| (2 Renata 
Atari jo 7 țeodiobeorțoo 

4 
| AL) cau Bd so SȘ IX treslo porii otet irnite  laschite GukSeiaente, 

| 13 ȘI N ehizri PE
 

Tregn: o Arzidnsă 
- 

> Sefi 
- 

' N 2 
(Ze IZ 

Seria e mp0 ZE 
sterg 

Pe SĂ! Codul Sehier: Doria 
ER NA 

feat Ș 
Mit 

O) 

Iata Wouter scot 
Sa pace

a dpnăl 

Weberdii 
[i0Pe geie Sthvie obvan, 

Y) 

il 

dr 
Valcagie 

fr 
Tlontebello 

NU/ MiFana$- 
A 

Ca Sri) rr 
ravaik Anag PR12 

ha 
A 3 3 

S5ă/aciă 
role 

Casin? ANN & 
peer ; Gottschee 

dia ela 
Go Poză a. 

A | 
'onigd, 

IS 
A, „ 

Oa reria Ver za enbrunn 
XS Suchan  S chee 

4 / pala: “A N Coloană 
XC 

D 2 

in FĂ, Ă Tsţie eg 7 %.Mă; 

ret, î 
> $ 

neta 
1 Piore ds : (Goe 

Breş, Hodice ca A 
ti 

IA fiadena 

Cere 
Cnai(Poni : Ptega 

Sopjan iza Seroni 
(cae! 

X 
II 

a 
A 

4 

Aee 
A Ă ogara 

egnago 
Monslieă nad, 

N 
ofar 

HI 0G Â 

Casa 
"T0pag, AI 

= alia | Bad 
22Ă3 

» 
3 

si) e 

| ț ii 
iad de 

Guistolig 
Tant / 

A Cavorpize 

a he. 
4 

oi € 
2 

za 
S € 

p 
go 

fă rog 
E 

So 

SĂ sd! 
= Guast, 

Foggio Ruse. 
= po 

Z, 

fe Sur a 
_ Aa Pa : 

P 
f, $ 

Mi anda 
Z 

to ar, în 

e 7 forate di
a so LS 

ii S 
3 

Zalic 0, 
PO 

Folesel/ 
1000 Wiis regia 

GQ A Flag 
 FS ieca Pa 

, 

/ nd AP Zar % ph SE 
A 

£ Zhlonii Xa 
i aurez i 

ÎS 
| j 

fipge 
Copparo * iesita | 

a: tan 

prez ca] 

RI 
A 

) 
«i 

: 

fu 

rosa 

= 

/ita 
(es Cert 

_ cZizon 

o care 

“ 

| cererilor 
îi a 

Q// feng 
> (Să E ANS 

A) atesta 

a//ene 
Vita ee 

DIS 

Ctidua 

1 

+-h-t+ Zn /ta pr u&. p mer fa7 asez  


